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mine atfen kurulan Şazeliyye tarikatı bü
tün Mağrib'de yayılmıştır. XIV. yüzyılda 
devletin otoritesinin zayıflamasıyla ta
sawufl hareketler etkilerini merkezden 
uzak kırsal kesimlerde hissettirmeye baş
ladılar ve bu durum o bölgelerde zaviye
lerin kurulmasıyla pekişti. Ahmed b. Arı1s 
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ei-Hewilr'i, Kasım ei-Cilizi, Şa'biyye'nin 

kurucusu Ahmed b. Mahlı1f eş-Şa'bi, Ali 
evladından Salim el-Mezı1gi ile oğlu Amir 
b. Salim ei-Mezı1gi ve Muhammed b. im
ran zaviyelerdeki faaliyetleriyle etkili olan 
m utasawıflardan bazılarıdır. 

Hafsiler döneminde inşa edilen cami, 
medrese ve diğer yapılar Endülüs mima
risinin özelliklerini taşır. Bugüne kalan 
mimari eserler arasında 1\mus'taki Ca
mi'u'l-kasaba, Tevfik, Halk, Zeytı1ne, Ser
beriye ve Tebanin camileri en önemlile
ridir. 
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İslam'dan Önceki Din ve Toplumlarda. 
Zamanın devri oluşu ve bunun alemdeki 
kozmik düzenle ilişkisi tarih öncesi dö
nemlerden beri bilinmekle beraber baş-

langıçta zamanın takvim kullanımına te
mel teşkil edecek şekilde nasıl bölündü
ğü belli değildir. Bununla birlikte ilk za
man bölümlemelerinin ay ve güneşin 

periyodik hareketlerine bağlı olarak ya
pıldığı tahmin edilebilir. Bilhassa ayın 

safhalarından hareketle otuz günlük za
man biriminin tesbiti takvim hazırlama 
konusunda ilk adımı teşkil eder. Otuz 
günlük safha içerisinde tabiattaki canlı 
yapıda meydana gelen periyodik değişim 
muhtemelen hafta anlayışına yol açmış
tır. Astronomik bir temele dayanmayan 
yedi günlük zaman birimi, Sami kültür
lerde ayın dünya etrafında dönerken ge
çirdiği dört safhanın (yeni ay, ilk dördün, 
dolunay ve son dördün) yedişer gün 
sürmesinden veya ayın yedi gezegende 
konaklaması inancından kaynaklanmış 

olmalıdır. 

Ay zamanı ölçmeye yaramaktadır. Ayın 
evreleri güneş yılından çok önce bilindiği 
ve daha somut biçimde bir zaman biri
mini gösterdiği gibi ayın kendisi de ölüm 
ve dirilişe işaret etmektedir. Ayın ritmi 
sadece kısa aralıkları (hafta, ay) göster
mekle kalmamakta, daha geniş sürele
rin de ilk örneğini oluşturmaktadır. İnsa
nın doğumu, büyümesi, yaşlanması ve 
ölmesi ay devrelerine benzetilmektedir 
(Eiiade, Ebedf Dönüş Mitosu, s. 89-90) . 
Diğer taraftan iptidai kültürlere göre de 
zaman homojen değildir. Her dinin uğur
lu ve üstün saydığı günler veya zaman 
birimleri vardır. Zaman ve tabiattaki 
kozmik düzen arasında kurulan ilişki 

toplumların dini hayatiarına da yansı
mıştır (Eiiade, Traite d'histoire des reli
gions, s. 142-166, 333-334). 

Geleneksel kültüre mensup insanlar 
için yaşamanın anlamı her şeyden önce 
insan ötesi modellerle uyum içinde ol
mak ve ilk örneklere uygun davranmak
tır. Onlara göre her şey ilk örneğin (pro
totip) tekranndan ibarettir. Dolayısıyla 

iptidai kültürlerde bugünkü anlamda ta
til anlayışı yoktur; ancak gerek tabiatta 
ilişkiler gerekse dini telakkiler sebebiyle, 
zaman periyodik olarak kutsal günlere 
ayrılmıştır. Çeşitli merasimleri ihtiva 
eden bu kutlama günleri yılın geneline 
dağıldığı gibi haftanın belli günlerinde de 
icra edilmekteydi. Bu merasimler gün
lük çalışma hayatının da durması anla
mına geliyordu. 

