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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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İh san Işık, Tür ki ye Ya zar lar An sik lo pe di si, 
An ka ra 2002, s. 255; İn ci En gi nün, “Mil li Kü tüp-
ha ne Ye ni Bi na sın da Hiz me te Gi rer ken” (Müj-
gân Cun bur ile soh bet), Kay nak lar, sy. 2, An ka ra 
1984, s. 49-60; Ah met Kot, “Cun bur, F. Müjgân”, 
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.
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(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
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al tın da ba sı lan bel li baş lı eser le ri şun-

lar dır: 1. Mev sû a tü mu kad dimâti’l-ulûm 
ve’l-menâhic: el-Fik rü’l-İs lâmî (Ka hi re 
1979), el-Lu³a ve’l-edeb ve’¦-¦ešåfe 

(Ka hi re 1982), et-Tebşîr ve’l-is tişrâš 

ve’d-da£avâtü’l-heddâme (Ka hi re 1983), 
el-Müc te ma£u’l-İs lâmî (Ka hi re 1985), 
el-¥aŠâre ve’l-£ilm ve’l-£ulûmü’l-ic-

timâ£iy ye (Ka hi re 1986), ªâbi£u’l-İs-

lâm bey ne’l-edyân ve’l-ey delûciyât 

(Ka hi re 1986), TârîÅu’l-yeša¾ati’l-İs-

lâ miy ye fî merâ¼ili he’¦-¦elâ¦ (Ka hi re 
1409). 2. el-Mev sû a tü’l-İs lâ miy ye tü’l-Ara-
biy ye: U½ûlü’¦-¦ešåfe ti’l-£Ara biy ye ve 

ma½âdi ru he’l-İs lâ miy ye (Bey rut 1964), 
Yeša¾atü’l-fik ri’l-£Arabî fî müvâce he-

ti’l-is ti£mâr (Ka hi re 1971), el-£Âle mü’l-

İs lâmî ve’l-is ti£mârü’s-siyâsî (Bey rut 
1979), el-İs lâm ve’l-£âle mü’l-mu£â½ır 

(Bey rut 1980), Süš†¹ü’l-Almâniy ye 

(Bey rut 1980), el-Fu½¼a lu³atü’l-Æurßân 

(Bey rut 1982), el-İs lâm ve’d-da£avâtül’-

heddâme (Bey rut 1982), AÅ¹âßü’l-men-

he ci’l-³arbî el-vâfid (Bey rut 1982), 
et-Ter bi ye ve’t-ta£lîm ve’¦-¦ešåfe fî 

Šavßi’l-İs lâm (Bey rut1982), ƒa ½âßi½ü’l-

ede bi’l-£Arabî (Bey rut 1985), Me fâ-

hî mü’n-nefs ve’l-aÅlâš ve’l-ic timâ£ fî 

Šavßi’l-İs lâm (Bey rut 1987), eş-Şü bühât 

ve’l-aÅ¹âßü’ş-şâßi£a fi’l-edeb ve’l-ic ti-

mâ£ ve’t-târîÅ (Ka hi re 1995), el-İs lâm 

ve ¼are ke tü’t-târîÅ (Bey rut, ts.). 3. Mev-
sû a tü meâli mi’l-ede bi’l-Arabî el-muâsır: 
el-Ede bü’l-£Arabî el-¼adî¦ fî ma£re ke-

ti’l-mušåve me ve’t-te cem mü£ (Ka hi re 
1959), el-Me£â ri kü’l-ede biy ye (Ka hi re 
1983), el-Fik rü’l-£Arabî el-mu£â½ır fî 

ma£re ke ti’t-ta³rîb ve’¦-¦ešåfe (Ka hi re, 
ts.), Ede bü’l-merßeti’l-£Ara biy ye te¹av-

vu ruhû ve a£lâmühû (Ka hi re, ts.). 4. Mev-
sû a tü resâil ile’ş-şebâbi’l-müs lim: A½âle-

tü’l-fik ri’l-£Arabî el-İs lâmî fî müvâce-

he ti’l-³az vi’¦-¦ešåfî (Ka hi re 1413), 
el-Me ¦elü’l-a£lâ li’ş-şebâbi’l-müs lim 

(Ka hi re 1414/1994), E¼âdî¦ li’ş-şebâbi’l-

müs lim (Ka hi re 1414), Mevâšıf târîÅiy-

ye ¼âsi me min ¼aŠâra ti’t-tev¼îd (Ka-
hi re 1414/1994), el-Va¼de tü’l-İs lâ miy ye 

