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dö kü mü nü vermiş tir. Cragg’ın mes lek taş 

ve ar ka daş la rı ta ra fın dan kale me alı nan 

A Fa ith ful Pre sen ce: Es says for Ken-

neth Cragg ad lı ça lış ma (Lon don 2003) 
kendisi ni bir çok açı dan ta nıt ma sı ba kımın-

dan önem li dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ce mil Ku re şi, “‘İyi Ni yet li Ta raf gir lik’ Ken neth 
Cragg Üze ri ne Bir De ne me”, Or yan ta list ler ve 
İs la mi yat çı lar: Or yan ta list İde olo ji nin Eleş ti ri si 
(der. Asaf Hü se yin v.dğr., trc. Be dir han Mu hib), 
İs tan bul 1989, s. 143-202; D. A. Kerr, “Al bert 
Ken neth Cragg”, Bi og rap hi cal Dic ti onary of 
Chris ti an Mis si ons (ed. G. H. An der son), New 
York 1999, s. 157; J. Wat son, Lis te ning to Is lam 
with Tho mas Mer ton, Say yid Qutb, Ken neth 
Cragg and Zi aud din Sar dar: Pra ise, Rea son and 
Ref lec ti on, Brigh ton 2005, s. 47-66; A. D’So uza, 
“Chris ti an Ap pro ac hes to the Study of Is lam: An 
Analy sis of the Wri tings of Watt and Cragg”, 
The Bul le tin, XI/1-2, Hyde ra bad 1992, s. 55-87; 
a.mlf., “Chris ti an Ap pro ac hes to the Study of Is-
lam: An Analy sis of the Wri tings of Watt and 
Cragg”, a.e., XI/3-4 (1992), s. 33-80; F. Quinn, 
“Spec trum ‘Am I Not Yo ur Lord?’ Ken neth Cragg 
on Mus lim– Chris ti an Di alo gue”, Jo ur nal of Mus-
lim Mi no rity Af fa irs, XXVI/1, Lon don 2006, s. 
127-133; M. L. Fitz ge rald, “In Me mo ri am. Bis-
hop Ken neth Cragg”, Is la moc hris ti ana, XXXVI-
II, Ro ma 2012, s. 1-3; “The Right Rev Ken neth 
Cragg”, The Ti mes, 12 Ara lık 2012, s. 49; “Bishop 
Kenneth Cragg, 1913-2012”, In ter na ti onal Bul-
letin of Mis si onary Re se arch, XXXVII/1, Vent nor 
2013, s. 8.
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Tunus þeyhülislâmý
ve Tunus müftüsü.˜ ™

Tu nus’ta doğ du. La ka bı ba zı kay nak lar-

da Cu ay yit ve Caît şek lin de de ge çer. İlim 

ve si ya set eh li kök lü bir ai le ye men sup tur. 

Mü der ris olan ba ba sı Yûsuf Cu ayt, Tu nus 

Be yi Mu ham med Nâsır dö ne min de baş ve-

zir lik yap mış tır. İlk eği ti mi ni ai le için de ve 

küttâbda alan Mu ham med Azîz 1901’de 

Zeytûne Ca mii’nde tah si li ne de vam et ti. 

Bu ra da İbrâhim el-Mârginî, Sâlim Bûhâcib, 

Sâlih eş-Şerîf, Mu ham med Hı dır Hü se yin, 

Mu ham med Tay yib en-Ney fer, ba ba sı Yû-

suf Cu ayt, Mu ham med b. Hammûde Cu-

ayt ve Ömer b. Şeyh gi bi âlim ler den ders 

oku du. 1907’de Zeytûne’de ders ver me si-

ne ve no ter lik yap ma sı na imkân sağ la yan 

dip lo ma sı nı al dı; er te si yıl ay nı ku rum da 

öğ re tim gö re vi ne baş la dı. Bir ta raf tan da 

Zeytûne’de ile ri de re ce de öğ re nim gör me-

ye de vam et ti, ar dın dan bu med re se nin 

için İslâm inan cı, iba de ti ve ku rum la rı 

hak kın da seç me ko nu la rın ele alın dı ğı bir 

ki tap tır. 4. Co un sels in Con tem po rary 

Is lam (Edin burgh 1967). XX. yüz yıl müs lü-

man la rı nın mo dern dün ya ya kar şı tep ki le ri 

ve et ki le ri nin ele alın dı ğı eser de Pa kis tan, 

Hin dis tan ve özel lik le Tür ki ye gi bi ül ke ler-

de ki İslâm an la yış la rı de ğerlen di ril mek te, 

bu bağ lam da çağ daş dün ya için Tür ki-

ye’de mev cut İslâm an la yı şı nın öne mi ne 

vur gu ya pıl mak tadır. 5. The Event of the 

Qur’an: Is lam in its Scriptu re (Lon don 
1971; Ox ford 1994). Cragg bu ese rin de 