Asurlular. hafta kavramını ve ayın mer
halelerine göre tesbit edilmiş dinlenme 
günlerini biliyorlardı (DB, 11/1, s. 65). Su
merter' de de buna benzer tatil günlerinin 



mevcut olduğu anlaşılmaktadır (Kramer, 
s. 284). Samller'de. dört haftadan oluşan 
yirmi sekiz günlük ayın her yedinci günü
nün uğursuz kabul edildiği ve yeni bir işe 
başlanmadığı bilinmektedir (ERE, X, 
890). Babilliler'de "sapattu" denilen ve 
dolunay günlerine tekabül eden dinlen
me günleri vardı. Babil'de ayrıca bir ye
dinci gün kutlaması mevcuttu ve kutsal 
kabul edilen bu tabu gününde birtakım 
yasaklar söz konusuydu (a.g.e., X, 890) 
Daha ziyade gelişmiş uyg ariıkiara has bir 
uygulama olan hafta tatili sanayi devrimi 
öncesi yahudi-hıristiyan geleneğinde şe
killenmiş, nihayet modern anlamda hu
kuki hakları da içine alacak biçimde sa
nayi devrimiyle birlikte son şeklini almış
tı r. 

Yahudilik'te hafta tatili dini menşeli 
olup cuma akşamı güneş battıktan son
ra başlar ve cumartesi akşamı sona erer. 
Şabat (sebt) adını alan bu günün Tekvin 
( 2/1-4) ve Çıkış 'ta ( 20/ ı ı ı yaratılışla ilişki

li olduğu belirtilir. Bu yoruma göre Elo
him dünyayı altı günde yaratmış ve ye
dinci gün (şabat) dinlenmiştir. Öte yan
dan Çıkış (23/ı2) ve Tesniye'de (5/l2-ı5) 
şabat. yaratılışla arasında münasebet 
kurulmadan daha çok sosyal bir hadise 
olarak dinlenme günü şeklinde sunulur. 
Şabat sırasında uyulacak bazı yükümlü
lükler Eski Ahid'de belirtilmiştir (Çıkış, 

35/3; Sayılar, ı5/32-36 vd) Eski Ahid'de 
zikredilen yasak işler, başta ziraat olmak 
üzere (Çıkış , 34/2ı vd ) evden dışarı çık
mak (Çıkış, ı6/29-30). ateş yakmak (Çı
kış, 35/3).yemekpişirmek(Çıkış, ı6/23). 

yük taşımak (Yeremya, ı7/2ı-22). alışve
riş yapmak (Nehemya, ı3/5) ve odun 
toplamaktır (Sayı lar, ı5/32-36). Bu sınırlı 
atıflara rağmen yahudi din bilginleri, 
Eski Ahid'den dayanağını da buldukları 
ayrıntılı bir yasak işler listesi oluştur

muşlardır. Mişna'da bu işlerin otuz do
kuz sınıfa ayrıldığı görülür. Bunlar taşı
mak, ateş yakmak, söndürmek, bitir
mek (herhangi bir işi sonuçlandırmak). 
yazmak, silmek, pişirmek, yıkamak, dik
mek, yırtmak, bağlamak, çözmek. bi
çimlendirmek, sürmek, ekip dikmek, biç
rnek, hasat etmek, harmanlamak, savur
mak, ayıklamak, elemek, öğütmek, yo
ğurmak, taramak, eğirmek, boyamak, 
zincir yapmak, ilmek üzerine çözgü at
mak, dokumak, sökmek. inşa etmek, yık
mak, tuzak kurmak, kırkmak, boğazla
mak, deriyi yüzmek, tabaklamak, par
Iatmak ve damgalamaktır (Kaplan, s. 
33 -44) . 

