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Güneydoğu Avrupa 'da 
birkaç Osmanlı kasabasının adı . 

_j 

1. Cuma. Bugün Haravgi adını taşımak
ta olup Yunanistan 'da Makedonya böl
gesinde, Kozani şehrinin 20 km. kuze
yinde eski bir pazar yeridir. Vasil Kan
çev'e göre burası Kayalar (Kailar) kaza
sına bağlıydı ve tamamı Türkler'den olu
şan 850 kişilik bir nüfusa sahipti. Muh
temelen XVI. yüzyılda yaşayan ve Make-

donya'da Bektaşiliği yaymaya çalışan ilk 
babalardan olan Pfrf Baba'nın tekkesi 
burada bulunmaktadır. Hasluck, 1920'
de hala on kadar dervişin bu tekkede 
yaşadığını belirtmektedir. K.itabeye gö
re Pfrf Baba Türbesi 1143'te (1730-31) 
yeniden yapılmıştır. Hasluck' un tesbit 
edebildiği en eski mezar taşı 1113 ( 1701-
1702) tarihli idi. 1923 Lozan Antlaşma
sı'na göre Makedonya'daki Türk nüfusu 
Anadolu'ya göç etti. Pfrf Baba Tekkesi'
nin kurulduğu tepe üzerinde 1970'1er
de küçük bir Rum- Ortodoks kilisesi var
dı ve eski binaların harabeleri arasında 
bulunuyordu. Tekke'nin bütün kitabele
ri yok olmuştu. 

Z. Cum'a-i Atık. Bugünkü adı Targo
vıste olan Kuzeydoğu Bulgaristan'da Os
manlılar döneminde kurulmuş bir kasa
badır (bk. ESKİCUMA) . 

3. Cum'a-i Bala. Yukarı Cuma adıyla da 
bilinen, Bulgarlar tarafından önce Türk
çe ismine dayalı olarak Gorna Dzumaja 
denirken 1950'de adı Blagoevgrad'a çev
rilen Güneybatı Bulgaristan'da 39.789 
nüfuslu bir kasabadır. Struma vadisin
de Sofya'dan Dupniçe güzergahıyla Se
lanik'e giden yol üzerinde bulunan ka
saba. XVI. yüzyılın ilk yarısında. eski Bul
gar- Sırp beyliği ve 1395'ten beri bir Os
manlı sancağı olan Köstendil'in (Ve lbuzd) 
bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. 922 
( 1516) tarihli Tahrir Defteri'nde (BA, 

MAD, nr. 170) ismi zikredilmemektedir. 
Nitekim o dönemde bütün Dubniçe ka
zasında henüz çok az müslüman nüfus 
bulunmakta olup 133 köyden sadece be
şinde müslüman nüfusa ve Türkçe yer 
adiarına rastlanmaktadır. 935 ( 1529) ta
rihli Tahrir Defteri'nde (BA, TD, nr. 167) 
ilk defa on beş müslüman hane ile "nefs-i 
Cum'a Pazarı" zikredilmiştir. Burası ba
şından itibaren büyük Dubniçe kazası

nın güneyinde pazar yeri olarak kurul
muştur. 957 ( 1550) tarihli Tahrir Def-
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teri'nde (BA, TD, nr. 2671, on biri özel sta
tüye sahip yörük hanesi olmak üzere 
otuz üç müslüman hane kaydedilmiş