Kur’an’ı biz zat Kur’an met ni ışı ğın da bir 

fe no men olarak değer len dirmek te dir. 6. 

The Mind of the Qur’ån (Lon don 1973). 
Bir ön ce ki ese rin de vamı ni te li ğin de ki 

eser de Kur’an met niy le insan ara sın da ki 

can lı iliş ki ha yat, za man, Tan rı, in san, rah-

met, ba ğış la ma, ölüm ve sonsuz luk gi bi 

kav ram lar bağ la mın da in ce len mek te dir. 

7. The Pen and the Fa ith: Eight Mo-

dern Mus lim Wri ters and the Qur’ån 

(Lon don 1985). Cragg’ın Hin dis tan’ın üç 

bü yük şeh rin de ver di ği ve se kiz çağ daş 

müs lü man ilim ada mı nın Kur’an an la yış-

la rı nı ele al dı ğı “The Ian Doug las Me mo ri al 

Lec tu res” ad lı kon fe rans se ri si nin der len-

me sin den mey da na gel mek te dir. 8. The 

Arab Chris ti an: A His tory in the Mid-

d le East (Lon don 1992). Or ta do ğu’da ki 

çet re fil ve kar ma şık hı ris ti yan-müs lü man 

iliş ki le ri ni ve hı ris ti yan la rın Or ta do ğu’da 

kur ma ya ça lış tık la rı Arap kim li ği ni po li-

tik, kül tü rel ve ta rihî açı dan ele alan bir 

eser dir. 9. The Qur’ån and the West 

(Was hing ton 2007). Özel lik le 11 Ey lül 

sal dı rı la rıy la bir lik te Ba tı’da or ta ya çı kan 

İslâm al gı sı nı ko nu edi nen eser de sal dı rı yı 

ger çek leş ti ren le rin Kur’an’ın an la mı nı çar-

pıt tık la rı, bu na mu ka bil Ba tı’nın da İslâm 

dün ya sı na kar şı bir tür mânevî em per ya-

lizm yü rüt tü ğü ve bun dan vaz geç me si 

ge rek ti ği ifa de edil mek te dir.

Kır kın üze rin de ki ta bı ile çe şitli ansiklo-

pe di ve der gi ler de ya yım lan mış bir çok 

ma ka le si bu lu nan Cragg, bun la rın yanınd a 

Tâhâ Hü se yin’in oto bi yog ra fi si olan el-Ey-

yâm’ın III. cil di ni tek ba şı na ve Mu ham med 

Ab duh’un Risâle tü’t-tev¼îd adlı ese ri ni 

The Theo logy of Unity adıyla Isha q Mu-

sa‘ad ile bir lik te (Lon don 1966) İn giliz ce’ye 

çe vir miştir. Onun Faith and Life Ne go-

tiate: A Chris ti an Story-Study (Nor wich 
1994) ad lı ese ri de oto biyografi ni te li ğin-

de dir. Chris topher Lamb, The Mus lim 

World der gi si ne yaz dı ğı “A Bibli og raphy of 

Kennet h Cragg” ad lı makalesin de Cragg’ın 

1993 yı lı na ka dar yap tı ğı ça lışma la rın bir 

et ti. 1981’de Sus sex Üni ver si te si’nden 

emek li ye ay rı lın ca ya ka dar Wa ke fi eld pis-

ko pos luk böl ge si nin pis ko pos yar dım cı sı 

sı fa tıy la West York shi re’da öğ ret men le re 

ve din adam la rı na İslâm-Hı ris ti yan lık iliş-

ki le ri ko nu sun da da nış man lık yap tı.