²a rû re tühâ ve’l-vesâßilü’l-£il miy ye li-

ta¼ š¢ šı hâ (Ka hi re 1414), et-Teyyârâtü’l-

vâ fi de (Ka hi re 1414), eş-Şebâbü’l-müs-

lim ša Šâ yâ hü ve müş kilâtühû (Ka hi re 
1415), £Uyûnü’t-türâ¦ ve ×eÅâßirü’t-tâ-

rîÅ (Ka hi re 1415), et-Teß½îlü’l-İs lâmî ve’l-

Åurûc mi ne’t-te be£iy ye (Ka hi re 1416). 
5. Mev sû a tü’l-ulûmi’l-İs lâ miy ye (Kahi re 
1982): el-Fik rü’l-İs lâmî ve’¦-¦ešåfe tü’l-

£Ara biy ye tü’l-mu£â½ıra fî müvâce he ti 

te ¼ad di yâ ti’l-is tişrâš ve’t-tebşîr ve’l-

³az vi’¦-¦ešåfî, TârîÅu’l-³az vi’l-fikrî 

so rum lu lu ğu nu üst len di. An cak teş kilâtın 

1949’da Nukrâşî hü kü me ti ta ra fın dan ya-

sa dı şı ilân edi lip ka pa tıl ma sı üze ri ne tu-

tuk lan dı. Ce mal Ab dünnâsır’ın 22 Tem-

muz 1952 dev ri min den az ön ce İn gi liz ler’i 

he def alan UÅrucû min bilâdinâ ad lı 

ki ta bın dan do la yı yar gı lan dı ve ki ta bı top-

la tıl dı. Ab dünnâsır dö ne min de de üze rin-

de ki bas kı lar sür dü. Son ra ki dö nem ler de 

Mı sır Din İş le ri Yük sek Kon se yi üye si olan 

En ver el-Cün dî Ka hi re, Ri yad, Ce za yir, Ra-

bat, Ca kar ta, Har tum, Am man ve Mek-

ke’de bir çok kon fe ran sa ka tıl dı. 1960’ta 

İs lâm kül tü rü ne hiz met le ri do la yı sıy la 

ken di si ne Mı sır Dev let Tak dir ödü lü ve-

ril di. 1963’te ya zı la rı na Min be rü’l-İs lâm 

der gi sin de de vam et ti. Ça lış ma la rı Şevk¢ 

Dayf, Yûsuf el-Kardâvî, Ab dül halîm Uveys, 

Ebü’l-Ha san en-Nedvî gi bi âlim ler ta ra fın-

dan tak dir le kar şı lan dı. Ken di si göz ler den 

uzak zâhidâne bir ha ya tı ter cih et ti. Ka tıl-

dı ğı kon fe rans lar dan üc ret ka bul et me di, 

ve ri len ödül le ri ge ri çe vir di. Yaz dı ğı ki tap-

lar dan ka zan dı ğı pa ra yı ye ni eser le ri nin 

ba sı mın da kul lan dı. Kı zı Fâyi ze’den ve fa-

tın dan son ra eser le rin den te lif üc re ti ta lep 

et me me si ni, ve ril di ği tak dir de de Al lah rı-

za sı için har ca ma sı nı is te di. 28 Ocak 2002 

ta ri hin de böb rek ra hat sız lı ğı se be biy le kal-

dı rıl dı ğı has ta ha ne de ve fat et ti, Feyyûm 

şeh rin de ai le me zar lı ğı na def ne dil di.

En ver el-Cün dî iti kadî ko nu lar da Se lefî 

me to du be nim se miş tir. İ‘tizâlî dü şün ce ye, 

fel sefî ta sav vu fa ve bâtınî fi kirlere kar şı 

çık mış, Mı sır’da 1979’da neş ri yasak la nan 

el-Fütû¼âtü’l-Mek kiy ye’nin 1981’ de 

yayım ya sa ğı nın kal dı rıl ma sı nı eleş tiren-

ler ara sın da yer al mış tır. Ag nos ti sizm, 

Dar wi nizm, Freu dizm, eg zis tan si ya lizm, 

Mark sizm, lai sizm ve spi ri tü alizm gi bi 

akım la ra red di ye ler yaz mış tır. Ona gö re 

Ba tı lı laş ma, or yan ta lizm ve mis yo ner lik 

fa ali yet le ri İs lâm me de ni ye ti kar şı sın da ki 

en bü yük teh li ke ler den dir. Mı sır’da Batı lı-

laş ma ha re ke ti nin ön cü le rin den ka bul edi-

len Selâme Mûsâ ve Tâhâ Hü se yin’e sert 

ten kit ler yö nelt miş tir. Özel lik le bu akı mın 

li de ri ola rak gör dü ğü Tâhâ Hü seyin’i Des-

car tes’ın fel sefî şüp he ci li ği ni kul la na rak 

İs lâm inanç esas la rı nı ve ahlâkî de ğer le ri ni 

yok et me ye ça lış mak la it ham et miş, Arap 

ede bi ya tı, İs lâm ta ri hi ve dü şün ce siy le il gi-

li gö rüş le rin den do la yı ona kar şı çık mış tır. 