tir. Bunlar Ege sahillerinden göç eden 
Türk aileler olup aralarında ihtida so
nucu müslüman olanlar görülmemekte
dir. Bu sahaya ait son tahrir 978 ( 1570 -
71) tarihlidir (TK, TD, nr. 901; buna göre 
Cum'a-i Bala'da kısmen yörük. kısmen 
de müslüman çeltikçilerden oluşan yet
miş iki müslüman hane bulunmaktadır. 
Bu sırada müslüman nüfus içerisinde 
sekiz mühtedi aile de yer alıyordu. 978 
tahriri, ilk defa dört hanelik hıristiyan 
ailenin bu küçük kasabada yerleştiğini 
göstermektedir. Aynı tahri r. Cum'a-i Bil
la'da bir de Cuma Camii'nin mevcudiyeti
ni bildirmektedir. 957 ( 1550) tarihli tah
rire göre Cum'a-i Bala aynı zamanda bir 
nahiye merkezi durumundaydı. Nahiyeye 
bağlı kırk beş köyden yirmi üçü Türkçe 
isim taşıyordu ve çoğu yörük olan müs
lümanlar tarafından iskan edilmişti. Bu 
sırada nahiyede % 23'ü müslüman ol
mak üzere 2236 hane bulunuyordu. Bun
lardan kendi adlarıyla yeni köyler teşkil 
edenler ve bazı yörük cemaatleri. mev
cut hıristiyan köyleri içerisinde veya çev
resinde de yerleşmişlerdi. 1550'de Türk 
köylerinde mühtedi aileler bulunmuyor
du. Ancak eski Bulgar köylerindeki müs
lüman nüfusun dörtte biri mühtedi idi. 
Dolayısıyla bu gibi köylerin tedrfcf ola
rak İslamiaşmaya başladığı söylenebilir. 
Osmanlı dönemi sonunda bu mahallf ih
tidalarla kazadaki toplam müslüman nü
fusu % 46'ya ulaşmıştı. 

XVII. yüzyıl süresince kazaya birçok 
hıristiyan nüfus yerleşti. 1 060 ( 1650) ta
rihli cizye defterinde bu şekilde yerleşen 
otuz iki hane görülmektedir. Aynı dö
nemde hemen yakınında yer alan Bulgar 
Bana köyü ile birlikte benzer şekilde ya
vaş yavaş büyümeye başladı. Bana'da 
birkaç maden suyu kaynağı bulunuyor
du ve Osmanlılar döneminde bunların 
üzerine kubbeli kaplıcalar inşa edilmişti. 
1570 tahririne göre Bana yirmi iki müs
lüman. 109 gayri müslim haneye sahipti. 

Katib Çelebi ve Evliya Çelebi'nin eser
lerinde zikredilmeyen Cum'a-i Bala'yı 

XVIII. yüzyıl sonunda gören Felix Beajour. 
burayı Djoumaia adıyla anarak Osmanlı 
ordusunda ileri karakol hizmetinde bu
lunan yörüklerle iskan edilmiş bir kasa
bacık (bourg) olarak belirtir. 1847'de yö
reye gelen Viquesnel ise burada 730 evin 
bulunduğunu . bunların 2SO'sinin hıristi

yan Bulgar. geri kalanının da Türkler' e 
ait olduğunu yazar. 
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1864'te vilayetlerin yeniden düzen
lenmesi sırasında eski Köstendil sanca
ğı lağvedildi; Cum'a- i Bala Sofya sanca
ğına bağlı bir kaza haline getirildi. 1877-
1878'den sonra kaza Osmanlı idaresin
de kaldı ve Selanik vilayetinin Serez san
cağına bağlandı. 1290 ( 1873) tarihli Tu
na vilayeti salnamesinden şehirde 61 S 
müslüman ve 390 hıristiyan hane bulun
duğu. toplam nüfusun 3800 olduğu an
laşılmaktadır. 1289 (1872) tarihli Tuna 
vilayeti salnamesinde ise şehirde mev
cut beş cami, 260 dükkan, bir kilise, beş 
kaplıca kayıtlıdır. 1878'den sonra şehir 
Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinden müslü
man nüfusun göçüne uğradı. Hıristiyan 
nüfusun sayısı nisbeten azaldı. 1900'de 
şehrin nüfusu 6440 olup bunun 4SOO'ü 
Türk. 1600'ü hıristiyan. 180'i yahudi, 
200'ü de Çingene idi. Aynı yılda Vasil 
Kançev'in güvenilir istatistiklerine göre 
Cum'a -i Bala kazasının nüfusu 31.478 
olup bunun 4S7S'i Türk, 3900'ü Pomak, 
21.282'si hıristiyan Bulgar, az bir kısmı 
ise Çingene, Rum. yahudi ve Eflak idi. 
Balkan savaşlarında bölgenin Bulgarlar'ın 
eline geçtiği sıralarda şehrin ve köylerin 
hemen bütün nüfusu Anadolu'ya kaçtı. 
Onların terkettiği yerler, Yunanlılar'ın iş
gal ettiği yerlerden kaçan Bulgarlar ta
rafından iskan edildi. 