Cragg, tam sü re li ça lış ma yı bı rak tık tan 

son ra uzun yıl lar Ox ford pis ko pos luk böl-

ge sin de fahrî pis ko pos yar dım cı lı ğı gö re vi-

ni yü rüt tü; ay rı ca Ox ford’da ki İn gi liz ki li se-

si ne bağ lı te olo ji ko le ji Wyclif fe’de ders ler 

ver di. 1989’da bü tün se ya hat le rin de ve 

fa ali yet le rin de ya nın da bu lu nan eşi öl dü-

ğün de bir kı zı ve üç oğ lu var dı, an cak ken-

di si ha yat ta iken kı zı nı da kay bet ti. 2003 

yı lın da Can ter bury Baş pis ko pos lu ğu ta ra-

fın dan Cragg’a Lam beth de re ce si (doc tor 

of di vi nity) un va nı ve ril di. Emek li ol muş 

Ang li kan din adam la rı için hu zur evi ola-

rak hiz met ve ren Ling fi eld’de ki Sa int Bar-

na bas Col le ge’da 13 Ka sım 2012’de öl dü.

Ha ya tı bo yun ca din ler ara sı iliş ki le ri te-

mel uğ ra şı ala nı edi nen Cragg, özel lik le 

hı ris ti yan dün ya sın da İslâm ve Ya hu di li-

ğin an la şıl ma sı na önem li kat kı lar da bu-

lun muş tur. Ona gö re bü tün din le rin di ğer 

inanç men sup la rın ca di le ge ti ri len eleştiri-

le re ih ti ya cı var dır; ay rı ca din ler te mel ko-

nu lar da bel li öl çü de iş bir li ği ya pa bi le cek 

ni te lik le re sa hip tir. Pro tes tan lık içe ri sin-

de Cragg’ı ay rı ca lık lı kı lan hu sus, İslâm 

ile Hı ris ti yan lık ara sın da di ya log çağ rı sın-

da bu lu nur ken hoş gö rü, te va zu ve el çi lik 

kav ram la rı na önem ver me si dir. Kul lan dı ğı 

hoş gö rü kav ra mı müs lü man lar la bu luş-

ma, bir lik te ya şa ma ve kar şı lık lı hoş gö rü 

ya nın da dü şün ce pla nın da hoş gö rü yü de 

içi ne al mak ta dır. Cragg, İslâm’ın inanç ve 

uy gu la ma la rı nı in ce ler ken bun la rın Hı ris ti-

yan lık içe ri sin de ki kar şı lık la rı na ve ben zer-

lik le re işa ret et me ye özen gös ter miş tir.

Eser le ri. 1. The Call of the Mi na ret 

(New York 1956). Cragg’ın, Hı ris ti yan dün-

ya sı na İslâm’ın inanç ve iba det ya pı sı nı 

an lat mak için ka le me al dı ğı ilk ese ri olup 

müs lü man la rın gü nü müz de mo dern dün-

ya ile ya şa dı ğı prob lem le re işa ret et me yi 

ve hı ris ti yan la rı müs lü man lar la yüz yü ze 

ge tir me yi he def le mek te dir. 2. San dals at 

the Mos que: Chris ti an Pre sen ce Amid 

Is lam (Lon don-New York 1959). Bir ön ce-

ki ese rin de va mı ni te li ğin de ki bu ça lış ma, 

hı ris ti yan inan cı nın mer kezî te ma la rı nın 

müs lü man lar için ka bul edi le mez yan la rı 

ol sa da bun la rın İslâm’la ya kın iliş ki içe ri-

sin de bu lun du ğu nu ko nu edin mek te dir. 

3. The Do me and the Rock: Je ru sa lem 

Stu di es in Is lam (Lon don 1964). Özel lik-

le Ku düs’te ki hı ris ti yan la rın ya rar lan ma sı 
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mü za ke re le ri ih ti va et mek te dir. Eser de 

ha dis le rin usul, tef sir ve na hiv yö nün den 

de ğer len dir me si de yer alır. 4. Me cel le-

tü’l-murâfa£âti’ş-şer£iy ye (Tu nus 1948). 
Tu nus’ta ki şer‘î mah ke me ler de ahvâl-i 

şah siy ye ve gay ri men kul ler le il gi li ih-

tilâfla ra ba kı şı ve bun la rın çö züm yol la rı-

nı içe ren kü çük ha cim li bir ça lış ma dır. 5. 