Yahudilik'te cumartesi gününü genel
de, günlük üç vakit ibadetin dışında din
dar yahudiler bilgi ve kabiliyetleri nisbe
tinde çeşitli dini konular üzerinde çalış
roakla geçirirler. Dindar aileler dışında 
cumartesi gündüz vakti tatil havasında
dır ( Yahudilikte Kavram ve Değerler, s. 
ı89) . Cuma akşamı ve cumartesi sabahı 
yaklaşık üç saat süre ile sinagogda yapı
lan şabat kutlamalarında Eski Ahid'den 
çeşitli pasajlar okunur. Şabatın kökeni 
konusunda açık bilgi yoktur. İsrailliler'
den önce Babilliler arasında benzer bir 
kutlamanın varlığı bilinmektedir. Eski 
Ahid'e bakılırsa patriarklar şabattan ha
berdar değillerdi . Yahudilik geleneksel 
olarak şabatı Hz. Musa ile başlatır. Muh
temelen İsrailoğulları Filistin'e girişlerin
den itibaren bu geleneği benimsemişler
dir. Bir günlük tam bir dinlenme ancak 
zirai bir düzende söz konusu olabilir. İs
railoğulları bunu. herhalde Ken'an diya
rına yerleşip zirai medeniyete geçtikten 
sonra önceki kültürlerden devralmışlar
dır (/DB, IV, 135) Bugün muhafazakar ve 
Ortodoks yahudiler şabat kutlarnalarına 
tam anlamıyla uyarken reformıstler ge
leneksel uygulamalardan pek çok taviz 
vermişlerdir. 

Hıristiyanlar başlangıçta yahudi gele
neğini takip ederek şabatı kutluyorlardı. 
IV. yüzyıla kadar pazar hıristiyanlar ara
sında tatil günü olarak kabul edilme
mekle birlikte Isa'nın yeniden dirildiğine 
inanılan bir gün olarak kutlanıyordu. Ye
ni Ahid'de Vahiy kitabının yazarı bu güne 
"rabbin günü" ( ı ;ıoı adını verir; bu da o 
dönemde özel kutlamaların yapıldığına 
işaret eder. Hıristiyan inancına göre çar
mıha gerilen Isa · pazar günü dirilmiş 
(Matta, 28/ı; Markos, ı6/l-4; Luka, 24/ı-
3); kutsal ruh yine bir pazar günü inmiş
tir. Pazar sadece ibadete tahsis edilme
mekte, o gün hayır işleri de yapılmakta
dır (Korintoslular'a Birinci Mektup, ı6/ 
ı-2) Pazar günü gerçekleştirilen kutla
rnalara dair ilk açık referanslar ise Justin 
Martyr'ın milattan sonra 150 yılı civarın
da yazdığı Apologia adlı eserde veril
mektedir (New Catholic Encyclopaedia, 
XIII. 800). 

Pazarın resmi tatil günü olarak belir
lenmesi ilk defa İmparator I. Konstanti
nos zamanında olmuştur. Codex Justini
anos'ta korunduğu şekliyle 7 Mart 321 '
de Konstantinos pazar gününün bütün 
resmi görevlilerin ve şehir halkının tatil 
günü olarak kutlanmasını emretmiş, 

köylüler ise tatil yapıp yapmamakta ser
best bırakılmıştır. Codex Thedosius'ta 
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muhafaza edilen bir başka metinden de 
3 Temmuz 321 tarihinde bu tatil günü
nün neşeyle kutlanmasına dair bir emir
name yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu 
tarihten itibaren bütün hıristiyan dünya
sında pazar günü resmi tatil olarak kut
lanmaya başlanmıştır. IV. yüzyılın sonu
na doğru toplanan Laodicee Konsili'nin 
29 sayılı kararıyla pazar günlerinde 
çalışmaktan olabildiğince uzak durulma
sı gerektiği belirtilmiştir. IV. yüzyıldan 

başlayarak hıristiyan imparatorlar pazar 
günü çalışmayı, adli işlerle uğraşmayı, 
sirk veya tiyatroda temsil vermeyi ya
saklayan fermanlar neşretmişlerdir. VI. 
yüzyıldan itibaren pazar günü çalışmayı 
yasaklayan konsillerin çoğaldığı görül
mektedir. Trent Konsili'nde pazarın res
mi tatil olarak kutlanma kararı teyit edi
lirken ll. Vatikan Konsili Constitution on 
the Sacred Liturgy'de ( 1963) pazar gü
nünün tatil özelliği vurgulanmıştır. Bu
gün reformist kökenli Foursquare Gos
pel, Christadelphia ve Seventh Day Ad
ventist grupları hariç (bunlar yalnızca 
şabatı kutlar) bütün hıristiyanlar bu tati
le riayet etmektedir. 

