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ki ta bı Fer hat Ta mir ta ra fın dan Tür ki ye 

Türk çe si’ne ak ta rıl mış tır (bk. bibl.).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Mağ jan Ju ma ba yev, Köp Tom dık Şı ğar malar 
Ji na ğı, Al ma tı 2008, I-III; a.mlf., Tan da ma lı, 
Alma tı 1992; a.mlf., Mağ can Cu mabayef Ölen-
de ri: Mağ can Cu ma ba yu lı’nın Şi ir le ri (aktaran: 
Fer hat Ta mir), An ka ra 1993; Şe ri az dan Elev ke-

nov, Mağ jan: Ömi ri men Şı ğar ma ger li gi, Al ma tı 
1995; 20-30 Jıl dar da ğı Ka zak Ade bi eti (haz. B. 
De rim be tov), Al ma tı 1997; Jü sip bek Ay ma vı tov, 

“Mağ jan nın Akın dı ğı Tu ra lı”, Da la Da na la rı, Al-
ma tı 2001, s. 555-581.

ÿİb ra him Kal kan

– —CUNBUR, Fatma Müjgân
(1926-2013)

Kütüphaneci,
edebiyat araþtýrmacýsý.˜ ™

12 Ocak 1926’da İs tan bul Fa tih’te doğ-

du. Ba ba sı İb ra him Sa lih, an ne si Se ni ye 

Ha nım’ dır. İs tan bul’da ki kı sa sü re dı şın da 

öğ re ni mi ni An ka ra’da yap tı, An ka ra Kız 

Li se si’ni (1944), An ka ra Üni ver si te si Dil 

ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si Türk Di li ve 

Ede bi ya tı Bö lü mü’nü (1948) bi tir di. Dok-

to ra sı nı es ki ede bi yat da lın da (Gül şehrî ve 
Man tı ku’t-Tayr’ı) ta mam la dık tan son ra 

