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Cumâ ve Pazartesi Günlerinin Fazîletleri

Maalesef ahâli arasında, “Allah’ın her günü birbirine eşittir” 
gibisinden fevkalâde yanlış bir telakkî oluşmuş. Oysa her zaman 
söylediğimiz gibi Cenâb-ı Hakk, bâzı zamanları bâzı zamanlara, 
bâzı mekânları bâzı mekânlara, bâzı insanları bâzı insanlara üstün 
kılmıştır. Haftanın günleri içerisinde de bâzı günlerin diğerlerine 
nazaran efdâliyeti vardır. Bunun en bariz numûnesi de şüphe 
yok ki Resûl-i Müctebâ Aleyh-i Ekmeli-t Tehâyâ Efendimiz’in, 
“Mü’minlerin bayramı”1 olarak tavsif buyurdukları Cumâ günü-
dür.

Cumâ günü aslında Habîb-i Edîb-i Kibriyâ Efendimiz’in 
bi’setinden, risâletlerini izhâr buyurmasından evvel de gerek 
Araplarca, gerek Ehl-i Kitap mensuplarınca bilinen, kıymeti kendi 
nispetlerince takdir edilmiş bir gündü. Arapçada gün isimleri sayı-

1 Abdullah ibni Abbas’tan rivâyet edildiğine göre “Resûlullah: “Şüphesiz ki 
bugün (Cumâ günü) bayramdır. Allah bu günü Müslümanlar için bayram 
yapmıştır. Cumâ’ya gelen kimseler yıkansın. Eğer güzel kokusu varsa 
ondan sürünsün. Misvaka ise iltizam gösteriniz!’ buyurdu.” (İbni Mâce 
1090, Tabarani, Mucemu’s Sağir 1/1291/269)
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larla ifade edilir. Yevmi’l-ehad (birinci gün, Pazar) Yevmi’l-isneyn 
(ikinci gün, Pazartesi) gibi. Ancak Cumâ gününe altıncı gün den-
mez. Toplanma, bir araya gelme mânâsına gelen cem’ kökünden 
Cumâ denir. İlk kez bu günde kavmini bir araya toplayarak onlara 
öğütler veren kişinin, Resûlullah Efendimiz’in atalarından Ka’b 
bin Lüey olduğu ve ondan itibaren bugüne Cumâ adı verildiği 
rivayet edilir.2 Medine-i Münevvere, henüz Yesrib diye anılırken, 
Medine Arapları Cumâ gününe Arûbe derlerdi. Bu kelime Arami 
kökenli olup Arefe günü mânâsına gelmektedir ve Yahudilerin 
kutsal günü olan Cumartesi gününe bir hazırlık maksadı taşı-
dığından bu isimle anıldığı nakledilmektedir. Bugünde Medine 
Yahudileri, sabahtan öğleye kadar bir pazar kurarlardı. Ashab-ı 
Kirâm’ın peyderpey Medine-i Münevvere’ye hicretinden sonra 
da Müslümanlar Resûlullah Efendimiz’in hicretlerinin ikmâline 
kadar bugünü aralarında toplanma günü olarak seçmişlerdi.3

Birçok hadîs-i şerifte, Resûlullah Efendimiz’in fem’i 
saâdetinden, Cumâ gününün fazîletleri bizlere bildirilmiştir. 
Ebû Hüreyre Hazretleri, Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz’den 
şöyle bir hadîs rivâyet ediyorlar:

“İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cumâ günüdür. 
Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde 
oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır. O günde öyle 
bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan 
hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir.”4

İşte Allah-u Zü’l- Celâl ve Tekaddes Hazretleri, Müslümanların 
bir araya gelip tevhîd şuurunun bir nişânesi olan Cumâ namazını 
da bu mübârek güne tahsîs etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Cumâ 

2 İbnü’l Cevzi-VII-264

3 DİB İslam Ansiklopedisi. VIII-85

4 (Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, Malik 1/108,109, Ahmed 
10307)
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Sûresi’nin 9. ve 10. âyet-i celîlelerinde Cenâb-ı Hak şöyle buyu-
ruyor:

ٰلوِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِاٰلى ِذْكِر اهلِل . َوَذُروا اْلَبْيَعۜ ٰذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِاْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َيآ اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُٓوا ِاَذا نُوِدَي ِللصَّ
ٰلوُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهلِل َواْذُكُروا اهلَل  َفِاَذا ُقِضَيِت الصَّ