1917 tarihli kilise hukukunda. "Dini 
bayram günleri ağır işlerden, adli karar
lardan, um uma açık pazarlarlafuar ve di
ğer alışveriş işlerinden uzak durulması ge
rekir" (md ı248) denilirken 1983 tarihli 
kilise hukukunda, "Pazar ve diğer dini 
bayram günlerinde mürninler ayinde bu
lunmakla yükümlüdürler. Ayrıca Tanrı'ya 
ibadete, Rabbin gününe has sevince. ruh 
ve bedenin rahatlamasına mani olacak 
iş ve çalışmalardan uzak duracaklardır" 
(md. ı247) hükmü yer almaktadır. 

Batı dünyasında XX. yüzyılın başına 

kadar resmi hafta tatili cumartesi öğ
leden sonra başlamakta. pazar günü de
vam etmekteydi. Amerika Birleşik Dev
Ietleri'nde 1933'te cumartesi de tam 
gün hafta tatili olarak kabul edilmiştir. 

Diğer dinlerde hafta içerisinde kutla
nan özel günler varsa da bunlar yukarıda 
belirtilen anlama sahip değildir. Bununla 
birlikte Babil ve Mısır 'da cumartesi, Ro
ma'da pazar gününün özel bir önemi 

vardı. Günümüzde bazı İslam ülkeleri dı
şında bütün dünyada cumartesi ve pa
zar resmi tatil günleridir. 
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İslami Dönem. İslamiyet'te haftalık 
toplu ibadetin yapıldığı cuma gunune 
çok önem verilmesine ve bugünün müs
lümanlar için bir bayram olduğunun be
lirtilmesine rağmen (bk. CUMA) gerek 
Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde 
cuma müslümanlar için bir tatil günü 
olarak tayin edilmemiştir. Bununla be
raber cuma gününün özelliklerini dik
kate alan bazı İslam alimleri, haftanın 
herhangi bir gününün tatil kabul edilme
si durumunda bunun cuma olmasının 
uygun bulunduğunu ifade etmişlerdir 

(Ebü'l-Ala MevdOdl. VI, 277; DİA, VIII, 

85). 

Asr-ı saadet'te ve Hulefa-yi Raşid!n 

döneminde haftanın herhangi bir günü
nün resmi tatil olarak seçildiğine dair bir 
kayıt bulunmamaktadır. Emevller dev
rinde Ziyad b. Eb!h'in Basra'da davalara 
cuma dışındaki günlerde baktığı dikkate 
alınırsa (Cehşiyar!, s. 25) bundan ilk defa 
cumanın yalnızca mahkemeler için res
mY tatil olduğu sonucuna varılabilir. Ab
basller'de ise ilk devirlerden itibaren res
ml daireterin (divan) cuma günleri tatil 
edildiği bilinmektedir. EbO Hanife (ö. 

150/767) zamanında mahkemeler ve 
okullar cumartesi günleri tatildi (M. M. 
Ahsan . s. 284). Halife Mehdi (775-785), 
resmi daireterin cumadan başka per
şembe günleri de tatil edilmesini istedi. 
Bu durum Mu'tasım-Billah (833-842) za
manına kadar devam etti. Mu'tasım, 

Fazi b. Mervan'ın tavsiyesine uyarak per
şembe gününü tatil dışına çıkardı ve res-
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ml daireterin sadece cuma günü tatil 
edilmesini emretti (Cehşiyarl. s. 166). 
Ancak lll. (IX.) yüzyılın ortalarından iti
baren mahkemeler pazartesi veya salı 

günleri çalışmıyordu. Bu uygulama, Mu'
tazıd-Billah'ın 279'da (892) hilafet maka
mına geçmesine kadar sürdü. Halife 
Mu'tazıd cuma yanında salı gününü de 
tatil ilan etti. Ubeydullah b. Süleyman'a 
ve Bedr'e, kumandanların ve dostlarının 
tatil günlerinde Darülhilafe'ye gelmeme
lerini söyledi ve bu iki gün içinde divanla
rın açılmamasını istedi. Cuma günü dev
let daireleri tatil olmakla beraber dük
kanlar ve pazar yerleri açıktı. Halk hafta
lık ihtiyaçlarını cuma günü yaptığı alışve
rişlerle karşılardı. Abbasller'in daha son
raki dönemlerinde muhtemelen yahudi 
cemaatinin tesiriyle halk cumartesi gün
leri dükkaniarı kapatmaya başladı. Fakat 
488 ( 1 095) yılında dükkaniarın cuma 
günleri kapatılması ve cumartesi açık 
bulunduru lması emredildi. Muhtesib bu 
em re uygun olarak dükkaniarı denetliyor 
ve aksine hareket edenleri cezalandırı
yordu (İbnü'l-Cevzl, IX, 91). 