(1952) yaz ma eser le re kar şı duy du ğu il gi 

onu kü tüp ha ne ci li ğe yö nelt ti. Dil ve Ta-

rih-Coğ raf ya Fa kül te si Kü tüp ha ne si’nde ki 

yaz ma eser le ri tas nif et ti, ar dın dan Millî 

Kü tüp ha ne’ye ta yin edil di (1954). Millî Kü-

tüp ha ne’nin ku ru cu su Ad nan Ötü ken’in 

yurt dı şın da bu lun du ğu 1959-1960 yıl la-

rın da mü dür ve kil li ği yap tı. Ad nan Ötü-

ken’in Millî Kü tüp ha ne’den ay rıl ma sı üze-

ri ne kü tüp ha ne mü dür lü ğü ne ge ti ril di ve 

emek li ye ay rı lın ca ya ka dar (1986) gö rev 

ad la rın da ya pı lan de ği şik lik ler le ve za man 

za man ay rı lıp ye ni den dö ne rek Millî Kü-

tüp ha ne’de ça lış tı. Kü tüp ha ne ye ye ni bi na 

ye ri nin se çil me si, bi na nın ya pıl ma sı ve kü-

tüp ha ne nin ta şın ma sın da (1965-1983), ki-

tap sa yı sı nın art tı rıl ma sın da bü yük gay ret 

sar fet ti. Kü tüp ha ne nin sa de ce ki tap la rın 

bu lun du ğu bir mekân ol ma nın öte sin de 

çe şit li bi lim sel top lan tı, kon fe rans lar, kon-

ser ve ser gi ler le can lı bir kül tür mer ke zi 

ha li ne gel me sin de ça ba har ca dı. Kül tür 

Ba kan lı ğı mü şa vir li ği yıl la rın da Tür ki ye 

kü tüp ha ne le rin de ki yaz ma eser le rin ka-

ta log la rı nın ha zır lan ma sıy la uğ raş tı. Ana-

do lu kü tüp ha ne le rin de ça lış tı. 1980’de 

ye ni den Millî Kü tüp ha ne baş kan lı ğı na 

ta yin edil di. Bu ara da An ka ra Üni ver si te-

si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si Kü tüp-

ha ne ci lik Bö lü mü’nde 1960-1982 yıl la rı 

ara sın da yaz ma eser ler, ka ta log la ma ve 

pa le og raf ya ders le ri ni okut tu. Ya zı la rın da 

1989’da tek rar ya yım la na bil miş tir. Ka za-

kis tan’ın 1991’de ba ğım sız lı ğı na ka vuş-

ma sı nın ar dın dan di ğer Alaş ay dın la rı gi bi 

o da il gi gör me ye baş la mış, ha ya tı na da ir 

bir çok ça lış ma ya pıl mış, mem le ke ti olan 

Ku zey Ka za kis tan vilâye tin de bir il çe ye adı 

ve ril miş tir.

Cu ma ba yev mo dern Ka zak ede bi ya tı nın 

ku ru cu su sayılan Abay Ku nan ba yev’in (ö. 
1904) en önem li ta kip çi si ol muş, Ka zak 

ede bi ya tı na içe rik ve üslûp ba kı mın dan 

pek çok ye ni lik ge tir miş tir. Bir çok şai rin 

ta kip et ti ği güç lü bir sa natkâr ka bul edil-

miş, Ka zak şi iri ni mü zi ğe dö nüş tür dü ğü, 

ses ten re sim çı kar dı ğı, sö ze can kat tı ğı 

be lir til miş tir. Si ya sal gö rüş le ri ve et kin lik-

le riy le de öne çı kan Cu ma ba yev’in bir çok 

şii rin de Türk söz cü ğü nü özel lik le vur gu-

la ya rak Türk ta ri hi ve kül tü rü ne yer ver-

me si onu Türk mil li yet çi li ği nin tem sil ci le ri 

ara sı na kat mış tır. Duy gu ve dü şün ce le ri ni 

ce sur ve emin ifa de ler le or ta ya ko yar ken 

li rik ve gi zem li bir dil kul lan mış, eser le rin-

de top lum sal so run la rın ya nın da aşk ve 

duy gu sal lı ğa da yer ver miş tir. Şi ir le rin de 

çok ça de ğin di ği so run lar ara sın da hal kı 

oku ma ya ve eği tim al ma ya teş vik et me si 

dik kat çe ker.

Tür ki ye’de Millî Mü ca de le sü rer ken yaz-

dı ğı “Alıs ta ğı Bav rı ma” (Uzak ta ki kar de şi me) 

ad lı şi iri onun Tür ki ye’de ta nın ma sı nı sağ-

la mış tır. Özel lik le “Oral Ta vı”, “Ka zak Ti-

li”, “Pey gam ber” ve “Tür kis tan” şi ir le rin de 

Türk lü ğe, Türk ta ri hi ve kül tü rü ne ver di ği 

öne mi or ta ya koy muş, Ka zak ta ri hiy le il gi li 

ko nu la rı “Ba tır Ba yan”, “Koy lı bay dın Ko bı-

zı” ve “Kor kıt” gi bi des tan tü rü eser le rin de 

bü yük bir yet kin lik le ele al mış tır. Cu ma ba-

yev’in ilk şi ir ki ta bı Şol pan adıy la Ka zan’da 

1912’de ya yım lan mış, da ha son ra 1922’de 

Kı zı lor da’da ve 1923’te Taş kent’te iki şiir 

ki ta bı da ha ba sıl mış tır. Şii rin ya nı sı ra eği-

tim bi li mi ne de önem ve ren Cu ma ba yev 

bu alan da ki ça lış ma la rı nı Pe da go gi ka 

(1922-1923) ve Bas ta vış Mek tep te Ana 

Ti lin Okı tuv Jö ni (1925) ad lı eser le rin de 

top la mış, ay rı ca bir çok Av ru pa lı ve Rus 

şai rin şi ir le riy le M. Gor ki, V. Iva nov ve M. 

