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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 
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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-



dar çeşitli camilerde cuma namazı kıl

mış, Hamidiye Camii'nin tamamlanma
sından sonra bütün cuma selamiıkiarını 
burada yerine getirmiştir. 

Padişahların cuma günü saraydan çı

kıp tekrar saraya dönünceye kadar ge
rek yol boyunca gerekse uğradıkları yer
lerde oldukça ilgi çekici merasimler ve 
hadiseler cereyan ederdi. Teşrifat mec
mualarında bu merasimler ayrıntılı ola
rak kaydedilirken Osmanlı kroniklerin
de de meydana gelen olaylar hakkında 
bilgi verilmektedir. 

Cuma selamlığı sırasında ilmi. askeri 
ve mülki erkan üniforma ve resmi k ıya 

fetleriyle hazır bulunurlar. merasime iş
tirak ederlerdi. Cuma ve bayram günle
ri padişahın camiye g ideceği yollardaki 
bozukluklar kum dökülerek düzeltilirdi 
(BA. Cevdet -Saray, nr. 576, 22 ı 5, 3289) 
Padişahların uzak camilere gidiş ve ge
lişlerinde devlet erkanı teker teker hü
kümdara yaklaşarak devlet meseleleri
ni görüşüp müzakere ederlerdi. Bu sı

rada emniyetin ve ihtiyaçların karşılan

ması görevini yeniçeri ağası ve emrin
deki yeniçeriler yapardı. Yeniçeri ağası 
askerle ilgili bazı önemli meseleleri cu
ma selamlığı sırasında veya sonrasında 
padişaha iletebilirdi. Yabancı devlet er
kanı da selamlığı ilgiyle takip ederdi. Pa
dişahların mazeretler ileri sürerek veya 
saray halkından bazılarının tesirinde ka
larak zaman zaman cuma selamlığına 

çıkmamaları ağır tenkitlere sebep olur
du. Padişahın cuma selamlığına at üze
rinde gitmesi de bir gelenekti. Ancak 
XIX. yüzyı lın ikinci yarısından itibaren 
araba ile gitme adeti ortaya çıkmış, ll. 
Abdülhamid devrinde bu usul iyice yer
leşmişti r. 

Cuma selamlığıyla ilgili olarak üzerin
de durulması gereken en önemli husus. 

Hamidiye 
Cami i önünde 

ll. Abdülhamid'in 
bir cuma 
seı amlığı 

şüphesiz halkın dilek ve şikayetlerini şi
fahi veya yazılı olarak bizzat hükümda
ra ulaştırmasıdır. Nitekim islam amme 
hukukunda halkın devlet başkanına ula
şabilmesi . şikayet ve dileklerini doğru
dan ona anlatabilmesi, hükümdar-tebaa 
münasebetleri açısından oldukça önem
li bir konuyu teşkil etmiştir. Asr-ı Saa
det'te Hz. Peygamber'le rahatça görü
şülebilmesi daha sonraki müslüman hü
kümdarlar için ideal bir örnek olmuş, 
ancak zamanla emniyet gerekçesiyle dev
let başkanlarının sıkı koruma altına alın
ması . halkla olan münasebetlerde bazı 
kısıtlamalara yol açmıştır. Dolayısıyla hal
kın hükümdan görebilmesi, şikayet ve 
isteklerini doğrudan ona iletebilmesi için 
cuma ve bayram namazları. av partileri 
ve gezintiler birer vesile sayılmıştır. 

XVII. yüzyıl müelliflerinden Koçi Bey'in 
Sultan ibrahim'e sunduğu risalede bu 
konuda açık ifadeler yer almaktadır. Bu
rada halkın verdiği arzuhallerin toplan
ması için kapıcılar kethüdasına padişa
hın emir vermesi, saraya döndükten son
ra bunları birer birer okuması. sonra ve
ziriazama yollayarak ona hitaben arzu-

Sultan 
ll. Abdü llıamid 

döneminde 
Yı l dız'da 

bir cuma 
selam l ığ ı 

CUMA SELAMLIGI 

hal sunanları buldurup davalarını din
lemesi için hatt-ı hümayun gönderme
si gerektiği belirtilmektedir (Risale, s. 
ı47) 

