
DER ISLAM 
ZEıTSCHRıFT 

FÜR GESCHıCHTE UND KULTUR 
DES ıSLAMıSCHEN ORıENTS 

<S> 

HERAUSG EG EBEN 

C. H. BECKER 

MIT UNTERSTÜTZUNG DER 
HAMBURG ISC H EN W!SSEN~ 

SC HAFTL! C H EN STlFTU NG 

ERSTER BAN D 

STRASSBU RG J9JO 
VERLA G VON KARL j. TR Ü BNER 

Der Islam· ın ilk sayısının ic kapağı 

niteliğinde pek çok önemli yazının yer al
dığı dergi, önceleri başta Becker olmak 
üzere Alman şarkiyatçılarının çalışmala
rını yayımladığı bir forum özelliği taşı
makta iken zamanla bütün şarkiyatçılı
ğın çok ulus! u bir yayın organı haline gel
miş ve bu genel tavır dışında herhangi 
bir ideoloji ve özel akımı esas almaksızın 
ortaya çıkan yeni görüşlerin önemli bir 
göstergesi olmuştur. Editörlüğünü Bec
ker'in ardından Rudolf Strothmann. Ser
told Spuler. Heinz Halm. Albrecht Noth 
ve Jürgen Paul'ün üstlendiği dergi. baş
langıçta yılda üç fasikülden oluşan bir cilt 
halinde neşredilmekte iken 1970'1i yıllar
dan itibaren fasikül sayısı ikiye indiril
miştir. 1 ve ll. Dünya savaşları sırasında, 
1946-1948 arasında. 1950 ve 60'lı yıllar
da bazı aksamalar olduğu için 2000 yılın
da ulaşılan cilt sayısı yetmiş yedi dir. 

islam coğrafyasında genel olarak Arap. 
Türk ve iran bölgeleriyle ilgili araştırma
lara yer verilen dergide yayımlanan yazı

lar din. toplum. siyaset, tarih, hukuk, filo
loji, edebiyat, mimari ve sanat alanların
da olup izlenen yayın politikası gereği 
çağdaş islam dünyasını ve kültürünü kap
samamaktadır. Makale. belge neşri. me
tin tahkiki gibi bilimsel çalışmaların ya
nında kitap tanıtımı ve tenkitleri de neş
redilmekte , normal fasiküllerin dışında 
özel sayı çıkarıimamasma rağmen zaman 
zaman kitap formunda ekler yayımlan-

maktadır. Rudolf Strothmann'ın Das 
Strairecht der Zaiditen (ı 9 ı 2) ve Max 
Horten'in Das philosophische System 
de Schirazi (1640) (1913) adlı eserleri 
derginin eki olarak verilen kitaplar ara
sında bulunmaktadır. 

Dergide neşredilen yazılar genellikle 
alanlarına bilimsel katkıda bulunmakla 
birlikte bunlar arasında Becker'in kaleme 
aldığı makalelerin yanında Gustave Ed
mund von Grunebaum'un islam medeni
yetinin kaynakları üzerine yazdığ ı önemli 
makalesi (XLVI 1 ı 970 J. s. ı -54). Helmut 
Ga1je'nin Farabi'nin eserlerinde yer alan 
semantik- semiyotik cihetleri ele aldığı 
(XLVII 11971 ı. s. 1-24) , Erwin 1. Rosen
thal'in islam toplumunda devletin rolü
nü tahlil ettiği (L !1 973 J. s. J-28). Gregor 
Schoeler'in müslümanlar tarafından ge
liştirilen rivayet usullerini incelediği (LXII 

11985 1. S. 201-230; LXVI I1 989 J. S. 38-62, 

213-25 ı) yazıları. yine benzer bir konuda 
fıkıhla irtibatlı olarak Harald Motzki'nin 
ibn Şihilb ez-Zührlhakkındaki makalesi 
(LXVlllll99 1 ı. s. 1-44) özellikledikkatçe
ken çalışmalardandır. 
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1940-1987 yılları arasında yayımlanan 
İslam tarih, coğrafya, etnografya 