Lâßi¼atü Me cel le ti’l-a¼kâmi’ş-şer£iy ye 

(Tu nus 1948). Mâlikî ve Ha nefî fık hı çer-

çe ve sin de 2463 mad de den olu şan lâyi ha-

da şa hıs hu ku ku ve gay ri men kul le il gi li 

hü küm ler dü zen len miş tir. Mo dern dö-

nem de Tu nus’ta hu kuk ala nın da ya pı lan 

en önem li ça lış ma lar dan bi ri olan eser, 

mah ke me le rin bir leş ti ril me sin den ön ce ve 

son ra yü rür lü ğe ko nu lan ahvâl-i şah siy-

ye ye ve gay ri men kul le re da ir ka nun la rın 

ha zır lan ma sın da önem li bir kay nak teş kil 

eder (Ab dür rezzâk Hammâmî, s. 533). 6. 

Fetâva’ş-ŞeyÅ Cu£ay¹ (Kay re van 1994). 
Mu ham med b. İbrâhim Bûzü gay be ta-

ra fın dan der le nen ese rin ilk bö lü mün de 

Cu ayt’ın ha ya tı na ve fet va ya ba kı şı na da ir 

bil gi ler, ikin ci bö lü mün de ise iba det ler, ai-

le, muâmelât, âdâb ve sülûk ile ye ni me-

se le ler le il gi li fet va la rı yer al mak ta dır (eser 
da ha son ra ye ni den göz den ge çi ri lip neş-
re dil miş tir: Fetâvâ şeyÅi’l-İslâm fî Tû nis 
Mu¼am med el-£Azîz Cu£ay¹ ve ic ti hâ dâ-
tü hû ve tercî¼âtühû, Bey rut 2005; Fe tâ vâ 

eş-ŞeyÅ Mu¼am med el-£Azîz Cu£ay¹ 

ve ic tihâdâtü hü’l-a½liy ye ve’l-fer£iy ye 

ve’l-mašå½ıdiy ye, Tu nus 2010). 7. Men-

he cü’t-ta¼š¢š ve’t-tav²î¼ li-¼al li ³a vâ-

mi ²i’t-Tenš¢¼ (I-II, Tu nus 1340-1345; Ka-
hi re 1912). Şehâbed din el-Ka râ fî’ nin Şer-

¼u Ten š¢ ¼i’l-fu½ûl’üy le il gi li bir hâşi ye dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mu ham med Azîz Cu ayt, İrşâdü’l-üm-

me ve min hâcü’l-eßim me, Tu nus 1978, 
s. 7-8; A. H. Gre en, The Tu ni si an Ula ma: 
1873-1915, Lei den 1978, s. 75, 89, 159, 
266, 292; a.e.: el-£Ule mâßü’t-Tû ni siyyûn: 
1873-1915 (trc. Hafnâvî Amâ yi riy ye – Esmâ

ko nu sun da ki bir ih tilâftan do la yı 1960’ta 

gö re vin den ay rıl dı. Ha ya tı nın son yıl la rı nı 

va az, ir şad ve araş tır ma fa ali yet le riy le ge-

çir di. 5 Ocak 1970’te Tu nus’ta ve fat et ti. 

Oğ lu Mu ham med Kemâled din Cu ayt da 

(ö. 2012) Tu nus müf tü lü ğü yap mış tır.

Ge niş ilmî bi ri ki mi ve açık fi kirleriyle 

ta nı nan, fıkhî me se le le ri mez hep 

taassubun dan uzak bir şe kil de ele alıp 

fark lı mez hep le rin kay nak la rın dan fay-

da la nan Cu ayt, Tu nus’ta şer‘î hü küm-

le rin ka nun laş tı rıl ma sın da önem li rol 

oy na mış, ay rı ca sö mür ge ci li ğe kar şı tav-

rıy la dikkat çek miş tir. Mu ham med b. 

İbrâhim Bûzügaybe ta ra fın dan ken di siy le 

ilgili şu eser ler te lif edil miş tir: eş-ŞeyÅ 

Mu¼ammed el-£Azîz: ¥a yâtühû ve 

fıšhühû (doktor a te zi, 1993, Zeytûne Üni-
ver si te si); £Ulemâßü’l-ı½ lâ¼ ve’l-ic tihâd 

fî Tûnis: eş-ŞeyÅ Cu£ay¹ Nemûze cen 

(Tu nus 2004); Şey Åü lis lâm Mu¼am-

med el-£Azîz Cu£ay¹: ¥ayâtühû ve 

ı½lâ¼âtühû ve â¦â ruhû (Tu nus 2010).