Cuma selamlığında verilen arzuhalle
rin gereğinin yapılmasından genellikle 
sadrazam sorumlu idi. Bu konudaki ih
mali padişahın sert tepkisine yol açardı. 
Nitekim ll. Mahmud, sadrazarnma gön
derdiği bir "beyaz üzerine hatt-ı hüma
yun"da cuma selamlıkları sırasında Peh
livanlı aşiretinin sürekli kendisini rahat
sız ettiğini, bir an önce bu meseleyi hal
letmesi gerektiğini bildirmiş, eğer bir 
daha arzuhal sunariarsa kendisine "in
fialinin derkar olacağı" tehdidinde bu
lunmuştu (BA, HH, nr. 49435) 

Halkın genellikle şikayeti idarenin bo
zukluğundan. uğradıkları mağduriyet

lerdendi. 1 550 ' lerde esir olarak Türki
ye'de bulunan bir ispanyol. hatıraların
da Divan-ı Hümayun'un veya kadıların 

verdiği hükümde haksızlığa uğradığına 
inanan kimselerin cuma gününü bekle
diklerini. padişahın camiye gidişi sırasın
da bir kamışın ucuna dilekçelerini bağ
layarak güzergah üzerinde durduklarını. 
hünkarın bu dilekçeleri aldığını ve hak
sızlık görürse bunları düzelttiğini belirt
mektedir ( Türkiye'nin Dört YIIı, s. 99- ı 00) 
ilki 1 Ocak 1 57 4 tarihinde olmak üzere 
birçok defa ll. Selim'in cuma selamlığı
na şahit olan Alman din adamı Stephan 
Gerlach ise padişah ve çevresindekilerin 
ilgi çekici kıyafetlerini. halkın selamlığa 
gösterdiği alakayı anlatmaktadır. iki sı
ra halinde bekleşen halkın müslüman. 
hıristiyan ve yahudilerden oluştuğunu ve 
"bin yaşa, muzaffer ol!" diye temenna
da bulunduklarını yazarak içlerinden ba
zılarının ellerinde arzuhaller olduğu hal
de padişahın kend i önlerinden geçme
sini beklediklerini. padişah geçerken el-
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terindeki arzuhalleri uzattıklarını. bun
ları solakların topladığını. Türk. yahudi, 
hıristiyan herkesin bu cuma selamlığını 
bir fırsat bildiğini kaydetmektedir. Ni
tekim Türkçe öğrenmek üzere istanbul'a 
gelen isveçli diplomat Gustav Celsing, 
Eylül 1711'de Nevşehirli Damad ibrahim 
Paşa aleyhine düzenlediği şikayetname
yi yeniçerileri aşarak o sırada camiye 
gitmekte olan lll. Ahmed 'e takdim et
mişti (Beydill i, TD, sy 34, s. 252-253). XIX. 
yüzyılda Charles C. Franktand da "Hü
kümdara Arzuhal Sunma" başlığı altın
da aynı konuyu anlatmaktadır ( Traue ls 

to an d from Constantinople, 1, 204-205). 

Halkın genellikle şi kayetçi olduğu sad
razam, yeniçeri ağası ve diğer üst sevi
yedeki yetkililer, zaman zaman belirli 
yerlere yerleştirdikleri adamları ile hal
kın cuma selamlığında padişaha ulaş

masına engel oluyorlardı. Bu durumda 
halk, bütün çabalarına rağmen dilek ve 
şikayetini hükümdara sunarnazsa uzak
tan bir paçavrayı veya hasır parçasını 

yakarak uzunca bir sapa üzerinde tut
mak ( has ır yakmak) suretiyle şikayetleri 
olduğunu hükümda ra gösterirdi ; doğ
rudan hükümdara bağlı olan görevliler 
de bu kimselerin padişahla görüşmesi
ni sağlarlardı. 

XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren cu
ma selamlığında halkın arzuhallerinin 
hükümdara ulaştırılmasında daha pra
tik bir yol benimsenmiştir. Camide saf
lar arasında dolaşan padişaha (saraya) 
bağlı görevliler arzuhalleri toplar. "ma'rü
zat-ı rikabiyye" adı altında özetlerini su
nar. hükümdarın bu husustaki iradele
rini de not ederlerdi. 

