
HÜSEYiN CAViD 

1980 yılında H azar dergisinde yayımlan
mıştır (sy. 16-17). "Azer'' adlı destanının 
bir bölümüyle Köroğlu, Telli Saz, ŞehlQ 
adlı eserleri kayıptır. Seçilmiş Eserler 
başlığı altında eserlerinin toplu basımı da 
yapılmıştır (Bakü 1958; !-lll, Bakü 1968-

1972). 
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• YAŞAR GARAYEV 

HÜSEYiN CAYADİNİNGRAT 
(1886- ı 960) 

Endonezyalı bilim ve devlet adamı. 
L ~ 

8 Aralık 1886 tarihinde Batı Cava'nın 
Bentem bölgesindeki Serang'a bağlı Kra
mat Watu adlı kasabada doğdu. Asıl adı 
Pangeran Ario'dur. Eski Bentem haneda
nıyla yakın bağları olan köklü bir aileden 
gelir. ilk ve ortaokulu Cakarta'da Hooge
re Surger School'da okudu. O dönemde 
Endonezyalı yerliler arasında çocuklarını 
Batı eğitimi veren bir sömürge okuluna 
gönderme olayı çok nadirdi ve ayrıca ül
kede yüksek tahsil yapma imkanı yoktu. 
Hüseyin 1900 yılında, özel Grekçe ve La
tince dersleri aldığı şarkiyatçı Christian 
Snouck- Hurgronje'nin tavsiyesi ve Hollan-
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da sömürge idaresinde çalışan babasının 
teşvikiyle okumak üzere Hollanda'ya gitti. 
Leiden'de liseyi bitirdikten sonra 190S'te 
Leiden Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Doğu Hint Takımadaları Dilleri ve Edebi
yatları Bölümü'ne ilk Endonezyalı öğrenci 
olarak kaydoldu. J. S. Speyer'den Sans
kritçe. M. Jan de Goeje'den ve 1906yılın
dan sonra onun yerine gelen Snouck
Hurgronje'den Arapça dersleri aldı. Açe 
Sultanlığı'nın tarihiyle ilgili bilgiler ihtiva 
eden Malayca el yazması eserler hakkın
da hazırladığı mezuniyet teziyle katıldığı 
bir yarışınada birinci seçilerek altın şeref 
madalyası ile ödüllendirildi. 1913 yılında 
tamamladığı. Bentem Sultanlığı'na dair 
Cava dilinde yazılmış Cava'nın ilk dönem 
tarihine ait gelenekleri ve adanın İslam
laşmasını içine alan vekayi'name türün
deki bir yazmanın tenkitli bir değerlen
dirmesi olan Critische Beschowing van 
de Sedjarah Eanten: Bijdrage ter ken
schetsing van de Javaansche geschie
schrijving (Haarlem 19 13) adlı teziyle 
doktor unvanı aldı. Onun bu çalışmaları. 
Endonezya tarihçiliği ve tarih yazıcılığının 
ilk denemeleri olarak dikkati çekmiş ve 
eski eserlerin gün yüzüne çıkarılmasının 
yolunu açmıştır. 

Öğrenimini tamamladıktan sonra ül
kesine dönen Hüseyin Cayadiningrat aka
demik çalışmalarına , görevtendirildiği 

Yerli ve Arap İşleri Dairesi'nde mahalli En
donezya dillerini araştırarak devam etti. 
Mayıs 1914'ten Nisan 191 S'e kadar Açe 
dilini incelemek amacıyla Açe'de bulun
du. Cakarta'ya döndükten sonra topladığı 
malzemeyi değerlendirerek daha sonra 
iki cilt halinde yayımladığı Atjehsch- Ne
derlandsch Woordenboek ( Batavia ı 934) 
adlı Açece- Hollandaca sözlüğü hazırlama
ya başladı. O dönemde doktor unvanını 
taşıyan ilk Endonezyalı olduğu için çeşitli 
resmi komisyonlarda görev aldı. 1916'da 
Yerli ve Arap işleri Dairesi hükümet komi
serliği yardımcılığına tayin edildi ve 1924 
yılına kadar Hallandalı amirlerine daha 
çok İslam'la ilgili işlerde danışmanlık ya
parak çoksayıda rapor hazırladı. 1919'da 
Cakarta'da eski Cava kültürünün ortaya 
çıkarılıp geliştirilmesini hedefleyen bir 
araştırma enstitüsünün (Djawa lnstituut) 
kurulmasına öncülük etti ve 1921 yılın
dan itibaren bu enstitünün yayın organı 
olan üç aylık Djawa (ı 92 ı -194 ı) dergisi
nin başredaktörlüğünü yaptı. Bu arada 
Koninklük Bataviaasch Gencotsehap van 
Kunsten en Wetenschappen adlı bir ku
ruluşun elinde bulunan yazmaların mu
hafazasıyla ilgili bir görev üsttendi ve ar-