Eser le ri. 1. İrşâdü’l-üm me ve min-

hâ cü’l-eßim me (Tu nus 1398/1978, 1406/ 
1986). 100’ü aş kın cu ma hut be sin den 

oluş mak ta dır. Özel lik le son bö lüm de, 

Fran sız sö mür ge ci li ği ne kar şı hal kı bir li ğe 

ve kom şu Ce za yir hal kı na des tek ol ma ya 

ça ğı ran hut be le re yer ve ril miş tir. 2. e¹-

ªarîšatü’l-mer²ıy ye fi’l-icrâßâti’ş-şer£iy-

ye £alâ me×he bi’l-Mâli kiy ye. Zey tûne 

Med re se si’nde Şe ri at ve Usûlüd din Bö lü-

mü’nde oku yan yük sek öğ re nim ta le be le ri 

için ka le me alın mış olup Tu nus kazâ sis te-

min de ki uy gu la ma la rı ko nu edin mek te dir. 

İkin ci bas kı sın da göz den ge çi ri len ese re 

ba zı ilâve ler ya pıl mış tır (Tu nus 1939, 1940; 
nşr. Mu ham med Bûzü gay be, Tu nus 2010). 
3. Mecâli sü’l-£irfân ve me vâ hi bü’r-

ra¼mân (I-II, Tu nus 1391-1393/1972-1973, 
1409/1989; nşr. Mu ham med Bûzü gay be, 
Tu nus 2010). Yir mi mec lis ten olu şan eser, 

dö ne min önem li âlim le ri nin ka tı lı mıy la ya-

pı lan Buhârî ve Müs lim hadis le riy le il gi li 

ver di ği “tah sil” ve “âli miy ye” gi bi dip lo ma-

la rı da el de et ti. 1910’da ikin ci de re ce den 

ve er te si yıl bi rin ci de re ce den mü der ris lik 

pâye si ne yük sel di. 1913’te Zeytûne Kü-

tüp ha ne si’nde mev cut kitap la rı dü zen le yip 

ka ta log la ma he ye ti ne üye se çil di. 1914’te 

Sâdı kıy ye Med re se si’ne mü der ris ta yin 

edil di. 1919’da Mâlikî müftü lü ğü ne ge ti-

ril di, 1920’de no terlik mes le ği ni dü zen le-

mek le il gi li ko mi te ye üye se çil di. 1923’te 

Halak Ca mii’nde imam lık ve ha tip lik gö-

re vi ni üst len di. 1930 yılın da Zeytûne eği-

tim ıs lah he ye ti ne gir di. 1935’te Zeytûne 

Med re se si’nde en yük sek mü der ris lik de-

re ce si olan “üs tat” mer tebe siy le yük sek 

öğ re tim de ders ver me ye baş la dı. 1940’ta 

Zeytûne Ca mii (el-Câmiu’l-a‘zam) ve müş-

te milâtı nın ida re si ne ge ti ril di, 1942 yı lı na 

ka dar bu gö re vi yü rüt tü. Cu ayt bu dö nem-

de Zeytûne’de hu kuk bö lü mü nü kur du. 

1943’te Di van Mah ke me si’nde (Yük sek 
Şer‘î Mah keme) müftü lük le görev len di-

ril di. 1944’te niyâbe ten yü rüt tü ğü şey hü-

lislâmlık (baş müf tü lük) gö re vi ne er te si yıl 

asa le ten ta yin edi le rek Tu nus Mâlikî şey-

hü lislâmı ol du. Bu va zi fe si es na sın da şer‘î 

mah ke me ler de kul la nıl mak üze re pek çok 

ka nun mec mu ası te lif et ti.

