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bunTürk. yahudi,
hıristiyan herkesin bu cuma selamlığını
bir fırsat bildiğini kaydetmektedir. Nitekim Türkçe öğrenmek üzere istanbul'a
gelen isveçli diplomat Gustav Celsing,
Eylül 1711'de Nevşehi rli Damad ibrahim
Paşa aleyhine düzenlediği şikayetname
yi yeniçerileri aşarak o sırada camiye
gitmekte olan lll. Ahmed 'e takdim etmişti (Beydill i, TD, sy 34, s. 252-2 53). XIX.
yüzyılda Charles C. Franktand da "Hükümdara Arzuhal Sunma " başlığı altın
da aynı konuyu anlatmaktadır (Traue ls
to a n d fro m Cons ta n tinople, 1, 204-205).
ları solakların topladığını.

Halkın

genellikle ş i kayetçi olduğu sadrazam, yeniçeri ağası ve diğer üst seviyedeki yetkililer, zaman zaman belirli
yerlere yerleştirdikleri adamları ile halkın cuma selamlığında padişaha ulaş
masına engel oluyorlardı. Bu durumda
halk, bütün çabalarına rağmen dilek ve
şikayetini hükümdara sunarnazsa uzaktan bir paçavrayı veya hasır parçasını
yakarak uzunca bir sapa üzerinde tutmak ( h as 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 cuma selamlığında halkın arzuhallerinin
hükümdara ulaştırılmasında daha pratik bir yol benimsenmiştir. Camide saflar arasında dolaşan padişaha (saraya)
bağlı görevliler arzuhalleri toplar. "ma'rüzat-ı rikabiyye" adı altında özetlerini sunar. hükümdarın bu husustaki iradelerini de not ederlerdi.
Cuma

selamlıkları

zaman zaman pasuikast yapmak veya olay çı
karmak isteyenler için de bir fırsat teş
kil etmiştir. Nitekim 10 Temmuz 1792

dişahlara

92

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 olarak taşrada bulunan Osmanlı şehzade 
leri, beylerbeyi ve sancak beyi gibi yöneticilerin de cuma narnazına gidiş ve
gelişleri belli merasimler içerisinde olur.
bu sırada halk sözlü ve yazılı çeşitli müracaatlarda bulunurdu. Bunlara da kaynaklarda bazan cuma selamlığı denilmiştir.

döneminde son cuma selamHalife Abdülmecid Efendi'nin 29 Şu
bat 1924'te kıldığı namaz sırasında olOsmanlı

lığı .

muştur.
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Medine devrinde, muhtemelen hicretin birinci yılında nazil olmuştur. Süleyman b. Yesar'dan Mekki olduğuna dair
bir rivayet nakledilirse de Buhari, Müslim ve diğer kaynaklarda yer alan hadisler, ayrıca sürenin muhtevası onun Medeni olmasını gerektirir; alimler çoğun
luğunun görüşü de budur. Ayet sayısı on
bir olan sürenin fasılaları ( .:ı • ~ ) harfleridir. Adını . cuma namazı için ezan okunduğunda camiye gitmeyi emreden 9. ayetinden 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" ifadesiyle işaret edilmiştir. Kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşıldığına göre, Hz.
Peygamber bir cuma günü hutbe okurken dışarıdan gürültüler ve davut sesleri
duyulur (o günü n gelenekleri ne göre kerva nl arı n ge lişi davul ça l ı n ara k ilan edilirdil
Bunun üzerine birçok sahabi mescidi terkedip 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 sürdüğünden daha çok zahire ve yiyecek
taşıyordu . Kervanın Dihye ei-Kelbf'ye ait
olduğu rivayet edilmekle birlikte l Fahredd in er- Razi. VI II , 208) bunun gerçeğe
uymadığı ve ayetin Cabir b. Abdullah'ın
kervanı hakkında nazil olduğu belirtilmektedir (i bn KesTr, IV, 367; Elmal ı lı , VI,
4992) Konu ile ilgili bu ve benzeri rivayetler sürenin nüzOI sebebiyle birlikte nüzül yılına da ışık tutmaktadır. Çünkü sözü edilen kıtlık hicretten sonra meydana 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 anlaşıldığına göre sürenin gelişine kadar
ashap arasında cami ve cemaat adabıy
la ilgili bir disiplin henüz teşekkül etmemişti.

Sürenin konusu, peygamber göndermenin ilahi hikmet ve faydaları. vahyin
yol gösterici etkinliği ve cuma namazıy
la ilgili bazı hükümlerden ibarettir. Süre. esrna-i hüsnadan dört ismin yer aldığı . bundan önce ve sonraki bazı süre-