Si bir yak gi bi ya zar la rın hikâye le ri ni Ka-

zak ça’ya çe vir miş tir. Şol pan nın Kü ne si 

(Şol pan’ın gü na hı) (1923) ad lı hikâye siy le 

Ka zak ede bi ya tı na psi ko lo jik tah lil me to-

du nu ge ti ren Cu ma ba yev’in eser le ri Ka za-

kis tan’ın ba ğım sız lı ğı nın ar dın dan pek çok 

de fa ya yım lan mış tır. Üç cilt lik Şı ğar ma lar 

Ji na ğı (2008), ki tap la rı nın ya nı sı ra der gi 

ve ga ze te ler de çık mış ya zı la rı nın bir ara ya 

ge ti ril di ği kap sam lı bir kül li yat tır. Cu ma-

ba yev’in Taş kent’te 1923’te ba sı lan şi ir 

ça lış ma la rı na ka tıl dı. Ak mo la ili ku rul ta-

yı nı dü zen le me ku ru lun da yer al dı. Rus ya 

Ku ru cu Mec li si’nde Ka zak lar’ı tem sil et ti. 

Alaş Par ti si Ak mo la il ko mi te si üye si ol-

du. Da ha son ra II. Umu mi Ka zak Ku rul-

ta yı’nda bu lun du ve eği tim ko mis yo nu na 

baş kan lık et ti. Alaş Ha re ke ti’nin ba şa rı-

sız lı ğa uğ ra ma sı nın ar dın dan 1919-1923 

yıl la rın da ya yın fa ali yet le ri ne ağır lık ver di. 

Ak mo la’da çı kan Bos tan dık Tu vı ga ze-

te sin de, Şol pan ve Sa na der gi le rin de, 

da ha son ra da Ak Jol ga ze te sin de ça lış-

tı. Bu yıl lar da des tan for mun da yaz dı ğı 

“Ba tır Ba yan” ad lı şi iri ya yım lan dı. 1923-

1927 ara sın da Mos ko va Ede bi yat ve Sa nat 

Ens ti tü sü’nde oku du ğu sı ra da Rus di li ve 

ede bi ya tı nı ya kın dan ta nı ma imkânı nı bul-

du. 1925’te En bek şi Ka zak ga ze te sin de, 

ye ni Sov yet yö ne ti min ce eser le ri nin ko mü-

nist ide olo ji si ne ters düş tü ğü id di asıy la 

hak kın da bü yük bir kam pan ya baş la tıl dı. 