1947’de Ada let ba ka nı olan Mu ham-

med Cu ayt ay nı za man da me şi hat ta-

ki gö re vi ni de sür dür dü. Bu sı ra da şer‘î 

kazâ sis te mi nin ge liş me si için bü yük ça ba 

har ca dı. Mâlikî ve Ha nefî mez hep le ri nin 

hü küm le rin den or tak bir me tin oluş tur-

mak için şer‘î mah ke me hâkim le ri, adlî 

mah ke me re is le ri, mü der ris ler, mez hep 

müf tü le ri, avu kat lar ve no ter ler den ku ru-

lan he ye te baş kan lık yap tı. Bu ça lış ma nın 

so nun da or ta ya çı kan met ni dü zen le yip 

bir uy gu la ma kay na ğı ola rak hü kü me te 

tek lif et tiy se de bu tek lif ba ğım sız lık ön-

ce sin de ka bul edil me di. 1950’de Ada let 

ba kan lı ğın dan is ti fa et ti, şey hü lislâmlık 

gö re vi ni sür dür dü. 1956’da Tu nus’un 

ba ğım sız lı ğı nı ilân et me sin den son ra 

şer‘iy ye mah ke me le ri kal dı rı lıp yar gı sis-

te mi tek ça tı al tın da top lan dı ve Cu ayt’ın 

gay ret le riy le mey da na ge len Me cel le-

tü’l-a¼kâmi’ş-şer£iy ye bu hu sus ta te-

mel da ya nak ka bul edil di (Mu ham med 
b. İbrâhim Bûzü gay be, ¥are ke tü taš nîn, 
s. 279-280). Şer‘î mah ke me le rin ve şey-

hü lislâmlık ma ka mı nın il ga edil me sin den 

son ra Cu ayt’ın da gö re vi so na er di (1956). 
An cak ay nı yıl ger çek leş ti ri len ye ni bir 

dü zen le mey le Tu nus Cum hu ri ye ti’nin ilk 

müf tü sü ola rak gö re ve ge ti ril di (1957). 
Za ma nın dev let baş ka nı Habîb Bur gi-

ba ile ara sın da ge çen, ra ma zan da if tar 

Muhammed

Azîz Cuayt

(sağdan ikinci),

Zeytûne

Camii imamı

Mustafa

Muhsin (ortada)

ve diğer bazı

âlimlerle

birlikte
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ca mi le ri nin vâiz le ri de pro to kol de en ön sı-

ra lar da yer ala bi li yor du. Vâiz le rin sa ray da 

sul ta na ve ai le le ri ne va az ver dik le ri, sul-

tan la rın ce na ze le ri ni yı ka dık la rı, cülûs ve 

mev lid ler de, sün net şen lik le rin de, sul tan 

dü ğün le rin de ve açı lış tö ren le rin de dua 

et tik le ri de bi lin mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İs met, Tek mi le tü’ş-Şekåik, s. 393; Uzun çar şı lı, 
İl mi ye Teş kilâtı, s. 186; Meh med Emin, “Kürsü 
Şeyh le ri: Selâtin Şeyh li ği”, SR, XVII/427-428 
(1338), s. 88-89; İr fan Baş kurt, “Os man lı’dan 
Cum hu ri yet’e Kür sü Şeyh li ği”, İslâm Araş tır ma-
la rı Der gi si, sy. 27, İs tan bul 2012, s. 117-145; 
Se mi ra mis Ça vu şoğ lu, “Ka dızâde li ler”, DİA, XXIV, 
100-102.

ÿÖmer Fa ruk Kö se

– —
CUMABAYEV, Maðcan

(1893-1938)

Kazak þairi, yazar,
siyaset ve düþünce adamý.˜ ™

25 Ha zi ran 1893’te Ku zey Ka za kis tan 

vilâye tin de şim di ki Mağ can Cu ma bay il çe-

si ne bağ lı Sa sık köl’de doğ du. Eği tim li bir 

ai le ye men sup tur. Ba ba sı Be ken, ti ca ret le 

uğ ra şan var lık lı bir kim sey di. İl köğ re ni-

mi ni kö yün de ta mam la yan Cu ma ba yev, 

1905-1910 yıl la rın da Mu hammed can Be-

gi şev’in ida re sin de Kı zıl yar’da ki (Petro pav-
lovsk) Ce dîd ci med re se ye de vam et ti. Bu-

ra da Do ğu ve Ba tı ede bi yat la rı nın ör nek-

le ri ni ta nı dı. He nüz genç bir öğ renciy ken 

Abay Ku nan ba yu lı’nın Ölen le ri ad lı 

ki ta bın dan Abay’ın şi ir le ri ni oku du ve bu 

he ye can la yaz dı ğı, “Ün lü ozan, sö zü al tın 

hakîm Abay’a” ad lı şii riy le ede bi yat dün-

ya sı na ilk adı mı nı at tı. Öğ re ni mi ne 1910-

1913 yılla rın da Rus ya müs lü manla rı nın 

önemli mer kez le rin den Ufa’da ki Ga li ye 

(Ali ye) Med re se si’nde de vam et ti. Bu ra-

da kı sa sü re de ho ca sı Âlim can (Ga lim can) 

İb ra himov’un dik ka ti ni çek ti. İlk ki ta bı 

olan Şol pan onun yar dı mıy la 1912’de 

Ka zan’da ba sıl dı.