kasından bu cemiyetin yönetim kurulu 
üyeliğine. 1936 yılından sonra da başkan
lığına getirildi. 

İdari ve ilmi çalışmalarının yanı sıra öğ
retim üyeliği de yapan Hüseyin Cayadinin
grat. 1924 yılı başlarında Cakarta'da ku
rulan Rechts Hooge School'a ilk Endonez
yalı profesör olarak tayin edildi ve İslam 
hukuku ile klasik Malayca, Cavaca ve Sun
daca gibi mahalli Endonezya dillerini 
okuttu . Bu dönemde tekrar akademik 
çalışmalarına yönelerek Endonezya dil 
ve edebiyatları. islam tarihi ve Endonez
ya tarihi hakkında çeşitli makaleler ve 
monografiler yayımladı. Ancak 193S'te 
genel valinin başkanlığında görev yapan 
Raad van Nederlands lndie'ye üye olma
sı üzerine devlet adamlığına daha fazla 
ağırlık vermeye başladı. 1940 yılına kadar 
süren bu görevi sırasında özellikle Cava 
ve Madura adalarında müslüman halkın 
dini hukukunun idaresiyle ilgili bazı re
formların yapılmasına ve dini mahkeme
leri n ıslahına öncülük etti. islam hukuku 
ile geleneksel hukuk arasındaki ilişki ve 
çelişkileri inceleyerek bazı meselelerin ay
dınlatılmasına çaba harcadı. Bu yöndeki 
çalışmaları evlilik, boşanma ve kısmen de 
mirasla ilgili davalara bakan müslümanla
rın dini mahkemelerinin "penghulu mah
kemeleri" adı altında yeniden düzenleme
siyle ve 1938 yılında Cakarta'da temyiz 
mahkemesi görevini yürütecek bir Hof 
voor lslamietische Zaken'nin kurulmasıy
la sonuçlandı. Bunun arkasından bir yıl 
süreyle de ( 1940) Hollanda'nın Endonez
ya'daki sömürge hükümetinin üyesi ola
rak Eğitim ve Din İşleri bakanlığı görevi
ni yürüttü. Bu görevi sırasında Endonez
ya'da bir edebiyat fakültesi açılması yö
nünde bazı girişimlerde bulunduysa da 
ll. Dünya Savaşı'nın Pasifik bölgesine sıç
raması üzerine bunu sonuçlandıramadı. 
Endonezya'nın Japon işgali döneminde 
Japonlar tarafından yeni oluşturulan Din 
İşleri Dairesi başkanlığına tayin edildi; an
cak Japonlar için müslüman halkın deste
ğini sağlamada yetersiz kalınca Batı eği
timi almış bir ilim adamının yerine gele
neksel İslam anlayışının temsilcisi bir ali
min tayin edilmesi daha uygun görülerek 
görevinden alındı. Savaş yılları boyunca 
sadece kağıt üzerinde devam eden Hol
landa Hindistanı Konseyi üyeliği ise 1946'
da sona erdi. 

Japon işgalinin son aylarında oluşturu
lan Endonezya'nın Bağımsızlığını Hazır
lama Komitesi'nde üyelik yapan Hüseyin 
Cayadiningrat bu komitenin alt komisyo
nunda bağımsızlık mücadelesi veren mil-