CUMBA
!erin de benzer ifadelerle ilk ayetlerini
eden bir tesbih cümlesiyle başlar.
Daha sonra Allah'ın ümml bir kavim içinden peygamber göndermesinin sebepleri ve dolayısıyla peygamberin görevleri açıklanır. Bu görevler, peygamberlerin
Ailah'ın ayetlerini insanlara okumaları.
onları maddi ve manevi temizliğe teşvik
etmeleri, onlara kitabı ve hikmeti öğ
retmeleridir. Peygamberlerin insanlığa
yönelik bu hizmetleri, hem kendi dönemlerindeki insanlara hem de daha sonra
gelecek ümmetiere şamildir. Sürenin bu
konu ile ilgili ayetlerinde peygamberlerin görevleri Hz. Muhammed'in şahsın
da ifade edildikten sonra önceki ümmetIerden yahudilere gönderilen emirlerin
onlar tarafından samirniyetle benimsenmediği ifade edilerek bu tür bir davranış içinde bulunanlar, sırtında Tevrat taşıyan ve tabii olarak onun kudsi muhtevasından habersiz olan merkebe benzetilmiştir. Tevrat gibi mukaddes bir kitaba sahip bulunduklarını söyleyen ve bu
sebeple Allah'ın dostları olduklarını ileri
süren yahudilerin samirniyetsizliği vurgulanarak onlara şöyle denilmektedir:
"Eğer Allah'ın dostu olduğunuz iddiasın
da samimi iseniz dostunuza kavuşmak
üzere bir an önce ölmeyi temenni etmelisiniz". Kur'an-ı Kerim' in başka ayetlerinde de belirtildiği üzere (b k el- Bakara
2/ 94-96) aslında yahudiler, yaratana karş ı samirniyetsiz davrandıkları ve O'nun
teşkil

kullarına zulmettikleri için, ölmeyi ve büyük hesap gününe intikal etmeyi hiçbir
zaman arzu etmeyen bir psikolojiye sahiptirler.

Sürenin son üç ayetinde, cuma vakti
gelince işi gücü bırakıp camiye gitme,
namaz kılınınca tekrar işe dönme ve Allah 'ın fazlu keremine sığınarak geçim
için çal ışma emredilmiş, mabed içinde
olduğu gibi mabed dışında da Allah'ı anmanın önemi vurgulanmıştır. Gerçek dindarlığın yalnız mabed içinde ibadet etmekle elde edilemeyeceğine, dindarın
günlük hayatında da Allah'ı unutmaması gerektiğine ve kurtuluşun buna bağlı
olduğuna işaret edilmiştir. Aslında bu
sonuç kısmı. sürenin başında göklerde
ve yerde olan her şeyin Allah' ı zikir ve
tesbih ettiğini bildiren ilk ayetle tam
bir uyum içindedir. Mademki her şey sürekli olarak Allah'ın yüceliğini dile getirmektedir. öyleyse müslüman da kainattaki bu ahenge katılmalı ve Allah'ı zikreden tabiatla uyum sağlamaiıdır.
Cum'a süresi.

dindarlığın

vahye

bağlı

onun
kuru bir iddia veya amelsiz bilgiler yı
ğını ile değil bu bilgilerin yaşanmasıyla
elde edilebileceğini ortaya koyar. Müminin. Hz. Peygamber'in tanıttığı engin ilahi rahmet dünyasında kendi kendisiyle.
birlikte ibadet ettiği din kardeşleriyle ,
hatta bütün insanlarla şeref. haysiyet ve
uyum içinde yaşaması gerektiğini vurgular.
olmaksızın

gerçekleşmeyeceğini,
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kabilesinin
biri.

kollarından
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Kabileyi, asıl adı Teym olan Cumah b.
Amr b. Hüsays (~)b. Ka'b b. Lüeyy'in
oğulları meydana getirir.
Mekke idaresinde söz hakkına sahip
olan ve Darünnedve'de reisieri tarafın
dan temsil edilen Cumahoğulları, "ezlam"
denen fal oklarını koruma görevini yürütüyorlardı. islam'ın doğuşu sırasında bu
görev Safvan b. Ümeyye'de idi. Bu kabilenin bazı mensuplarının islamiyet'i başından beri kabul ettiği anlaşılmakta
dır. Nitekim birinci Habeşistan hicretine katılan ilk müslümanlardan Osman
b. Maz'Qn Cumahoğulları ' na mensuptu.
Buna karşılık Hz. Peygamber'in şiddetli
düşmanlarından olan Ümeyye b. Halef,
Übey b. Halef de bunlardandı. Daha sonraki dönemlerde Beni Cumah'tan, aralarında Harünürreşld zamanında Bağdat'

ta kadılık yapmış olan Said b. Abdurrahman ei-Cumahi, meşhur hadis ve dil alimi ibn Sellam el- Cuma hi ile Vehb b.
Zem'a ei-Cumahf'nin bulunduğu meşhur
şahsiyetler yetişmiştir.
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CUMAHI
(bk. İBN SELlAM el-CUMAHİ).

CUMBA

1
_j

1

Sivil mimaride dışarıdan
görülmeden sokağa bakabilmek

1

maksadıyla kullanılan

kafesli pencere veya
cephelerindeki
çıkmaların üzerine yapılan
üstü örtülü, üç tarafı
pencereli bir nevi
kapalı balkon, meşrebiye
binaların
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CUMADElAHİRE

CUMAH (Beni Cumah)
Kureyş

(bk. HAFfA TATİLİ).

L
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EM iN IşıK

CUMA TATİLİ

(bk. CEMAziYELEWEL).

1
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(bk. EV).
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