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CUMABAYEV, Maðcan

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.
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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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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 