Cuma selamlıkları zaman zaman pa
dişahlara suikast yapmak veya olay çı

karmak isteyenler için de bir fırsat teş
kil etmiştir. Nitekim 10 Temmuz 1792 
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Su ltan 
Reşad'ın 

Daimabahçe'de 
bir cuma 
selam lığ ı 

tarihinde lll. Selim 'e Ayasofya 'da, 21 
Temmuz 190S'te de ll. Abdülhamid'e 
Hamidiye Camii 'nde cuma selamlığı sı

rasında başarısız suikast girişimlerinde 
bulunulmuştu. 

Padişahların dışında. sancak beyi ola
rak taşrada bulunan Osmanlı şehzade

leri, beylerbeyi ve sancak beyi gibi yö
neticilerin de cuma narnazına gidiş ve 
gelişleri belli merasimler içerisinde olur. 
bu sırada halk sözlü ve yazılı çeşitli mü
racaatlarda bulunurdu. Bunlara da kay
naklarda bazan cuma selamlığı denil
miştir. 

Osmanlı döneminde son cuma selam
lığı . Halife Abdülmecid Efendi'nin 29 Şu
bat 1924'te kıldığı namaz sırasında ol
muştur. 
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CUM'A SÜRESİ 

( ~'•Jr ) 

Kur'an - ı Kerim'in 
altmış ikinci suresi. 

_j 

Medine devrinde, muhtemelen hicre
tin birinci yılında nazil olmuştur. Süley
man b. Yesar'dan Mekki olduğuna dair 
bir rivayet nakledilirse de Buhari, Müs
lim ve diğer kaynaklarda yer alan hadis
ler, ayrıca sürenin muhtevası onun Me
deni olmasını gerektirir; alimler çoğun
luğunun görüşü de budur. Ayet sayısı on 
bir olan sürenin fasılaları ( .:ı • ~ ) harfle
ridir. Adını . cuma namazı için ezan okun
duğunda camiye gitmeyi emreden 9. aye
tinden alır. 

Sürenin nüzül sebebine .. 11 . ayette yer 
alan, "Onlar bir ticaret ya da bir oyun 
ve eğlence gördükleri zaman ona akın 
ettiler ve seni ayakta bıraktılar" ifade
siyle işaret edilmiştir. Kaynaklarda veri 
len bilgilerden anlaşıldığına göre, Hz. 
Peygamber bir cuma günü hutbe okur
ken dışarıdan gürültüler ve davut sesleri 
duyulur (o günün gelenekleri ne göre ker
vanl arı n gelişi davul ça l ı narak ilan edilirdil 
Bunun üzerine birçok sahabi mescidi ter
kedip sesin geldiği tarafa doğru gider; 
bu durum mescidde on iki kişiyle kalan 
Hz. Peygamber'i çok üzer. Söz konusu 
kervan Şam tarafından geliyordu ve o yıl 
Medine'de büyük bir kıtlık hüküm sür
düğünden daha çok zahire ve yiyecek 
taşıyordu . Kervanın Dihye ei-Kelbf'ye ait 
olduğu rivayet edilmekle birlikte lFah
reddin er-Razi. VI II , 208) bunun gerçeğe 
uymadığı ve ayetin Cabir b. Abdullah'ın 
kervanı hakkında nazil olduğu belirtil
mektedir (i bn KesTr, IV, 367; Elmal ı lı , VI, 
4992) Konu ile ilgili bu ve benzeri rivayet
ler sürenin nüzOI sebebiyle birlikte nü
zül yılına da ışık tutmaktadır. Çünkü sö
zü edilen kıtlık hicretten sonra meyda
na gelmişti. Cuma namazı ise ibn Sa 'd ' ın 
rivayetlerine bakılırsa (et- Tabakat, lll , 11 8. 
11 9) hicretten önce Medine'de kılınma

ya başlanmıştı. Ancak bu ayetlerden an
laşıldığına göre sürenin gelişine kadar 
ashap arasında cami ve cemaat adabıy
la ilgili bir disiplin henüz teşekkül etme
mişti. 

Sürenin konusu, peygamber gönder
menin ilahi hikmet ve faydaları. vahyin 
yol gösterici etkinliği ve cuma namazıy
la ilgili bazı hükümlerden ibarettir. Sü
re. esrna-i hüsnadan dört ismin yer al
dığı . bundan önce ve sonraki bazı süre-