L 
ve biyografi ansiklopedisi. 
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2-5 Mayıs 1939'da Ankara'da toplanan 
1. Türk Neşriyat Kongresi'nde alınan ka
rar doğrultusunda Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel'in istanbul Üniversitesi Rektörlü
ğü'ne gönderdiği 9 Mayıs 1939 tarihli bir 
yazıyla, Hollanda'nın Leiden şehrinde ya
yımlanması tamamlanmış olan The En
cyclopaedia of Islam'ın zeyil maddele-. 
riyle beraber Türkçe'ye çevrilmesi isten
miştir. Bunun üzerine Edebiyat Fakülte
si'nde kurulan bir heyet tarafından dü
zenlenen rapor muhtevasındaki prensip 
kararlarına göre yapılan hazırlıklardan 
sonra Aralık 1940'ta İslCım Ansiklope
disi'nin ilk fasikülü çıktı . Çalışmalar önce 
fakülte dekanı Harnit Ongunsu'nun so
rumluluğunda yürütülürken kısa bir süre 
sonra ansiklopedinin yönetimine Abdül
hak Adnan Adıvar getirildi. Yayın kurulu
na da Reşit Rahmeti Arat. Avni Başman, 
Sabri Esat Siyavuşgil ve M. Şerefettin 
Yaltkaya üye; Sesim Darkot. Mükrimin 
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Halil Yınanç. Zeki Velidi Thgan. Cavit Bay
sun, Ahmet Ateş ve M. Tayyib Gökbilgin 
yardımcı tayin edildi. ilk çalışmalarına, 
Türkiyat Enstitüsü'nün bugün istanbul 
Üniversitesi Profesörler Evi olarak kulla
nılan binasında başlayan İslQm Ansiklo
pedisi heyeti. 1947 yılından itibaren ens
titünün taşındığı Hasan Paşa Medrese
si 'nde faaliyetini sürdürdü. Mesai arka
daşlarıyla birlikte ansiklopediye ilk ilmi 
hüviyetini veren Adıvar'ın vefatı üzerine 
( 1955) kurul başkanlığına Cavit Baysun. 
heyet üyeliklerine de Reşit Rahmeti Arat. 
Ahmet Ateş ve Besim Darkat getirildi. 
Bazı görüş ayrılıkları sebebiyle Milli Eği
tim Bakanlığı 1961 'de bu kurulu görev
den alarakAhmet Ateş başkanlığında Re
şit Rahmeti Arat. ibrahim Kafesoğlu ve 
Tahsin Yazıcı'dan oluşan yeni bir yayın ku
rulu tayin etti. Ahmet Ateş'in 1966'da 
ölümünden sonra Tahsin Yazıcı başkan, 
Fikret lşıltan. Sadettin Buluç ve Nihad M. 
Çetin de üye olarak görevlendirildi. Bazı 
eleştiriler ve Buluç'un yurt dışına gitme
si üzerine bir süre sonra heyet dağılınca 
istifası bakaniıkça kabul edilmeyen Tah
sin Yazıcı'nın başkanlığında Orhan F. Köp
rülü, Abdülkadir Karahan ve Nejat Gö
yünç'ten oluşan beşinci heyet göreve baş
ladı ( 1970) . Ancak Göyünç'ün tayininin 
çıkmaması ve Karahan'ın da istifası ( 1972) 

yüzünden iki kişi kalan heyete çeşitli za
manlarda Sadettin B uluç (ı 971), Bekir 
Kütükoğlu ( 1975) ve ibrahim Kafesoğlu 
(ı 976) katıldı. 1980 yılında Tahsin Yazı
cı'nın yerine Bekir Kütükoğlu kurul baş
kanlığına getirildi, Nihad M. Çetin de on
dan boşalan üyeliğe tayin edildi. Ertesi yıl 
Kütükoğlu görevden alınarak tekrar Tah
sin Yazıcı başkanlığa, ayrıca Nejat Göyünç 
ve Ahmet Suphi Furat üyeliğe tayin edildi. 
Bir süre sonra ayrılan Göyünç'ün yerine 
Nazif Hoca getirildi. Ansiklopedi 1987'de 
Tahsin Yazıcı. Orhan F. Köprülü. Ahmet 
Suphi Furat ve Nazif Hoca'nın oluşturdu
ğu kurulun yönetiminde tamamlandı. 

Başlangıçta ansiklopedinin sadece ter
cüme yoluyla yayımlanması düşünülmüş
se de daha sonra Türkiye'ye ait maddele
rin yetersizliği ve yanlışları dikkate alına
rak düzeltme ve ilavelerde bulunulması, 
bazı maddelerin ise yeniden yazılması uy
gun görülmüştür. Böylece her cildin iç ka
pağındaki ifadeyle "Leyden tab'ı esas tu
tularak telif, tadil, ikmal ve tercüme su
retiyle" yayımını sürdürmüştür. Ansiklo
pedinin çalışma prensiplerinden müter
cim, müellif ve redaktörlerin tesbiti ve 
fasiküllerin neşre hazırlanmasına kadar 
büyük gayretleri olan heyet başkanı A. 
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Adnan Adıvar'ın ilk fasiküldeki imzasız 
mukaddimesine göre Leiden yayımında 
sadece Türk dünyasıyla ilgili maddelerde 
eksiklik veya hata söz konusu olmuş gö
rünmekteyse de bunun dışındaki İslami 
maddelerde yanlışlar. yetersizlikler. hat
ta maksatlı saptırmalar da dikkati çek
miştir. Nitekim daha ilk fasiküllerden iti
baren Türkler'le ilgili maddeler yeniden 
yazılırken doğrudan İslami konuları ihti
va eden maddeler önce bazı dip notlarıyla 
tashih edilmiş. sonraki ciltlerde bu usul 
bırakılarak pek çok madde "TH" (Tahrir 
Heyeti) imzasıyla veya bir Türk müellif 
tarafından yeniden kaleme alınmıştır. Bu
nun neticesinde VI. cilde (ı 952- 1955) ka
dar büyük bir sayıya ulaşan "TH" imzalı 
maddeler sonraki ciltlerde azalmış. buna 
karşılıkyerli imzalar artmıştır. Ansiklope
dideki toplam madde sayısının üçte ikisi 
tercüme. üçte biri telif olduğu halde top
lam sayfa hacminin üçte biri tercüme. 
üçte ikisi telif maddelere aittir. Formalar 
arasına ayrıca konulan. çoğu şehir planla
rıyla haritalar olmak üzere bazı fotoğraf
ların dışında ansiklopedi genellikle resim
siz olarak yayımlanmıştır. 
İslam Ansiklopedisi, daha tercüme 