liyetçi lideriere anayasa metninin hazır
lanmasında yardım etti. Ancak savaş sona 
erdikten kısa bir süre sonra açıkça Hollan
da tarafında yer aldı ve 1948 yılı başların
da sömürge idaresinin denetimi altındaki 
bölgelerden gelen Cavalı aristokrat lider
lerle birlikte oluşturdukları Federal Endo
nezya Komitesi'nin başkanlığına getirildi. 
Mart 1948'de Hallandalı üyelerle Hollan
da destekli bölgelerden gelen Endonez
yalı liderlerin oluşturduğu geçici federal 
hükümete eğitim, sanat ve ilimden so
rumlu devlet bakanı olarak tayin edildi 
ve 1949'da Lahey'de düzenlenen Yuvarlak 
Masa Konferansı'nda Hollanda destekli bu 
hükümetin temsilciliğini yaptı. 27 Aralık 
1949 tarihinde Endonezya Cumhuriyeti 
bağımsızlığını kazanınca bakanlık görevi 
kendiliğinden sona erdi. Ancak Endonez
yalı liderler akademik alandaki yetenek 
ve tecrübelerinden faydalanmak isteğiy
le onu Cakarta'da yeni kurulan Endonez
ya Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ne 
Arap ve İslam Araştırmaları öğretim üye
si tayin ettiler. Bu görevi sırasında bazı ye
ni makalelerle Kenneth W. Morgan tara
fından yayımlanan Islam. The Straight 
Path: Islam Interpreted by Muslims 
(New York 1958) adlı eserdeki "Islam in 
lndonesia" bölümünü (s. 375-402) kaleme 
aldı. İslamiyet'in Endonezya'daki tarihi
ne kısa bir giriş niteliği taşıyan bu çalış
masında İslamiyet, ülkedeki kökleri. mo
dern çağa kadar gelişmesi, geleneksel dini 
eğitim. kelam, sufizm ve en sonunda da 
İslamiyet'in Endonezya'daki bazı karakte
ristik özellikleri konu edilerek incelenmiş
tir. Hayatının sonlarına doğru bir süre 
Lembaga Bahasa dan Sudaya'nın genel 
müdürlüğünü yapan Hüseyin Cayadinin
grat 12 Kasım 1960 tarihinde Cakarta'da 
vefat etti. 

Batı eğitim sistemi içerisinde ve H ollan
dalı şarkiyatçıların eğitiminde yetişmesine 

rağmen Hüseyin Cayadiningrat özel haya
tında samimi bir müslüman olarak kal
mış ve bu durum kendisine dindaşlarının 
güvenini kazandırmıştır. Dürüst davranış
ları dolayısıyla daima hem Endonezya
lılar'dan hem de Hollandalılar'dan saygı 
gördü. Onun hakkında belirtilmesi gere
ken hususlardan biri, eşit imkan ve fır
satlarda bir Endon~zyalı'nın Hollandalı

lar'la aynı başarıyı gösterebileceğini orta
ya koymasıdır. 

Hüseyin Cayadiningrat'ın yukarıda zik
redilen eserlerinin dışında dil, edebiyat 
ve tarih alanlarında kaleme aldığı diğer 
çalışmalarının en önemlileri şunlardır: 
De Mohammedaansche Wet en het 

Geestesleven der Indonesische Mo
hammedanen (Weltevreden 1925, Yük
sek Hukuk Okulu'nun ilk kuruluş yıl dönü
m ünde verdiği konferansıngözden geçiril
miş baskısıdır); De Magische Achterg
rond van de Maleische Pantoen (Wel
tevreden 1933; aynı okulun dokuzuncu ku
ruluş yıldönümü münasebetiyle verdiği 
konferans metnine dayanmaktadır); Apa 
Artinya Islam (lakarta 1954, 4 Şubat 1954 

tarihinde Endonezya Üniversitesi'nin dör
düncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle 
verdiği konferansın metnidir); "Local Tra
dition and the Study of lndonesian His
tory" (An Introduction to lndonesian His

toriography, lthaca, N.Y. 1965, s. 74-85, 

Endonezya tarih yazıcılığı hakkındadır; 
eserlerinin geniş bir listesi için bk. Bo
land-Farjon, s. 80-81 ). 
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Hüseyn b. Muhammed b. Mustafa 
ei-Cisr et-Tarabulusl 

(1845-1909) 

L 
Suriyeli din alimi. 