Eser le ri. Ge nel lik le an sik lo pe dik ni te lik-

te eser ler te lif eden Cün dî’ nin İs lâm di ni, 

ta rih, ede bi yat, si ya set, fel se fe, sos yo lo ji 

ve bi yog ra fi gi bi alan lar da se ri ler ha lin-

de ya zıl mış 350’den faz la ki ta bı, çe şit li 

der gi ve ga ze te ler de 500’ü aş kın ma ka-

le si var dır. Bu se ri baş lık la rı ve bun lar 

ede bi yat ta ta nın ma sı nı sağ la dı ve el-

Belâ³, Kev ke bü’ş-şarš, er-Risâle, es-

Siyâse tü’l-üsbû£iy ye gi bi der gi ve 

gaze te ler de ma ka le yaz ma fır sa tı buldu. 

Yir mi ya şı na gel me den ilk edebî ese ri 

olan Me½âbî¼ £ale‘¹-¹arîš ya yım lan dı. 

Mu ham med Fah red din, Zekî Mübârek 

ve Mu ham med Hü se yin Hey kel gi bi isim-

ler onun fi kir dün ya sı nı et ki le yen önem li 

şah si yet ler den dir. Zekî Mübârek’in tav si-

ye siy le ban ka da ki işi ni bı ra kıp ga ze te ci lik 

yap ma ve ya zı yaz ma dü şün ce si ni an cak 

on yıl son ra ger çek leş ti re bil di. 1940’ta 

Mu ham med Hü se yin Hey kel’in ka le min-

den özet ola rak oku du ğu, Sir Ha mil ton 

Ale xan der Ros ke en Gibb ve ar ka daş la rı nın 

yaz dı ğı Vic he tü’n-na¾ar ad lı eser ha ya-

tı nın dö nüm nok ta la rın dan bi ri ni teş kil 

et ti. Eser de İs lâm di ni Hı ris ti yan lık’ta ol-

du ğu gi bi sa de ce iba det le re in dir gen miş, 

sos yal, eko no mik ve hu kukî ha yat la il gi si 

bu lun ma yan bir din şek lin de tas vir edil-

miş tir. Bu or yan ta list ba kış açı sı nı İs lâm’a 

kar şı bü yük bir komp lo ola rak gö ren En-

ver el-Cün dî yo ğun bir ça lış ma içi ne gir di. 

Mil yon la ifa de edi len kü tüp ha ne kart la rı nı 

oku yup bir çok der gi ve ga ze te nin fih rist le-

ri ni göz den ge çir di ve 180 san dık tan faz la 

bil gi fi şi oluş tur du. Böy le ce 1871 yı lın dan 

ya şa dı ğı dö ne me ka dar mev cut der gi ve 

ga ze te le rin fih rist le ri nin ya nı sı ra 5000’in 

üs tün de ki tap tan mey da na ge len bir kay-

nak ça ha zır la dı.

1940’lı yıl lar da Cün dî’ nin ya zı ha ya tı-

nın sey ri ni de ğiş ti ren ikin ci önem li ha-

di se, Dey rût şeh rin de İhvân-ı Müs limîn 

teş kilâtı nın ku ru cu su Ha san el-Bennâ ile 

ta nış ma sı dır. Bennâ’nın gö rüş le ri ni be-

nim se yen, Kur’an ve sa hih ha di se da ya lı 

bir top lum in şa et me fik ri ni kur tu luş yo lu 

ola rak gö ren Cün dî 1946’da onun da ve ti 

üze ri ne Ka hi re’ye ta şın dı. Kı sa za man da 

teş kilâtın önem li isim le rin den bi ri ol du. 