Ger çek te Sov yet yö ne ti mi aley hin de her-

han gi bir şey söy le me miş ol sa da re ji mi 

des tek le yen ya zı lar yaz ma dı ğı ge rek çe siy-

le ha ta lı bu lun muş tu. Mos ko va’dan dön-

dük ten son ra 1927-1929 yıl la rın da Bu ra-

bay ve Kı zıl yar’da öğ ret men lik yap tı. Al ka 

ad lı Sov yet kar şı tı giz li bir ör güt kur du ğu 

id di asıy la 1929’da tu tuk lan dı ve on yıl sür-

gün ce za sı na çarp tı rıl dı. Ün lü Rus ya za rı 

Gor ki’nin gi ri şi miy le 1936’da ser best bı ra-

kıl dı. Pet ro pav lovsk’ta öğ ret men li ğe baş-

la dı. An cak il eği tim mü dü rü nün şikâye ti 

üze ri ne si yasî se bep ler le işi ne son ve ri lin ce 

1937’de Al ma tı’ya gel di. Çe vi ri iş le riy le ge-

çi mi ni sağ la ma ya ça lış tı. Çok geç me den 

Sta lin’in “bü yük te rör” po li ti ka sın da ki ay-

dın kat li amı sı ra sın da o da pan tür kizm ve 

halk düş man lı ğıy la suç la na rak tu tuk lan dı 

ve 19 Mart 1938’de idam edil di. Uzun yıl-

lar eser le ri nin ya yım lan ma sı bir ya na adı-

nın anıl ma sı bi le ya sak la nan Cu ma ba yev 

1960 yı lın da bir ka rar la ak lan mış, fa kat 

ki tap la rı an cak, Sov yet ler Bir li ği’nde baş-

la tı lan glas nost po li ti ka la rı ne ti ce sin de 

Mağcan

Cumabayev
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CÜNDÎ, Enver

Mah mud Ke mal, I, Ankara 1999); Ka ra-

ca oğ lan Bü tün Şi ir leri (2001); Yunus 

Em re’ye Gö re Ah lak Değer le ri (2011).

Ka dın: Türk Ka dın Ya zar la rı nın Eser-

le ri: Bib li yog raf ya: 1928-1955 (1955); 
Millî Mü ca de le’de Türk Ka dı nı (1983, 
İ. En gi nün ve C. Öz de mir ile bir lik te); 
Os man lı Dö ne mi Türk Ka dın Şa ir le ri 

(2011); Türk Ka dı nı İçin (1997, 2007); 
Türk Ka dı nı nın Şi iri (an to lo ji, 1970, Ne-
ri man Sar yal Du ra noğ lu ile bir lik te). Müj-

gân Cun bur ay rı ca Zi ya Gö kalp’in Yeni 

Ha yat ve Doğ ru Yol (An ka ra 1976) ad lı 

eser le ri ni ya yı ma ha zır la mış tır.
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TDEA, II, 90-91; “Cun bur, Fat ma Müj gân”, Türk 
Dün ya sı Ede bi yat çı la rı An sik lo pe di si, An ka-
ra 2002, II, 490-491; “Cun bur, Müj gân”, Tan zi-
mat’tan Bu gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe di si, 
İs tan bul 2003, I, 275.

ÿİn ci En gi nün

– —CÜNDÎ, Enver
ي ) ر ا ( أ

Ahmed b. Enver Seyyid Ahmed
el-Cün dî Fergalî

(1916-2002)

Mýsýrlý düþünür, gazeteci ve yazar.˜ ™

Yu ka rı Mı sır’da Asyût vilâye ti ne bağ lı 

Dey rût bel de sin de doğ du. As len Ye men li 

olup esas adı Ah med’dir. Ba ba sı na duy du-

ğu şük ra nın bir ifa de si ola rak eser le rin de 

onun is mi ni kul lan mış tır. İlmî bir mu hit te 

ye tiş ti, an ne ta ra fın dan de de si vak ti nin ço-

ğu nu yaz ma eser le rin tah ki ki ne ayı ran bir 

ka dı idi. Pa muk ti ca re tiy le uğ ra şan ba ba sı 

da İs lâmî ilim le re il gi du yu yor du. Kü çük 

yaş ta hıf zı nı ta mam la yan Cün dî, İb râ him 

Emîn’den İbn Haldûn’un Mušad di me’si-

ni, Şeyh Tâhâ’dan Gazzâlî’nin İ¼yâßsı nı ve 

Şeyh Be kir’den Øa¼î¼-i BuÅârî’yi oku du. 

Mus ta fa Lutfî el-Men felûtî, Ah med Ha san 

Zey yât, Mus ta fa Sâdık er-Râfiî gi bi ede-

bi yat çı la rın eser le ri ni oku ya rak bü yü dü. 

Ak şam li se sin de ti ca ret eği ti mi al dı ğı sı-

ra da bir ta raf tan Mı sır Ban ka sı’nda ça lış tı. 

