
DÜNYA iSLAM KONGRESi 

langıcına kadar merkezi Kudüs'te olan 
teşkilat bu tarihte birkaç yı l için faali
yetlerini durdurdu. Teşkilatı canlandır
ma fikri , Pakistan'ın bağımsız bir dev
let olarak ortaya çıktığı 1947'den sonra 
tartışılmaya başlandı . Bu tartışmanın 

başında Şebir Ahmed Osmani, Hamid 
BedaOni, Hace Şehabeddin, Fazlurrah
man, EbO Bekir Ahmed Halim ve Abdül
latif Sevani gibi panislamistler yer alı
yordu. Düşüncenin gerçekleşmesi Şubat 
1949'da Karaçi'de toplanan Dünya İslam 
Konferansı'nda mümkün oldu. Bu top
lantıda Filistin ve Keşmir'deki müslü
manların aleyhine gelişen olayların he
men ardından İslam dünyasının hare
kete geçmesi için bir çağrı yapıldı. Teş
kilatın yeniden doğuşundan iki yıl sonra 
Karaçi'de yine Müftü Emin el-Hüseyni'
nin başkanlığında bir kongre daha ya
pılarak genel merkezin Karaçi'de olma
sına karar verildi. 

Dünya İslam Kongresi dünyadaki en 
önemli panislamcı kuruluşlardan biridir. 
İdari mekanizmasının en üst seviyesin
de bütün toplantılara başkanlık eden 
bir başkan ile çalışmaların yönlendiril
mesi ve merkezle şubeler arasında irti
batın sağlanması gibi görevleri yürüten 
bir genel sekreter bulunur. Teşkilatın 
en üst organı genel kuruldur ve her altı 
yılda bir toplanır. Genel kurulun çıkar
dığı kararları uygulayan idari organ ise 
yirmi sekiz üyeden oluşan yürütme ku
ruludur. Bağdat ( ı 962). Kuala Lumpur 
( 1963). Mogadişu (ı 964 -1 965). Arnman 
( ı 967). Beyrut ( ı 969). Kıbrıs ( ı 980). Tokyo 
( 198 1). Kolombo (ı 982), islamabad ( 1984 ı 
ve Karaçi'de ( ı 988) toplanan çeşitli mil
letlerarası ve bölgesel konferanslar ter
tip etmiştir. Üyeler arasında bilgi akışı 
1963'te kurulan resmi haftalık dergi The 
Muslim World ile sağlanır. Ayrıca İngi 
lizce ve bölgesel dillerde basılan broşür, 
dergi ve kitaptarla da İslam dünyasını il
gilendiren önemli konulara ve müslü
manların azınlık durumları gibi problem
lere dikkat çekilir. Teşkilat çeşitli top
lantılarda , İslam ülkeleri arasında eko
nomik ve siyasi birlik sağlama amacıyla 
İslam ticaret ve sanayi odaları, bir ula
şım konseyi, ortak havacılık, gemicilik, 
sigorta ve bankacılık kuruluşları ve bir 
İslam ortak pazarı gibi milletlerarası dü
zeyde bazı İslami kurumların daha oluş
turulmasını teklif etmiştir. Bu projele
rin bazıları uygulamaya konulmuş, bazı
ları ise henüz hazırlık safhasındadır. is
lam Konferansı Teşkilatı ile İslam Zir
ve Konferansı ' nın doğuşu , Dünya İslam 
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Kongresi'nin sarfettiği çabaların bir ese
ri olarak kabul edilebilir. 
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DÜNYA 
MÜSLÜMAN GENÇLİK TEŞKilATI 

( .f~"f l yı,..::Jl ~Wl ö_,..ı.:ll ) 

Müslüman gençler arasında 
eğitim çalışmaları yapmak maksadıyla 

1972 yılında kurulan 
milletlerarası teşkilat. 

_j 

Arapça adı en-Nedvetü 'l-alemiyye li'ş
şebabi'l-İslami'dir ( ing. World Assembly of 
Muslim Youth ~ WAMY). Suudi Arabistan 
hükümetinin desteğiyle kurulan ve ge
nel merkezi Riyad'da bulunan teşkilatın 
ana gayesi müslüman öğrenciler ara
sında İslami eğitim çalışmaları yapmak, 
gençliği kötü alışkanlıklardan ve bozuk 
fikir cereyanlarından korumaktır. Bu 
amaçla başta dünya müslüman gençli
ğinin bir arada temsil edildiği toplantı
lar, süreli kamplar ve konferanslar ol
mak üzere birçok faaliyetlerde bulunur. 
Bu toplantılarda müslüman gençlere İs
lami bilgiler vermeye ve aralarında f ikir 
birliği sağlamaya özen gösteren teşki-