 . َكثِيًرا َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن

“Yâ eyyühellezîne âmenû îzâ nûdiye lissalâti min yevmi’l 
cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zeru’l bey’a. Zâliküm hayrun leküm 
in küntüm ta’lemûn. Fe izâ kudiyeti’s salâtu fenteşirû fi’l ardı 
vebtegû min fadlillahi vezkürullâhe kesîran lealleküm tüflihûn”

“Ey iman edenler! Cumâ günü namaza çağrıldığınız zaman, 
hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş 
olsanız, elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”

Cumâ Namazı’nın ne zaman farz olduğu, ilk defa 
Müslümanlarca nerede kılındığına dair muhtelif rivâyetler var. 
Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki Resûlullah Efendimiz, ilk 
Cumâ namazını hayât-ı saâdetlerinin en mühim vak’alarının 
başında gelen Hicret-i Nebî’nin ikmâline çok yakın bir zaman-
da kılmış ve kıldırmıştır. Bilindiği gibi Resûlullah Efendimiz, 
yâr-ı gârı Hazret-i Ebûbekir ile berâber, Hicret-i Nebevî’yi edâ 
etmek maksadıyla 26 Safer Perşembe günü hâne-i saâdetlerinden 
ayrılıp Mekke’nin güneyindeki Sevr mağarasında bir müddet 
istirahat buyurdular. 1 Rebîü’l-evvel Pazartesi, sabah nama-
zı vakti, kılavuzları Abdullah bin Uraykıt’ın kılavuzluğunda 
Sevr mağarasından ayrılarak evvelen güneye, sonra bir kavis 
çizerek Medine-i Münevvere istikâmetine doğru yola çıktılar. 
8 Rebîü’l-evvel Pazartesi sabahı, kuşluk vaktinde, Kubâ yakın-
larındaki Harre’yi teşrif ettiler. Burada kendisini istikbâl eden 
Müslümanlarla beraber Kubâ’ya gelip bir müddet Kubâ’da kalarak 
burada bir mescid binâ buyurdular. Dört günlük Kubâ misa-
firliğinden sonra, 12 Rebîü’l-evvel Cumâ günü, kuşluk vakti 
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Kubâ’dan azimetle Medine-i Münevvere istikametine doğru 
yola çıktılar. Öğle namazı vakti geldiğinde, Kubâ ile Medine-i 
Münevvere arasında, Ranûna denilen mevkie geldiler ki bugün 
artık her ne kadar o özelliklerini göstermiyorsa da o devirde 
burası bir vâdi idi. Evs kabilesinin bir kolu olan Salim bin 
Avfoğullarının, yani Benî Sâlim’in yurdu olan Ranûna vadisin-
de, kendisini karşılayan ashâbının büyük sürûru ile ilk Cumâ 
namazını eda ettiler. O zaman, henüz Cumâ hutbesi, namazdan 
evvele alınmamıştı. Fahr-i Kâinat Efendimiz, namazdan sonra 
şu hutbeyi irâd buyurdular:

“Ey mü’minler, ölmezden evvel Allah’a tevbe ediniz. Bir mânî 
sizi işgâl etmezken sâlih ameller işleyerek Allah’a yakınlaşınız. 
Biliniz ki Allah şu günde, şu bulunduğum makamda Cumâ 
namazını üzerinize farz kılmıştır. Onu inkâr eden ve hakkını 
istihfâf eylemek sûretiyle terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını 
bir araya getirmesin ve işlerini itmâm etmesin. Tabii kendileri 
için âdil ve zâlim bir imam bulunup da Cumâ kılmak imkânı 
varsa bilmiş olunuz ki o kimsenin başka namazı yoktur. Tevbe 
edenler müstesnâdır. Çünkü her kim tevbe ederse Cenâb-ı Hak 
onun tevbesini kabul eder.

Ey nâs, sağlığınızda âhiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak 
bilmiş olunuz ki kıyâmet gününde birinin başına vurulacak ve 
çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenâb-ı Hak 
ona diyecek ki, ‘Sana benim peygamberim gelip tebliğ etmedi 
mi? Dünyâda iken âhiretin için hangi hayır ve hasenâtı, hangi 
fazileti yaptın? O kimse dahi sağına, soluna bakacak, bir şey 
göremeyecek, önüne bakacak, Cehennemden başka bir şey gör-
meyecek. Öyle ise her kim ki kendisini velev ki yarım hurma ile 
olsun, ateşten kurtarabilecek ise hemen o hayrı işlesin. Onu da 
bulamazsa, bâri kelime-i tayyibe ile güzel sözle kendisini kur-
tarsın. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden başkaları zarar 