1932’de eko no mi, iş let me ve ban ka cı lık 

öğ re ni mi gör mek üze re açık öğ re tim fa-

kül te le ri ne ka yıt yap tır dı. Ay nı za man da 

Ame ri kan Üni ver si te si’nde İn gi liz ce der si 

alı yor du.

1933’te Apol lo der gi si nin Nil şa iri Hâfız 

İb râ him özel sa yı sı için aç tı ğı yarışma ya 

bir ma ka ley le ka tı lıp ba şa rı göstermesi 

Hak kın da üni ver si te ler de ha zır lan mış me-

zu ni yet tez le ri bu lun mak ta dır. Sa de ce işin 

tek ni ğiy le il gi le nen bir kü tüp ha ne ci de ğil 

bir öğ ret men-kü tüp ha ne ci olan Cun bur 

ken di sin den ön ce ge len ler den al dık la rı nı 

ge liş ti re rek ken di sin den son ra ki le re dev-

ret miş tir. Ölü mü üze ri ne ya zı lan ya zı lar da 

onun in sa na ver di ği de ğer üze rin de özel-

lik le du rul muş tur. 

Eser le ri. Bib li yog raf ya, Ka ta log: Fu zu li 

Hak kın da bir Bib li yog raf ya De ne me si 
(İs tan bul 1956); Fârâbî Bib li yog raf ya-

sı: Ki tap-Ma ka le (An ka ra 1973, İs met 
Bi nark ve Ne jat Se fer ci oğ lu ile bir lik te); 
Ali Kuş çu Bib li yog raf ya sı (ölü mü nün 
500. yıl dö nü mü do la yı sıy la, An ka ra 1974); 
Millî Kü tüp ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu 

I (1987, Al tı nay Ser nik li, Dur sun Ka ya ve 
Hül ya Yol la gül ile bir lik te); Millî Kü tüp-

ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu II (1988, Al tı-
nay Ser nik li ve Dur sun Ka ya ile bir lik te); 
Millî Kü tüp ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu 

III (1992, Al tı nay Ser nik li ve Dur sun Ka ya 
ile bir lik te); Millî Kü tüp ha ne Yaz ma lar 

Ka ta lo ğu IV (1994-2005, Al tı nay Ser nik-
li ve Dur sun Ka ya ile bir lik te); Millî Kü-

tüp ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu V (1997, 
Al tı nay Ser nik li, Dur sun Ka ya ve Ni ya zi 
Ün ver ile bir lik te); Millî Kü tüp ha ne Yaz-

ma lar Ka ta lo ğu VI (An ka ra 2001, Al tı nay 
Ser nik li ve Dur sun Ka ya ile bir lik te); Millî 

Kü tüp ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu: Türk-

çe Di van lar (2001, Dur sun Ka ya ve Ni-
ya zi Ün ver ile bir lik te); Millî Kü tüp ha ne 

Yaz ma lar Ka ta lo ğu VII: Cönk ler (2002, 
Dur sun Ka ya ve Ni ya zi Ün ver ile bir lik te); 
Millî Kü tüp ha ne Yaz ma lar Ka ta lo ğu 

VI II: Şi ir Mec mu ala rı (2005, Dur sun 
Ka ya, E. Sel ma Kut lu ve Ni ya zi Ün ver ile 
bir lik te); Türk Dil Ku ru mu Kü tüp ha ne si 

Yaz ma Eser ler Ka ta lo ğu (An ka ra 1999); 
Tür ki ye Bas ma la rı Top lu Ka ta lo ğu. 

Arap Harf li Türk çe Eser ler: 1729-1928 

I-IV (1990-2004, Dur sun Ka ya, Ni ya zi Ün-
ver ve İn ci la Kah ve ci’yle bir lik te).