Osmanlı Devleti'nde başlangıçta . belli 
bir hafta tatili günü yoktu. Diğer İslam 
devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar'da 

da cuma gününe dini hükümler dışında 
bir mahiyet verilmemiş, namaz vaktinde 
kısa bir süre işe ara verme dışında cuma 
günü hafta tatili olarak kabul edilme
mişti. Memurların cuma namazını eda 
edebilmeleri için dairelerde cami haline 
getirilen yerlere minber bile konulmuş

tu. Süleymaniye Camii inşaatına dair 
mufassal muhasebe defterlerinde işçile
rin cuma günleri tatil yaptığı belirtilmek
teyse de (Barkan, 1, 4, 157) bunun bütün 
çalışanların uyduğu genel bir hafta tatili 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Nitekim muhasebe ve rGznamçe defter
lerinde, i ş yerlerinde uygulanan tatil 
günlerinin hem zaman hem de gün adı 
olarak değişik şekillerde kaydedildiği gö
rülmektedir. Mesela 1820'lerde tatil gün
leri pazartesi ve perşembe iken 1830'lar
da pazar günü olmuştur (BA, D.BŞM . 

SHM, nr. 19830, 20111). Değişik zaman-

Memurların 

hafta tatilini 
perşembeden 

cu maya alan 
4 Zilhicce 1257 
(17 Ocak 1842) 

tarihli irade 

(BA, İrade-Dahiliye, 
nr. 2482) 

larda bazan cuma, bazan pazartesi, ba
zan perşembe ve salı günlerinde tatil 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu uygula
madan her iş kolunun kendine göre bir 
tatil gününün bulunduğu , ancak bunun 
da belli bir periyoda ve belli bir güne 
bağlı olmadığı sonucu çıkarılabilir. 

ilk zamanlarda resmi dairelerde tatil 
günü olmamakla birlikte medreselerde 
haftanın belli birkaç günü tatil yapılırdı. 

Osmanlılar'dan önce medreselerde uy
gulanan öğretim metodu ve tatil günleri 
Osmanlı Devleti'nde de benimsendi (Bal
tacı. s. 43) İlk Osmanlı medreselerinde 
talebelerio kütüphaneye gitmesine im
kan vermek için genellikle salı ve cuma 
günleri ders yapılmazdı. Bazı medrese
ler buna pazartesi veya perşembeyi de 
ekleyip hafta tatilini üçe çıkardığı gibi 
bazıları yalnız cuma günleri tatil yap
maktaydı (Bilge, s. 22-23). Ancak Fatih 
Sultan Mehmed döneminden itibaren 
medreselerde hafta tatilinin salı olmak 
üzere bir güne indirildiği ve Cumhuriyet 
dönemine kadar böyle devam ettiği an
laşılmaktadır (Ergin. s. 113) Salı günü 
medresede esas dersler okutulmazdı; 
fakat isteyenlere program haricinde 
"koltuk" adı altında bazı yardımcı dersler 
gösterilirdi. Medreseterin salı günü tatil 
oluşu bazı yanlış inançların yerleşmesine 

de sebep olmuştur. Halk arasında o gün 
bir işe başlamanın veya seyahate çık

manın uğursuzluk getireceğine inanılırdı 

(Ünver. s. 97). Halbuki İstanbul'un fethi 
salı gününe rastladığından o gün aslında 
Rumlar tarafından uğursuz kabul edili
yordu. 

Osmanlı Devleti'nde memur sayısının 
artmasıyla birlikte resmi dairelerde haf
ta tatili uygulamasının başladığı, fakat 
bunun muayyen bir güne bağlı kalmadı

ğı anlaşılmaktadır. Nitekim XVIII. yüzyı
lın ilk yarısında devlet daireleri perşem
be günü tatil yaparken ( 1730 Patrona 
Halil ihtWili, s. 29) daha sonra buna pa
zartesi de eklendi. Sadrazam İzzet Meh
med Paşa, işlerin yoğunluğunu ileri sü
rerek 1188 (1774) tarihli bir buyruldu ile 
hafta tatiline son verdi ve memurların 