1913-1916 yıl la rı ara sın da hem ede bi-

yat ça lış ma la rı nı sür dür dü hem de Omsk 

Öğ ret men Oku lu’na de vam et ti. Ay rı ca 

Ka zak hal kı nın özel lik le eği tim so run la-

rı na çö züm bul mak ama cıy la oluş tu ru lan 

“Bir lik” ha re ke tin de et kin rol al dı. Ka zak 

hal kı nı da ha çağ daş, da ha mü ref feh ve 

hu zur lu bir ha ya ta ka vuş tur ma yı he def le-

yen Alaş Ha re ke ti’ne de ka tıl dı. Çev re sin-

de top lan dık la rı Ah med Bay tur su nov’un 

Ka zak ga ze te sin de (1913-1918) şi ir le ri nin 

ya yım lan ma sıy la baş la yan iliş ki le ri gi de rek 

güç len di. Rus ya’da 1917 dev ri mi sı ra sın da 

özerk bir Ka zak hü kü me ti nin ku rul ma sı 

doğ ru bir ge niş le me gös ter di ği, Bul garis-

tan, Yu na nis tan, Irak ve Su ri ye gi bi böl ge-

ler de de kür sü şeyh lik le ri nin ih das edil di ği 

gö rül mek te dir. An cak ter tip ve ter fi uy-

gu la ma sı yal nız ca İs tan bul’da ki otuz üç 

se lâtin ca mi siy le sı nır lı tu tul du, bu nun dı-

şın da ki kür sü şeyh lik le ri bu sil si le ye da hil 

edil me di.

Cu ma vâiz le ri nin ter fi sü re ci müf tü lük 

ve ya ka dı lık yo luy la şey hü lislâmlı ğa ar ze-

di len di lek çe ile baş lar dı. İlim, is ti ka met ve 

gü zel ahlâk sa hi bi, hi ta be ti te sir li ol ma sı 

is te nen vâiz ada yı pa di şa hın ona yı ile gö-

re ve baş lar dı. 1726 yı lın dan iti baren cu-

ma vâiz li ği sil si le si ne da hil olan la ra selâtin 

şeyh li ği un va nı ve ri le rek rüt be le ri bir ka-

de me da ha yük sel til di. Cu ma vâiz le ri gö-

rev le ri ne ölün ce ye ve ya ken di is tek le riy le 

ay rı lın ca ya ka dar de vam eder di. Bun lar 

ilk dö nem ler de ge nel lik le tek ke şeyh le ri 

ara sın dan ta yin edi lir di. Bu nun ya nın da 

tek ke men su bi ye ti bu lun ma yan ulemâ 

için den de bu gö re ve ge ti ri len ler olur du. 

Me selâ XVII. yüz yı lın önem li Hal vetî şeyh-

le ri Ab dül me cid Sivâsî (Sul tan Ah med Ca-
mii’nin açı lı şın da ilk cu ma va azı nı ver miş, 
bu gö re vi ha ya tı nın so nu na ka dar sür dür-
müş tür), Ab dü la had Nûri ve ta ri kat eh line 

mu ha le fet le riy le ta nı nan Ka dızâde li ler ha-

re ke ti nin ön de ge len si ma la rı Ka dızâde 

Meh med Efen di ile Üs tüvânî Meh med 

Efen di cu ma vâizi ola rak gö rev yap tı.

Cu ma na maz la rın da hut be ler Arap ça 

okun du ğun dan cu ma vâiz le ri na maz dan 

son ra hem hut be nin açık la ma sı nı ya par 

hem de di ğer hu sus lar da hal kı ir şad eder-

di. Fın dık lı lı İs met Efen di, cu ma vâizi Şeyh 

Ha san Efen di’den bah se der ken se le fi ve 

çağ da şı vâiz ler gi bi onun da hal ka na si hat 

ede rek kalp le ri ni di ne ve hilâfe te, ken di iş 

ve sa nat la rı na bağ lı kıl ma ya ça lış tı ğı nı ya-

zar. Cu ma vâiz le ri nin bu gö rev le ri ya nın da 

mü der ris lik, der siâmlık, müf tü lük, imam-

lık, Øa¼î¼-i BuÅârî, Øa¼î¼-i Müs lim ve 

Şi fâ-i Şerîf oku yu cu lu ğu yap tık la rı da gö-

rül mek te dir. Cu ma vâiz le ri ne va kıf ge lir le-

rin den ma aş öde nir di. Va kıf la rın imkânla rı 

ve vâiz le rin gör dük le ri hiz met le rin çe şit-

li li ği ne gö re ma aş mik ta rı de ği şe bi lir di. 