Dünya 
Müslüman 

Gençlik 
Teşkilat ı ' nın 

1983 yılında 
yaptığ ı 

toplantı dan 

bir görünüş · 
Seul 1 

Güney Kore 

lat, çeşitli ülkelerdeki müslüman öğrenci 
teşkilatlarına yardım yapmaya ve genç
lerin kendi dillerinde bilgilendirilmeleri 
için neşriyatta bulunmaya çalışmakta

dır. Ayrıca meşhur müslüman şahsiyet

lerin değişik İslam ülkelerine gönderile
rek gençlere hitaben konuşma yapma
ları temin edilmekte, çeşitli dillerde bas
tırılan kitap ve dergilerin dağıtımı ger
çekleştirilmektedir . Müslüman gençle
rin birbirlerini ziyaret edebilmeleri için 
gerekli hazırlıkları yapan teşkilat, her 
yıl değişik bir ülkede kamplar kurarak 
gençler arasında tanışmayı ve dayanış

mayı sağlamaktadır. Müslüman ülkeler
deki öğrenci ve gençlik birlikler i, yabancı 
ülkelerde okuyan müslüman öğrencilerin 
kurdukları dernekler ve ayrıca bu der
neklerin dışındaki diğer gençlik kuruluş
ları da buraya üye olabilmektedir. 

Teşkilatın genel kurul, yönetim kuru
lu, genel sekreterlik ve danışma kurulu 
gibi organları vardır. Üç yılda bir topla
nan genel kurul teşkilatın en önemli ka
rar merciidir. 

Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı'nın 
Cidde'de bir şubesi, çeşitli İslam ülkele
rinde temsilcilikleri, Dakka'da (Bengla

deş), Kuala Lumpur'da (Malezya ). Rabaf
ta (Fas). Ebha'da (Suudi Arabist an) ve Ür
dün'ün Debinormanlık bölgesiyle Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daimi kamp 
yerleri vardır. Yaz aylarında açılan kamp
lar bugüne kadar yedi defa Kıbrıs 'ta ger
çekleştirilmiştir. İslami muhtevalı kitap
ların basım ve yayımını da yapan teşki
lat, İngilizce ve Fransızca ' nın yanında 
mahalli dillerde de kitap yayımlamakta , 

radyo ve televizyon için özel kültür prog
ramları hazırlamaktadır. Teşkilatın fa
aliyetlerinden biri de her yıl ilim ve fikir 
adamlarına verilen milletlerarası Kral 



Faysal ödülü için aday göstermektir. 
Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı ' nın 

islam Konferansı Teşkilatı ve Dünya is
lam Birliği (Rabıtatü'J -a lemi'l-isıaml) ile de 
yakın temasları vardır. islam Konferansı 
Teşkilatı'nın ve Arap Birliği· nin toplan
tılarına gözlemci üye olarak katılmak
tadır. Ayrıca teşkilat gençliğe yönelik fa
aliyet gösteren kuruluşların projelerine 
mali destek sağlamakta veya onlar hak
kında referans vererek yapılan yardım
ların yerine ulaşmasını temin etmekte
dir. Teşkilatın bir diğer faaliyeti de Kur
an-ı Kerim'in kasetiere okutulması ve 
çoğaltılarak bütün dünya ülkelerine gön
derilmesidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

en ·f'leduetü 'l· 'alemiyye li 'ş·şebab i 'l ·İslamf: 
neş'etüha, tetauuürüha ue sa'ikuha, bi·mü· 
nasebeti iş na 'aş ere 'amen 'ala i~şa' i ha, Riyad 

1984; a.e.: World Assembly of Muslim Youth 
(WAMY), Formation, Deuelopment and Basic 
Documents, On the Occasion of Comp leting, 
twelue years since it 's lnception, Riyadh 1984; 

Hisham Altalib, Training Guide for fslamic Wor· 
kers, Hernden ·Virginia 1991, s. 8 ; The World 
Muslim Gazeteer, Del hi 1992, s. 791· 792 ; ayrı· 

ca teşk ilatın yayınl adığı muhtelif broşürler. 

~ MusTAFA L. B i LGE 

Molla Hüsrev gençliğinden beri islam 
hukuku ile meşgul olduğunu, kadılık gö
revi sırasında bütün fıkıh kitaplarını içi
ne alan böyle bir metni hazırlamaya ni
yet ettiğini , karşılaştığı hadiseler sebe
biyle hukuk melekesinin geliştiğini ve bü
tün bu tecrübeler sonunda bir kadının 
ihtiyacına cevap verebilecek şekilde Gu
rerü '1- aJ:ıkam 'ı yazdığı nı ifade etmek
tedir ( Dürerü 'I.J:ıükkam, 1, 3). Daha son
ra müellif bu kitabını bizzat şerhederek 
Dürerü '1-hükkôm if şerhi Gureri'l-aJ:ı
kam adlı eserini meydana getirmiştir . 

