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İslami literatürde 
bir ilim dalındaki alimierin 

çoğuuluğunu ifade etmek üzere 
kullanılan terim. 
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Arapça bir kelime olan cumhur sözlük
te "herhangi bir şeyin en büyük kısmı, 
bir topluluğun çoğunluğu veya önde ge
lenleri" anlamına gelir. Kelimenin terim 
anlamı da sözlük anlamından farklı ol
mayıp kaynak eserlerde "cumhürü'l-ule
m.3" (alimlerin çoğunluğu), "cumhürü'l-mü
fessirin" (tefsir alimlerinin çoğunluğu). "cum
hürü'l- hukema· (filozofl arın çoğunluğu) , 

"cumhürü'l-fukaha" (fakihlerin çoğunluğu) 
şeklinde sıkça rastlanmaktadır. Fıkıh ki
taplarında geçen cumhürü' ı- fukaha ve
ya sadece cumhur ifadesinden genellik
le günümüze kadar müslümanlar tara
fından benimsenerek gelen Hanefi. Şa
fii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden üçü 
anlaşılır. Diğer bir ifadeyle bir fıkhi eser
de dört mezhepten bahsedilirken cumhu
run görüşü zikrediliyorsa bundan mak
sat söz konusu dört mezhepten üçü olup 
dördüncü mezhep muhalif taraf olarak 
ismen anılır. Bazı araştırmacıların cum
hur terimini belli fakihlere hasreden gö
rüşleri ise isabetli değildir. Mesela İbn 
Rüşd hakkında bir inceleme neşreden 
Abdullah Kenün ·un Bidayetü '1- mücte
hid'de İbn Rüşd'ün cumhur tabiriyle 
İmam Malik, Şafii ve Ebü Hanife'yi kas
tettiği şeklindeki tesbiti böyledir. Zira 
söz konusu eserin muhtelif yerlerinde 
bu ölçünün dışına çıkıldığı ve yukarıda 
belirtilen kuralın esas alındığı görülmek
tedir (krş. Bidayetü'l-müctehid, I. ll , 53, 
65, 394, 397). Cumhurun her zaman üç 
mezhepten ibaret kalmadığı. bunlara 
herhangi bir konuda aynı görüşü payla
şan müstakil mezhep sahibi müçtehid
lerin de eklendiği ve bu durumda teri
min kapsamının daha da genişlediği gö
rülür. Bunun yanı sıra aynı mezhepteki 
alimler arasında görüş ayrılığı bulun
ması halinde çoğunluğu ifade için de 
"cumhurun görüşü" tabiri kullanılır. Ba
zan da bu çoğunluk "cumhürü'l- Hane
fiyye". "cumhürü' ı - Malikiyye· şeklinde 

mezheplere izafetle zikredilir. Cumhur 
yerine mu'zam ve ekserün kelimeleri de 
kullanılmaktadır. 

Bir konuda cumhurun ittifak etmesi
nin icma sayılıp sayılmayacağı hususun
da farklı görüşler ileri sürülmüş, fakih
lerin çoğunluğu bu ittifakın icma sayı!-
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mayacağını söylemişlerdir. İbn Cerir et
Taberi, Ebü Bekir er-Razi ve Mu'tezile'
den Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat ise bir iki 
kişinin karşı çıkmasının icmaın meyda
na gelmesine engel olmayacağı görüşü
nü benimsemişlerdir. Cemaleddin İbnü'l
Hacib ve onu destekleyenler ise cumhu
run görüşünün icma gibi kati bir delil 
sayılrnamakla birlikte hüccet sayılacağı
nı ifade etmişlerdir. Çünkü bir konuda 
çoğunluğun ittifak etmesi onların kati 
veya "racih" bir delile dayandıklarını gös
termektedir. Buna karşılık azınlıkta ka
lanların racih bir delile dayandıklarını, 