_j 

23 Ramazan 1261'de (25 Eylül 1845) 
Trablusşam'da doğdu. Aslen Dimyatlı olan 
ve soyunun Ahmed er-Rifal vasıtasıyla Hz. 
Peygamber'e ulaştığı söylenen baba ta
rafının 1760'1ı yıllarda Trablus'a göç etti
ği tahmin edilmektedir. Ezher'de okuyup 
çeşitli tarikatiara intisap ettikten sonra 
Halvetiyye'de karar kılan babası Muham
med ei-Cisr Osmanlı Devleti'ne baş kaldı
ran Mısır valisine karşı çıkanlara katıldı; 
ancak başarılı alamayınca önce Kıbrıs'a, 
oradan da 1838 yılında İstanbul'a gitti. 
Bir yıl sonra da evlendi. Henüz bir yaşını 
doldurmadan babasını ve on yaşında iken 

HÜSEYiN ei-CiSR 

annesini kaybeden Hüseyin tahsiline am
cası Şeyh Mustafa ei-Cisr'in himayesinde 
devam etti. On sekiz yaşına kadar Trab
lus'ta dini ilimler okudu. Daha sonra Bey
rut'a geçti ve şehrin müftüsü Muham
med et-Trablusl'nin yanında kaldı, onun 
teşvikiyle felsefe ve teknik bilimlerle ilgi
lendi. Amcasının isteği üzerine 1862 yılın
da Ezher'e girdi. Buradaki hocaları içinde 
onu en çok etkileyen Hüseyin ei-Mersafi 
olmuştur. İbn Haldun'un tesirinde kalan 
Mersafi dünyaya açılma. çağdaş ilimleri 
ve Batı dillerini öğrenme, dinden uzak 
adet ve gelenekleri daha yumuşak bir üs
lupla eleştirme, Arap dili ve edebiyatma 
önem verme gibi hususlarda Hüseyin ei
Cisr'e önderlik yapmıştır. Daha çok akli ve 
tabii ilimiere ilgi duyan. siyasi ve ilmi neş
riyatı yakından takip eden bir talebe ola
rak dikkat çeken Cisr. Ezher'de bulundu
ğu s ür.~ içinde dini ilimler le meşgul olan
ların mutlaka tabii ve akli ilimleri de öğ
renmelerinin gerektiğini ısrarla savundu. 
Ezher'de uzun süre kalmayı planlarken 
amcasının hastalığı sebebiyle 1867 yılın
da Trablusşam'a dönmek zorunda kaldı. 
birkaç hafta sonra da amcası vefat etti. 
Ailenin geçimi kendi üzerine kalınca yeni
den Ezher'e dönemedi. Halvetl şeyh i olan 
babası ve amcasının yürüttüğü tarikat 
hizmetlerini üsttenerek memleketinde 
eğitim öğretim ve eser yazmakla meş
gul oldu. 

Hüseyin ei-Cisr Batı'nın kalkınmasının 
temelinde eğitimin yattığına inanıyor. bu
nun için de Batı'dakine benzer sanat ve 
meslek okulla rı açılmasının gerektiğini 

savunuyor. kadın ve çocukların eğitimine 
özel bir önem veriyordu. Bu sebeple Ce
ridetü Tarabulus'un ilk sayısını eğitim 
konusuna ayırdı. Yeni tip eğitimin dini 
ilimlerle müsbet ilimleri bir arada veren 
kurumlar şeklinde düzenlenmesi gerek
tiğini ileri süren Hüseyin ei-Cisr, ll. Abdül
hamid devrinde bu düşüncelerini gerçek
leştirecek ortamı bulunca Midhat Paşa ve 
Harndi Paşa gibi Osmanlı aydınlarının ve 
çevresindeki bazı zenginlerin de desteğiy
le Ocak 1879'da Trablus'ta ei-Medresetü'l
vataniyye'yi açtı. Bizzat müdürlük göre
vini üstlendiği ve programında Arap dili 
ve edebiyatının yanı sıra temel İslam ilim
leri, coğrafya, mantık, matematik, Os
manlı kanunları, Türkçe ve Fransızca gibi 
derslerin de yer aldığı bu medrese Trab
lusşam'da dini ve modern ilimierin bir 
arada okutulduğu ilk İslami mektep ol
muştur. Reşld Rıza. Abdülkadir ei-Mağ
ribl. Said Kiraml. Kamil ei-Mikatl. Ab
dülkerlm Uveyda gibi birçok ünlü kişi bu-. 
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