Dürerü '1-J:ıükkôm 'ın telifine 12 Zilka
de 877 ( 1 O Nisan 1473) tarihinde başlan 

mış ve eser 2 Cemaziyelewel 883 'te (1 
Ağustos 1478) tamamlanmıştır (a.g.e., ll . 
453). Eserin Fatih Sultan Mehmed'e he
diye edilen nüshası günümüze kadar gel
miştir (Köprülü Ktp., nr. 563). 

Hanefi mezhebindeki muteber görüş
ler esas alınarak telif edilen Dürerü '1-
J:ıükkôm 'ın tertibi diğer fıkıh kitapları
na benzer. "Kitabü't-Tahare" ile başlayıp 
" Kitabü'I-Vasıyye " ile sona eren ve böy
lece islam fıkhının ibadet ve muamela
ta dair bütün meselelerini toplayan eser
de SS kitap, 120 bab. 3S fasıl, 3 muh-

DÜRERÜ ' I-HÜKKAM 

Hükümlerin delillerinin zikredilmedi
ği, sadece "kitap " ların başında konu ile 
ilgili bazı ayet ve hadislerle yetinilen 
eserde özellikle Hanefi hukukçuları ara
sındaki ihtilaflara ve hukuki münakaşa

lara yer verilmiştir. Hanefi kadılarınca 
bilinmesi gerekli olan önemli hususlar
da Şafii. Maliki ve Hanbeli mezhebine 
ait görüşler de zikredilmiş ve meselele
rin hukuki tahlili yapılmıştır (mesela bk. 
ı . 359; IL ı 30. ı 32) Müellifin belirttiği
ne göre eserde muteber fıkıh kitapları 
özetlendiği gibi bunlarda bulunmayan 
yeni meselelere de çözüm getirilmiştir. 
Müellif ayrıca doksan kadar meselede 
"diyorum ki" ifadesiyle kendi tercih ve 
görüşlerini belirttiğini ve eski hukukçu
ları tenkit ettiğini kaydetmektedir (ll, 
453) 

Dürerü'1-J:ıükkôm, Muhammed b. Ab
dullah et-Timurtaşi'nin (ö 1004/ 1596) 

Tenvfrü'1- ebşar ve bunun Haskefl (ö . 

1088/ 1677) tarafından yapılan şerhi ed
Dürrü '1- mul]tar başta olmak üzere da
ha sonra telif edilen birçok fıkıh kitabı
na kaynaklık etmiş, uzun asırlar gerek 
müderrislerin gerekse kadıların başvur
duğu bir müracaat kitabı olmuştur. 

DÜNYA SAVAŞI 
1 telif mes'ele. ayrıca bazı tekmileve ten- Dürer ve Gurer defalarca basılmış 

olup (istanbul ı 257, ı 258, ı 260, ı 268, ı 277, 
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(bk. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI). 

DÜRERÜ'l-BİHAR 

( .)~\.).)~) 

Şemseddin Konevi'nin 
(ö. 788 / 1386) 

Hanefi fıkhına dair eseri 

(bk. KONEVİ, Şemseddin). 

DÜRERÜ'l- HÜKKAM 

( ~I.(,J I.J.J~ ) 

Molla Hüsrev'in 
(ö. 885 / 1480) 

fıkha dair Gurerü'l-af.ıkam adlı eserine 

kendisinin yazdığı şerh. 

_j 

_j 

_j 

Uzun yıllar kadılık ve kazaskerlik yap
mış olan )01. yüzyıl Osmanlı hukukçusu 
Molla Hüsrev, önce Hanefi fıkıh kitapla
rını esas alarak kısaca Gurer diye meş
hur olan hukuk metni Gurerü '1 -ahkdm'ı 
hazırlamıştır . Bu eser, kısa ve özlü hü
kümleriyle adeta maddeler haline geti
rilmemiş bir kanun hüviyetindedir ve ka
dılar tarafından uzun yıllar resmi olma
yan bir kanun metni gibi kullanılmıştır. 

bihler bulunmaktadır. 

Molla Hüsrev' in Dürerü ·l·hülclciim (i şerh i Cureri"l·ahkiim ad l ı eserinin zahrivesiyle ilk sayfas ı ( Köp<üıü Kıp .. m. 563) 
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