İlk za man lar da or ta la ma alt mı şar ku ruş 

alır lar ken 1255 (1839) Mu har rem ayın-

dan iti ba ren Ev kaf ve Ma li ye Nezâre ti’nin 

ma aş la rı öde me ye baş la ma sıy la ma aş lar-

da ki fark lı lık lar or ta dan kal dı rıl dı. Böy le ce 

ma aş lar bel li bir stan dar da bağ lan dı ve 

de re ce le ri ne gö re ma aş öden me ye baş-

lan dı. Cu ma vâiz lik le ri nin en iti bar lı sı olan 

Aya sof ya kür sü vâiz li ği nin ya nın da Sul-

tan Ah med, Fâtih ve Be ya zıt gi bi selâtin 
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ÿİs ma il Ce be ci

– —
CUMA VÂÝZLÝÐÝ

Osmanlýlar’da
cuma namazýndan sonra

cemaate vaaz etmek üzere
ihdas edilen bir görev.˜ ™

Özel lik le bü yük ca mi ler le selâtin cami le-

rin de ya pı lan bu gö rev için “cu ma va‘ziy ye-

si, kür sü şeyh li ği, selâtin şeyh li ği”, gö re ve 

ge ti ri len ler için de “cu ma vâizi, ka tar şey-

hi, selâtin şey hi” gi bi ifa de ler kul la nıl mış-

tır. Bu gö re vin ilk de fa ki min ta ra fın dan ve 

ne za man oluş tu ğu bi linme mek te, an cak 

ilk uy gu la ma nın Fâtih Sul tan Meh med za-

ma nın da Eyüp Sul tan Ca mii’nde baş la dı-

ğı tah min edil mek te dir. Cu ma vâiz le ri nin 

ta yin ve ter fi le rin de bel li bir sil si le mev-

cut tur ve bu sil si le nin selâtin ca mi le ri nin 

in şa sıy la ye ni den be lir len di ği açık tır. En 

son Sul tan Ah med Ca mii’nin ya pı mıy la 

bir lik te XVI II. yüz yı la ka dar uza nan nisbe-

ten yer leş miş bir sis tem or ta ya çık tı. XVII. 

yüz yıl da ye di selâtin ca mi sinden olu şan 

ve ka tar şeyh li ği de ni len bu sil si le nin en 

alt ka de me sin de Eyüp Sul tan Ca mii bu-

lun mak tay dı. Bu ca mi de gö re ve baş la yan 

cu ma vâizi sı ra sıy la Sul tan Se lim, Fâtih 

Sul tan Meh med, Sul tan Be ya zıt, Sü ley ma-

ni ye ve Sul tan Ah med ca mi le rin de va zi fe 

yap tık tan son ra sil si le nin en üst mer te be-

sin de bu lu nan Aya sof ya-i Kebîr Ca mii’ne 

(kür sü şeyh li ği) ta yin edi lir di. Gö rev ler den 

bi ri nin bo şal ma sı du ru mun da Eyüp Sul-

tan Ca mii’ne dı şa rı dan bir vâiz ge ti ri lir ve 

di ğer le ri sı ra sıy la na kil ve ter fi et ti ri lir di. 

1139’da (1726) Ga la ta ile Üs kü dar’da ki 

Ye ni Vâli de ca mi le ri, Emi nö nü’nde ki Ye-

ni ca mi ve Şeh za de Ca mii’ne de bi rer vâizin 

ta yin edil me siy le bu sa yı on bi re ulaş tı. 

Da ha son ra on ye di ye ve ni ha yet otuz üçe 

çık tı, Os man lı Dev le ti’nin so nu na kadar bu 

şe kil de de vam et ti. Cu ma vâizliği uygu la-

ma sı nın vilâyet ve san cak mer kezle rine 