İhvân-ı Müs limîn’in der gi ve ga zete le rin-

de ma ka le yaz dı, ce ma atin malî iş le ri nin 

Enver 

el-Cündî
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Mev sû£a tü’l-ma¹bû£âti’l-£Ara biy ye, Am man 
2005, s. 81-82; Fazl Yûnus Halîl Suayfân, En ver el-
Cündî ve mevšıfühû mi ne’l-fik ri’l-³arbî el-vâfid 
(yük sek li sans te zi, 1427/2006), el-Câmi atü’l-İs lâ-
miy ye İmâ de tü’d-dirâsâti’l-ulyâ Kül liy ye tü usûli’d-
dîn kıs mü’l-ak¢de ve’l-mezâhi bi’l-muâsı ra [Gaz-
ze], s. 29-32, 38-54, 276-278; Ha san b. Ah med 

Yah yâ el-Mes‘ûdî, Cühûdü En ver el-Cün dî fi’d-
difâ£  £ani’l-İs lâm (yük sek li sans te zi, 1429/2008), 
Câmi atü Üm mi’l-kurâ Kül liy ye tü’d-da‘ve ve 
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ÿMeh met Emin Yağ cı

– —
CÜNDÎ, Muhammed Selîm

ي ) ّ  ا  )

Muhammed Selîm
b. Muhammed Takýyyiddîn

b. Muhammed Selîm el-Cündî
(1881-1955)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
þair ve tarihçi.˜ ™

Su ri ye’nin ku zey ba tı sın da ki Ma ar re-

tün nu‘mân şeh rin de doğ du. Ne se bi nin 

Re sû lul lah’ın am ca sı Ab bas b. Ab dül-

mut ta lib’e da yan dı ğı kay de di lir. İlk eği-

ti mi ni Ma ar re tün nu‘mân âlim le rin den 

al dı. 1893’te gir di ği dört yıl lık rüş di ye yi 

iki yıl da bi tir di. Ma ar re tün nu‘mân’da ki 

ulu ca mi de Sâlih b. Ra mazân’dan na hiv, 

oğ lu Mu hammed Sâlih’ten Şâfiî fık hı ve 

na hiv, Ha san b. Ah med el-Ma tar el-Ma-

arrî’den Kur’an ve tec vid oku du. Na hiv, 

man tık, fe râ iz, akaid ve Şâfiî fık hı na da ir 

ba zı kla sik metinler i ez ber le di. 1901’de 

ba ba sıy la bir lik te Dı maşk’a git ti ler ve ora-

da yer leş ti ler. O dö nem de fet va ve ka dı lık 

ku rum la rın da Ha nefî mez he bi esas alın-

dı ğın dan Cün dî de Ha nefî fık hı oku du. 

İle ri de Su ri ye Dev le ti’nin ge nel müf tü lü-

ğü nü ya pa cak olan Muhammed Atal lah 

el-Kesm ve onun ha le fi Mu ham med Şükrî 

el-Üs tüvânî, Ab dülkådir Bed rân, Bed red-

din el-Ha senî, Bahâeddîn el-Ef gå nî’den 

fı kıh ve na hiv baş ta ol mak üze re çe şit li 

ders ler al dı. Ay rı ca Hü se yin İb nü’ş-Şâş’tan 

belâgat ve man tık oku du. Be lir li bir se-

vi ye de ye tiş tik ten sonra kendi si de 1914 

yı lı na ka dar evin de sarf, na hiv ve man tık 

ders le ri ver di. Bu ta rihte ba bası nın ve fa tı 

üze ri ne ai le fert le riy le il gi len me si, di zan-

te ri has ta lı ğı na ya kalanma sı ve I. Dün ya 

Sa va şı’nın baş la ma sıy la ko nu lan ağır ver-

gi ler le uğ raş ma sı yü zün den öğ re ni mi ni 

ya rı da bı rak mak zo run da kal dı.

1918 yı lı na ka dar hiç bir resmî gö rev al-

ma yan Cündî, ay nı yıl böl ge yi ele ge çi ren 

İn gi liz ve Arap güç le ri nin kur du ğu as kerî 

meşâri fi’l-šar ni’l-Åâmi se £aşer ad lı ken-

di ki ta bı nı İb ra him Sar mış Ta rih Bo yun ca 

Em per ya liz min Sal dı rı la rı Kar şı sın da 

İs lâm adıy la Türk çe’ye ter cü me et miş-

tir (İs tan bul 1985). En ver el-Cün dî’ nin 

ka le me al dı ğı terâcim ve mo nog ra fi ler-

den Şemâßilü’r-Resûl ve şaÅ ½iy ye tü-

hü’l-insâniy ye (Ka hi re 1948), el-A£lâ-

mü’l-elf (Ka hi re 1957), A£lâm ve a½-

¼â bü’l-ašlâm (Ka hi re 1968), Terâcimü 

a£lâmi’l-mu£â½ırîn (Ka hi re 1970), A£lâ-

mü’d-da£ve ve’l-fikr (Ka hi re 1981), Sü-

mû mü’l-is tişrâš ve’l-müs teş riš¢n (Bey-
rut 1405) ad lı eser le ri kay de di le bi lir. Cün dî 

eser le rin de kay nak gös ter me me si, ki tap-

la rı nı ga ze te ci üslûbuy la ka le me al ma sı ve 

ba zı eser le ri ni fark lı ad la tek rar neş ret me-

si ba kı mın dan eleş ti ril miş tir. 