1926 Bulgar nüfus sayımına göre şe
hirde 7485 hıristiyan Bulgar ve sadece 
424 Türk bulunuyordu. Bu miktar son
raki sayımlarda giderek daha da azaldı. 
19SO'de şehrin Gorna DZumaja (Yukarı 

Cuma) olan adı, bu şehirde doğan Bul
gar Sosyalist Partisi'nin kurucusu Dirni
tar Blagoev' e nisbetle Blagoevgrad ola
rak değiştirildi. Bugün modern tarzda ye
niden inşa edilen şehrin nüfusu 40.000'e 
ulaşmıştır. Osmanlılar tarafından kuru
lan ve İslami karakter taşıyan şehrin bu 
hüviyetinin burayı tanıtan kitaplarda ta
mamen inkar edilmesine karşılık son on
beş yıl içinde eski Bulgar Mahallesi (va
roş) 1844 tarihli kilisesiyle birlikte çok 
güzel bir şekilde onarılmıştır. Bu da hris
tiyanların XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde 
nasıl yaşadıklarını göstermektedir. Şe
hirdeki müslüman yapılarından ise bu
gün sadece uzun zaman dükkan ve ev 
olarak kullanılan ve 1992' de ananlmak
ta olan XIX. yüzyıla ait bir cami ayakta 
durmaktadır. Bugünkü şehrin birkaç ki
lometre kuzeyinde Romalılar'ın Skantopa
ra şehrinin harabeleri bulunmaktadır. 

4. Cumapazan. Rumca adı (Megali) Pa
zaraki olup günümüzde Aghios Visarion 
adını taşımaktadır. Tesalya'da, Tırhala 
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ve Karditsa'dan Çatalca (Pharsala) ve Do
mokos'a giden yol üzerinde ovada kü
çük bir müslüman Türk şehridir. Muhte
melen XV. yüzyılda Yenişehir (XN. yüz

yılda Osmanlı öncesi dönemde Larissa) 
ovasında kurulan şehir, Arnavut ve Ka
talan istilalarında iç savaş sırasında nü
fus kaybına uğramıştır. Osmanlı haki
miyeti döneminde 927 (1521) ve 977 
(1569-70) tarihli tahrir defterlerine (BA, 

TD, nr. 105 ; TK, TD, nr. 462) göre Yenişe
hir kazasında küçük bir müslüman yer
leşim birimi durumundaydı. XVII. yüzyıl
da şehir önemli ölçüde geriledi. Nitekim 
1 oss ( 1645) tarihli avarız* defterinde 
(BA, MAD, nr. 6630) altmış sekiz haneli, 
yani on yedi avarız hanesine sahip 300-
350 nüfuslu bir nahiye merkeziydi. 1668'
de ise Evliya Çelebi buranın yedi mahal
leli küçük bir kasaba olduğunu ve üzeri 
kurşun kaplı Ömer Bey (Turhanoğlu ) ve 
Ali Bey Cuma cami!erinin, beş mescid, 
bir hamam, medrese. üç tekke, iki mek
tep, iki han ve yirmi dükkanın bulundu
ğunu yazar (Seyahatname, VIII, 218). Ay
rıca Evliya Çelebi, sıtmaya yol açan siv
risinek sürülerinin bulunduğunu, bunun 
da bu bataklık yörenin nüfusunun azal
masına sebep olduğunu belirtir. XVIII. 
yüzyılda Cumapazarı'nda müslüman nü
fus yavaş yavaş azaldı. Onların yerleri
ni hıristiyan Rumlar aldı ve bugün mev
cut olan St. Visarion Kilisesi inşa edildi. 
1817'de Johannes Dikonomos Larissaios. 
Pazaraki'yi Türk ve Rumlar'dan oluşan 
ve cuma günleri pazar kurulan elli ha
neli bir köy olarak tasvir eder. 

