
!erin de benzer ifadelerle ilk ayetlerini 
teşkil eden bir tesbih cümlesiyle başlar. 
Daha sonra Allah'ın ümml bir kavim için
den peygamber göndermesinin sebep
leri ve dolayısıyla peygamberin görevle
ri 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 dönem
lerindeki insanlara hem de daha sonra 
gelecek ümmetiere şamildir. Sürenin bu 
konu ile ilgili ayetlerinde peygamberle
rin görevleri Hz. Muhammed'in şahsın
da ifade edildikten sonra önceki ümmet
Ierden yahudilere gönderilen emirlerin 
onlar tarafından samirniyetle benimsen
mediği ifade edilerek bu tür bir davra
nış içinde bulunanlar, sırtında Tevrat ta
şıyan ve tabii olarak onun kudsi muhte
vasından habersiz olan merkebe benze
tilmiştir. Tevrat gibi mukaddes bir kita
ba sahip bulunduklarını söyleyen ve bu 
sebeple Allah'ın dostları olduklarını ileri 
süren yahudilerin samirniyetsizliği vur
gulanarak onlara şöyle denilmektedir: 
"Eğer Allah'ın dostu olduğunuz iddiasın
da samimi iseniz dostunuza kavuşmak 
üzere bir an önce ölmeyi temenni etme
lisiniz". Kur'an-ı Kerim' in başka ayetle
rinde de belirtildiği üzere (b k el-Bakara 
2/ 94-96) aslında yahudiler, yaratana kar
ş ı samirniyetsiz davrandıkları ve O'nun 

Cum'a sü resinin muhakkak hatt ıyla yazı l mış tezhipli ser

levlıası ile ilk avetleri 

kullarına zulmettikleri için, ölmeyi ve bü
yük hesap gününe intikal etmeyi hiçbir 
zaman arzu etmeyen bir psikolojiye sa
hiptirler. 

Sürenin son üç ayetinde, cuma vakti 
gelince işi gücü bırakıp camiye gitme, 
namaz kılınınca tekrar işe dönme ve Al
lah 'ın fazlu keremine sığınarak geçim 
için çalışma emredilmiş, mabed içinde 
olduğu gibi mabed dışında da Allah'ı an
manın önemi vurgulanmıştır. Gerçek din
darlığın yalnız mabed içinde ibadet et
mekle elde edilemeyeceğine, dindarın 

günlük hayatında da Allah'ı unutmama
sı 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 sü
rekli olarak Allah'ın yüceliğini dile getir
mektedir. öyleyse müslüman da kainat
taki bu ahenge katılmalı ve Allah'ı zik
reden tabiatla uyum sağlamaiıdır. 

Cum'a süresi. dindarlığın vahye bağlı 
olmaksızın gerçekleşmeyeceğini, onun 
kuru bir iddia veya amelsiz bilgiler yı
ğını ile değil bu bilgilerin yaşanmasıyla 
elde edilebileceğini ortaya koyar. Mümi
nin. Hz. Peygamber'in tanıttığı engin ila
hi rahmet dünyasında kendi kendisiyle. 
birlikte ibadet ettiği din kardeşleriyle, 

hatta bütün insanlarla şeref. haysiyet ve 
uyum içinde yaşaması gerektiğini vur
gular. 
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CUMA TATİLİ 
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(bk. HAFfA TATİLİ). 
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CUMADElAHİRE 

1 

L 
(bk. CEMAZİYELEWEL) . 
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CUMADELOlA 

(bk. CEMAziYELEWEL). 

CUMAH (Beni Cumah) 

(c--~) 

Kureyş kabilesinin 
kollarından biri. 

CUMBA 

_j 

_j 

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 yürü
tüyorlardı. islam'ın doğuşu sırasında bu 
görev Safvan b. Ümeyye'de idi. Bu kabi
lenin bazı mensuplarının islamiyet'i ba
şından beri kabul ettiği anlaşılmakta

dır. Nitekim birinci Habeşistan hicreti
ne 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 son
raki dönemlerde Beni Cumah'tan, arala
rında Harünürreşld zamanında Bağdat'

ta kadılık yapmış olan Said b. Abdurrah
man ei-Cumahi, meşhur hadis ve dil ali
mi ibn Sellam el- Cuma hi ile Vehb b. 
Zem'a ei-Cumahf'nin bulunduğu meşhur 
şahsiyetler yetişmiştir. 
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~ AHMET ÖNKAL 

ı 
CUMAHI 
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L 
(bk. İBN SELlAM el-CUMAHİ). 
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ı 1 
CUMBA 

Sivil mimaride dışarıdan 
görülmeden sokağa bakabilmek 

maksadıyla kullanılan 
kafesli pencere veya 

binaların cephelerindeki 
çıkmaların üzerine yapılan 

üstü örtülü, üç tarafı 
pencereli bir nevi 

kapalı balkon, meşrebiye 

L 
(bk. EV). 
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