çoğunluğun da bu delili gördükleri hal
de kasten ve ısrarla hatalı tutumlarını 

devam ettirdiklerini düşünmek uzak bir 
ihtimaldir. Böyle bir ihtimali öne çıkara

rak "zahir"in desteklediği hüccet terke
dilmez. Bununla birlikte birtakım görüş
lerin cumhura nisbet edilmesi araştır

maya muhtaçtır ve söz konusu araştır
mayı yapabilmek için de her mezhebin 
kendi öz kaynaklarına başvurmak gere
kir. Ayrıca cumhur dört büyük mezhe
bin üçü olarak kabul edildiğinde geride 
bugün mensupları bulunmayan çok sa
yıda Sünni fıkıh mezhebi daha kalmak
tadır. Bunları azınlık veya şaz* saymak 
mümkün olmadığı gibi üç mezhebin üze
rinde birleştiği hükmün delilini güçlü ve 
tercihe şayan kabul etmek de her za
man isabetli değildir. Çünkü delile da
yalı tercih ictihadlarında azınlığa ait hü
kümlerin delil bakımından daha güçlü 
olduğunu gösteren örnekler vardır. 
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CUMHUR ilAHiSİ 

Türk dini mOsikisinde 
tekke mOsikisine ait bir form. 

_j 

"Topluca okunan ilahi " anlamına ge
lir. Mevleviyye ve Bektaşiyye dışındaki 

tarikatiara ait tekkelerde kelime-i tev
hid zikrinden sonra ism-i celal zikrine 
geçilmeden önceki arada okunurdu. 

Cumhur ilahilerini diğerlerinden ayı

ran en önemli özellik, bu ilahilerin hazır 
bulunanlar tarafından birlikte okunma-

sıdır. Güfteleri tanınmış mutasawıf şair
terin manzumelerinden seçilmiştir. Devr-i 
hindi usulündeki çok az istisnaları dışın
da hep evsat usulü ile ölçülmüşlerdir. 
Esasında tekketere mahsus olan cum
hur ilahilerinin nadiren bazı dini mera
simler münasebetiyle camilerde ve sa
rayda huzür- ı hümayunda okunduğu da 
olmuştur. 
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~ NuRi ÖzcAN 

CUMHUR MÜEZZİNLİGİ 

Türk dini mOsikisinde 
cami mOsikisine ait 

bir icra tarzı. 

"Topluca ve belli bir tertip üzere yapı
lan müezzinlik" anlamına gelir. Kadro
ları kalabalık olan büyük camilerde na
maz esnasında bütün müezzinlerin işti
rakiyle icra edilirdi. Günümüzde nadi
ren bazı selatin camilerinde görülen bu 
icra tarzı. müezzinlerin bazı ibareleri bir 
ağızdan koro halinde, bazılarını ise sıray
la nöbetieşe okumaları şeklinde yapılır

dı. Müezzinler için adeta bir okul olan 
cumhur müezzinliği, vakit namazların
dan öğle, ikindi ve yatsı namazlarıyla te
ravih, cuma ve bayram namazları esna
sında ve ayrıca mübarek gün ve gece
lerde icra edilirdi. 

Büyük camilerde imarnın namaz es
nasında aldığı tekbirler, uzakta bulu
nanların işitemeyeceği ve amaların da 
göremeyeceği düşünülerek müezzinler 
tarafından tekrar edilmektedir. Gerek 
"tekbir alma· denen bu faaliyet ve ön
cesindeki salavatlama, gerekse namazın 
tamamlanmasından sonra okunan Aye
tü'l-kürsi, onu takip eden tesbihat ve 
diğer dualarla teravih namazlarındaki 

salat-ı ümmiyyeler, ramazan ilahileri ve 
minarede iki müezzinin karşılıklı veya 
birkaçının hep birlikte okudukları ezan
lar cumhur müezzinliği icraatı içerisin
de yer almaktadır. Bütün bunlarda ses 
cinsi, nefes miktarı ve nağmelerde bir
lik en önemli şartları teşkil eder. 