Tesalya Yenişehri 1882'de Yunanis
tan'a bırakıldığında Cumapazarı'ndaki 

son müslüman nüfus diğer Osmanlı top
raklarına göç etti. Zamanla bütün Os
manlı eserleri yok oldu. I. Dünya Sava
şı'ndan sonra kasabanın adı Aghios Vi
sarion olarak değiştirildi. 

s. Cum'a-i Zir. Aşağı Cuma, Dolna Dzu
maja ve Bayraklı Cuma olarak da bilinen 
bu kasaba, daha önce Siroz sancağında 
Demirhisar kazasının küçük bir pazar 
yeriydi. XIX. yüzyıl sonlarında V. Kançev 
b uranın 300 Türk. 300 Bulgar. 100 Çer
kez ve 30 Çingene nüfusu bulunduğu
nu, geçmişte çok daha önemli olduğu
nu ve hemen hemen tamamıyla Türkler 
tarafından iskan edildiğini belirtir. Bu
gün Yunan Makedonyası'nda yer alan ve 
Siroz'un 23 km. kuzeybatısındaki Buk
hova (Kerkini) gölü yakınında bulunan 
kasaba Kata Tsumagia adıyla da bilinir
ken iki dünya savaşı arasında adı Irak
Ieia'ya çevrilmiştir. 
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CUMACAMii 

(bk. HÜDAVENDİGAH CAMii). 

CUMASAlASI 

(bk. BAYRAM SALASI). 

CUMA SEl.AMUGI 

Osmanlılar'da hükümdarın 
halka açık bir camide 

ı 
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ı 
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cuma namazı kılması ve bu arada 
yapılan merasim için kullanılan tabir. 

L _j 

Tarih boyunca İslam devletler inde hü
kümdarlığın önemle riayet edilen belirli 
alametlerini sikke ve hutbe teşkil etmiş
tir. Hutbe cuma namazında hükümdar 
adına okunmakta, hükümdar da cuma 
namazını genellikle bulunduğu yerdeki 
camilerden birinde halkla birlikte kılmak
taydı. Hükümdarın bu münasebetle ca
miye gidişi ve camiden dönüşü Osmanlı
lar'da cuma selamlığı veya selamlık res
mi adı verilen bir merasimle olurdu. Hü
kümdar- halk bütünleşmesini sağlayan 
cuma selamlığı. sadece merasim ve dini 
yönüyle değil hukuki, sosyal ve kültürel 
açılardan da büyük önem taşımaktadır. 

XVI. yüzyıla kadar bu dini- siyası vazi
fenin nasıl ifa edildiği hakkında kaynak
larda yeterli bilgi yoktur. XVI -XVIII. yüz
yıllarda ise padişahların başta Ayasofya 
olmak üzere Beyazıt, Süleymaniye, Sul
tan Ahmed, Eyüp Sultan gibi selatin ca
milerinde cuma namazını kıldıkları, XVIII. 
yüzyıl sonlarından itibaren bu camiierin 
dışında Karaköy'den başlayarak sahil bo
yunca Tophane, Kılıç Ali Paşa, Nusreti
ye, Fındıklı Molla Çelebi, Dolmabahçe, 
Beşiktaş Sinan Paşa, Mecidiye ve Orta
köy gibi camilere ; Üsküdar'da ise Mih
rimah Sultan, Atik Valide, İskele Valide 
Sultan, Ayazma ve Selimiye camilerine 
gittikleri bilinmektedir. Il. Abdülhamid de 
Yıldız Hamidiye Camii'ni yaptırana ka-