Türk Kül tü rü: Ba şak la rın Se si: Türk 

Halk Şa ir le ri Eser le ri ve Ha yat la rı 

(1956); Fu zu li Di va nı (An ka ra 1958, Ke-
nan Ak yüz baş kan lı ğın da Sü heyl Be ken ve 
Se dit Yük sel ile bir lik te); Yu nus Emre’de 

Na maz (1957); Yu nus Em re’nin Gön-

lü (1959); Ata türk ve Millî Kültür (1973, 
1981; 2006, Sa kar ya Valili ği); Kara caoğ-

lan: Ha ya tı ve Şi ir le ri (1973, 1985); 
Gelibo lu lu Mus ta fa Âlî, Hat tat ların ve Ki-

tap Sa nat çı la rı nın Destan la rı (Menâkıb-ı 
Hü ner verân) (Anka ra 1982); Ana do lu’-

nun Bü tün leş me sin de Ahmed Ye se-

vi’nin Ye ri (1997); Son Asır Türk Şair-

le ri: Kemâlü’ş-Şu arâ (haz. İbnü le min 

Müj de Na si boğ lu, Sa lim Şe hi doğ lu tak ma 

ad la rı nı da kul la nan Müjgân Cun bur 25 

Ey lül 2013 ta ri hin de An ka ra’da öl dü.

Ka dın hak la rı ve folk lor araş tır ma der-

nek le riy le Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens-

ti tü sü üye si olan Müjgân Cun bur, UNES CO 

Tür ki ye Millî Ko mis yo nu Yö ne tim Ku ru-

lu’nda gö rev yap mış (1975-1978), Ata türk 

Kül tür, Dil ve Ta rih-Yük sek Ku ru mu’na 

bağ lı Ata türk Kül tür Mer ke zi’nde aslî 

üye ol muş, bu ku ru mun çe şit li kol la rın da 

faali yet gös ter miş tir (1984-2001). Ku rum 

ta ra fın dan ya yım la nan Türk Dün ya sı Or-

tak Ede bi ya tı Türk Dün ya sı Ede bi yat-

çı la rı An sik lo pe di si’nde alt grup baş ka nı 

ola rak ça lış mış tır. 1948 yı lın dan iti ba ren 

Kır şe hir Ga ze te si, Er dem, Bil ge, Bel-

le ten, Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si 

Der gi si, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Der-

gi si, Türk Folk lor Araş tır ma la rı, Hi sar, 

Ka-De-Fe, Kub be al tı Aka de mi Mec-

mu ası, Millî Işık, Önas ya, Selâmet, 

Türk Di li, Türk Ede bi ya tı, Türk Ka dı-

nı, Türk Kül tü rü, Türk Yur du, Va kıf lar 

Der gi si gi bi ya yın or gan la rın da pek çok 

ya zı yaz mış, ma hallî ya zar la rın eser le ri nin 

ta nı tıl ma sı na da hiz met et miş tir. Çev re-

sin de ki genç le ri yaz ma ya teş vik et me si, 

yaz dık la rı nın ba sıl ma sı na ön ayak ol ma sı 

da onun önem li hiz met le ri ara sın da dır. 

Yurt için de ve yurt dı şın da pek çok toplan-

tı ya ka tıl mış tır.

Türk kül tü rü ala nın da ça lı şan yer li ve 

ya ban cı pek çok bi lim ada mı nın say gı sı nı 

ka za nan Müjgân Cun bur’a çe şit li ödül ler 

ve ril miş tir. Türk Folk lo ru na Üs tün Hiz-

met Bel ge si, Tür ki ye Millî Kül tür Vak fı 

Türk Kül tü rü ne Üs tün Hiz met ar ma ğa nı 

(1986), İLE SAM’ın Türk Kül tü rü ne Üs tün 

Hiz met ödü lü, Türk Folk lor Araş tır ma la rı 

Ku ru mu İh san Hın çer Türk Folk lo ru na Hiz-

met ödü lü, Türk Kü tüp ha ne ci ler Der ne ği 

Üs tün Hiz met ödü lü (1995) bun lar dan dır. 

Fatma Müjgân

Cunbur