En ver el-Cün dî hak kın da İrfan Ahmed 

en-Nedvî (Müsâhemetü Enver el-Cündî 
fî’l-edebi’l-‘Arabî el-mu‘âsır, 1423/2002, 
Câmia Milliye İslâmiye, Aligarh), Ebû 

Be kir Mu ham med (En ver el-Cün dî en-
nâšıdü’l-mušåvim li-mu¼âvelâti’t-ta³rîb 
fi’l-ede bi’l-£Arabî el-¼adî¦, 2005, Uni ver sity 
of Ca li cut, Ke re la [Hindistan]) ve Senîr 

Ab dur rah man Ab duh (En ver el-Cün dî ve 
ârâßühü’l-kelâmiy ye, 1428, Câ mi atü’l-Ez-
her kül li yye tü’d-dirâsâti’l-İs lâ miy ye, Ka hi-
re) gibi araştırmacılar tarafından dok to ra, 

Mu ham med Reşdân el-Usaymî (el-Ede-
bü’l-İs lâ mî ve našdühû £in de En ver el-Cün-
dî, 1426, Câ miatü’l-İmâm Mu ham med b. 
Suûd el-İslâmiyye, Riyad), Fazl Yûnus Halîl 

Su ayfân (En ver el-Cün dî ve mevšıfühû 
mi ne’l-fik ri’l-³arbî el-vâfid, 1427/2006, 
el-Câmi atü’l-İs lâ miy ye, Gaz ze), Ömer es-

Sey yid Ebû Selâme (En ver el-Cün dî ve 
cü hû dü hû fi’d-difâ£ £ani’l-İs lâm ²ıd de’l-is-
tişrâš ve’t-ta³rîb, 1427, Câ mi atü’l-Ez her 
kül liy ye tü’d-da‘ve ti’l-İslâ miy ye, Ka hi re), 
Mu ham med Ahmed Ba hît Ab dü rab bih 

(Cühûdü En ver el-Cün dî fî tec dî di’l-fik ri’l-
İs lâmî, 1428, Câmi atü’l-Ezher kül li yye tü’d-
di râ sâ ti’l-İs lâ miy ye, Ka hi re) ve Ha san b. 

Ah med Yah yâ el-Mes‘û dî (Cühûdü En ver 
el-Cün dî fi’d-di fâ£  £ani’l-İs lâm, 1429/2008 , 
Câmiatü Üm mi’l-kurâ, Mek ke) tarafından 

da yük sek li sans ça lışmala rı yap ılmış tır.
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Me£â li mü târîÅi’l-İs lâmi’l-mu£â½ır, Mi-

ne’l-yeša¾a ile’½-½a¼ve Åilâle’l-mer ¼a-
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(Ka hi re 1983), İ£âde tü’n-na¾ar fî ki tâ-
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(Ka hi re 1995), el-Med dü’l-İs lâmî (Ka-
hi re, ts.), e½-Øah ve tü’l-İs lâ miy ye. 8. 

Me âli mü’t-târîhi’l-İs lâmî el-muâsır: el-İs-

lâm ve’l-³arb (Bey rut 1982), el-İs lâm 

ve ¼a re ke tü’t-târîÅ, el-£Âle mü’l-İs lâmî 

ve’l-is ti£mâ rü’s-siyâsî ve’l-ic timâ£î ve’¦-
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menâhic, Mi ne’t-te be£iy ye ile’l-a½âle 

fî mecâli’t-ta£lîm ve’l-šånûn ve’l-lu³a, 

El fü milyûn müs lim fî müvâce he ti’l-

aÅ¹âr ve’t-te¼ad di yât, ¥are ke tü’l-

yeša¾ati’l-İs lâ miy ye fî müvâce he ti’l-is-

ti£mâr ve’t-ta³rîb ve’ş-şu£ûbiy ye. Cün-
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En ver el-Cün dî, Ro bert Jack son’ın Ha-

san el-Bennâ hak kın da yaz dı ğı ese ri ¥a-

san el-Bennâ er-ra cü lü’l-Æurßânî adıy la 

ter cü me et miş (Ka hi re 1977), ken di si de 

¥a san el-Bennâ: ed-Dâ£iye tü’l-imâm 

ve’l-mü ced di dü’ş-şehîd ad lı bir eser 

yaz mış (Bey rut 1978), el-İs lâm £alâ 