teşebbüsü sıralarında başlayarak hemen 
bütün yayın süresince çeşitli yönlerden 
tenkitlere uğramıştır. İlk tenkitler, müs
teşrik zihniyetiyle yazılmış maddelerin 
tercümesi yerine daha sıhhatli ve yerli bir 
ansiklopedi neşri hususunda yoğunlaş
mış. sonraki eleştirilerde maddelerin bil
gi ve teknik hataları üzerinde durulmuş
tur (bk. bibl.). Tenkitlerin ilki ve en kap
samlı olanı. ansiklopedi henüz hazırlıksaf
hasında iken (ı 940 başları) Eşref Edib'in 
(Fergan) yayımladığı İslam Ansiklopedi
si adlı on bir sayfalık broşürdür. Bu bro
şürde yer alan eleştiriler ansiklopedinin 
Leiden basımı üzerinde yoğunlaşmakta, 
maddeleri doğrudan doğruya tercüme 
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etmenin sakıncaları açıklanmakta, buna 
karşılık reddiye ve tenkitte bulunulması. 
bazı parçaların çıkarılması, d üzeitmeler 
yapılması veya yeniden yazılması gibi al
ternatifler önerilmektedir. Bu arada İs
lam Ansiklopedisi tercüme çalışmala
rının devam etmesi üzerine Eşref Edib 
"tam manasıyla milli ve İslami bir eser 
vücuda getirmek için" telif bir İslôm
Türk Ansiklopedisi'ni ve buna bağlı ola
rak İslam- Türk Ansiklopedisi Mecmu
ası'nı neşretmeye başlamıştır. Bu ansik
lopedideki maddelerde ve dergideki ya
zılarda İslôm Ansiklopedisi'ndeki yan
lışlar üzerinde durulinuş, basında yankı
lanan uzun polemikler olmuştur. 
İslam Ansiklopedisi, seksen sayfa 

hacmindeki "Atatürk" maddesi dışında 
Leiden basımında mevcut 6300 kadar 
madde ile sınırlanmış. ilavesi düşünülen 
maddeler yayım ın tamamlanmasının ar
dından zeyil ciltlerine bırakılmışsa da esa
sen tahminleri aşan yayın süresi sonunda 
bundan da vazgeçilmiştir. Personel yeter
sizliği ve yazı heyetinili sık sık değişmesi 
yüzünden çalışmaları aksayan ansiklopedi 
ancak kırk yedi yılda tamamlanabilmiş, 
on üç ciltte bitmiş görünmesine rağmen 
V ve XII. ciltlerin ikişer cilt haline gelmesi 
sebebiyle on beş cildi bulmuştur. Ansik
lopedi maddelerinde konuların önemiyle 
hacim nisbetleri dengesi de her zaman 
korunamamıştır. Benzeri büyük hacim li 
eserlerde kaçınılması mümkün olmayan 
birtakım ilmi ve teknik hata ve eksiklik
ler yanında bazı atıfların karşılıksız kaldı
ğı, ayrıca bazıları yeni yazılanlardan ol
mak üzere mükerrer maddeler bulun
duğu da görülmektedir. Anter (M. Hart
mann, I, 462) ve Siret-iAnter (B. H eller, 
X, 703-707); İbnülfarid (A. r. Arberry, V/2, 
s. 854) ve Ömer b. Ali (R. A. Nicholson, 
ıx. 465-466); Abdülmelik b. Mansur (C. E 
Seybold, I, 95) ve Muzaffer(E. Levi-Pro-
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Araştırma ları 

Merkezi'nden 
birgörünüş 

vença l, vııı, 773-774); Hazlan ve Hizlan (A. 
). Wensinck, VII, s. 414, 549); Sadreddin 
Muhammed (Cl. Huart, X, 46-4 7) ve Şlrazl 
(M. Horton, Xl, 564-565); Nasr b. Hamdan 
ve Seri (M. Şahabeddin Tekindağ, IX, 106-
1 07; X, 5 I 9-520); Mirza Tak! Han (R. Levy, 
Vlll, 362) ve Tak! Han (Tahsin Yazıcı, XI, 
678) mükerrer yazılmış maddelerdir. Bü
tün aksaklıklarına rağmen İslam Ansik
lopedisi, özellikle son ciltlerindeki telif 
maddeleriyle Türk ve dünya literatürün
de önemli bir kaynak olma durumunu 
muhafaza etmektedir. 
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