
Eğitim Enst itüsü . 1981 yılında tesis edil
miş ve 1 983't8 faaliyete geçmiştir. Eko
nomi, bankac ı lık ve finansman alanların
da İslami kurallar çerçevesinde uygulana
bilecek modeller geliştirilmesi için bilim
sel ve teknik araştırmalar yapar, araştır

ma sonuçlarını yayımlar. bu alanlarda fa
aliyet gösteren kuruluşların ihtiyacı olan 
profesyonel personelin eğitim ve geliş
mesine destek sağlar. Çalışma alanların

da ihtiyaç duyulan bilgilerin sistemli şe
ki lde toplanması ve ihtiyaç duyanlara ile
tişim sağlanmas ı için bir enformasyon 
merkezi kurup çalıştım. 2000 yılı başı iti
bariyle bu kurum tarafından 1 03 eğitim 
kursu açıl mış. 889 araştırma raporu ve 
204 kitap ve risale yayımlanmıştır. İ slam 

Bankaları Portföyü. 1987 yı lında, yirmi İs
lam bankası ve kar payı katılım ortaklığ ı 

esasına göre işleyen özel finans kurumu
nun bir araya gelerek oluşturduğu, öden
miş sermayesi yaklaşık 1 00 milyon Ame
rikan doları olan bir programdır. Üye ül
keler in yatırım ve ticaret projelerine ya 
doğrudan veya finansman sendikalaşma
sı yoluyla finansman sağlamaktadır. Bi

rim Yatırım Fo nu. Mali imkanlarına yük
sek gelir sağlamakisteyen yatırımcılara 
cazip teklif ler getirerek hem yeni bir fi
nans kaynağı oluşturmak hem de üye ül
kelerin yatırım projelerinin finansmanına 
yatırım veya işletme sermayesi ortaklığı 
yoluyla katkıda bulunmak için kurulmuş 
bir fondur. Bu fona katılmak isteyenler 
her birinin üzeri değeri 1 Amerikan dola
rı olan birim senetlerinden satın alır l ar. 

1989 yılında piyasaya 1 00 milyon Ameri
kan doları değerinde birim ihraç ederek 
faaliyete geçen bu programın kapasitesi 
2000 yılında 325 milyon Amerikan doları 
değerindeki birime ulaşmıştır. İslami Ya

tırım ve İhracat Kredilerini Sigortalama 
Kurumu. Üye ülkeler arasındaki yatırım 
ve ticaretin güvenilir bir yapıya kavuştu
rularak daha geniş bir kapsama ulaştırıl 

ması amacıyla 1 Ağustos 1994'te kurul
muş ve 1995 Haziranında faaliyete geç
miştir. Sermayesi 1 00 milyon İslam dina
rı olup yarısını banka koymuş. geriye kala
nın ı ise yirmi yedi üye devlet sağlamıştır. 
Yatırımları ve ihracata dönük kredileri ti
cari ve ticari olmayan riskiere karşı sigor
talar. İşlemlerini İslami kurallara uygun 
biçimde yapan kurum, r iskin karşılanma
sında bütün paliçe sahiplerinin ortak ha
reket etmesini temin etm ektedir. Altya

pı Fonu. 1999 yı lında kuruluş çalışmaları 

tamamlanan kurum Bahreyn'de bir sınırlı 
ortaklık şirketi şeklinde faaliyet göstere
cektir; sermayesi 1 milyar Amerikan dola-

rı ve tamamlayıcı İslami finans aracı soo 
milyon Amerikan dolarıdır. Fonun strate
jik hedefi. bankanın üye ülkelerinde alt 
yapı ve alt yapı ilişkili sanayi projelerinde 
doğrudan veya dalaylı hissedarlıklar te
sis edip uzun vadeli sermaye zenginleşti
rilmesi yanında alt yapı yatırımlarını özen
dirmektir. Tuzlu Sular la Tarım ve Tarım

sal Araştırma Merkezi. İslam ülkelerinin 
pek çoğunda karşılaşılan bi r soruna bi
limsel çözümler bulunması için Birleş ik 

Arap Emirlikleri'nde kurulmuş ve Hazi
ran 1999'da faaliyete geçmiştir. Merke
zin ana gayesi, tuzlu suya dayanıklı gıda 
ve otlak bitkileriyle bu tür tarımı başarılı 
biçimde sürdürecekyöntem ve sistemle
ri geliştirmektir. İslami Özel S ektör Ge
liştirme Kurumu . Sermayesinin yarısına 
bankanın , % 30'una üye ülkelerin ve% 
20'sine üye ülkelerdeki finans kurumla
rının sahip olduğu, ekonomik kalkınma ve 
refahın yaygınlaşmasında özel sektörün 
gelişme ve güçlenmesini esas alan bir fi
nans kurumudur; 2 Kasım 1999'da ku
rulmuştur. Sermayesi 1 milyar Amerikan 
dolarıdır ve bunun yarısı taahhüt edilmiş
tir. Doğrudan finansman. varlık yöneti
mi. yapılandırılmış finans . hisselendirme 
ve danışmanlık hizmetleri yapma yoluyla 
faaliyette bulunacaktır. Doğrudan finans
man. kurulmuş ve kurulacak şirketlerde 
hisse veya hisse eşdeğeri sermayedarı ol
mak veya i ş letme sermayesi koymak su
retiyle sağlanacaktır. İslam Konferansı 
Teşkilatı Enformasyon S is t emi . İs lam 
Konfe rans ı Teşkilatı 'n a üye ülkelerin 
anahtar kurumlarının birbirleriyle bağ
lantılarını sağlamak için ele alınmış bir 
iletişim projesidi r. Malezya'da OIC Net
works Private Limited adı altında tescil 
edilen ve% 51 hissesi bankaya ait olan 
bir ş irket vasıtasıyla kurulacak sistem in
ternete dayalı bir hizmet sunacak, bu hiz
met O lC Exchange Porta! aracılığı ile yük
sek vasıflı bilgiler sağlamaya ve üye ül
keler arasında elektronik t icarete imkan 
vermeye yönelik olacaktır. Şirket öncelik
le gerekli alt yapıyı kuracak ve ardından 
iletişim alanında üye ülkelere danışman
lık yapacaktır. 

2000 yılı başı itibariyle banka toplam 
olarak 3108 projeye 16.476 milyar İslam 
dinarı tutarında finansman onaylamış

tır. Bunun 4850 milyonu 755 yatırım pro
jesine, 98 milyonu 313 teknikyardım pro
jesine, 11.125 milyonu 1249 ticaret ope
rasyonuna. 403 milyonu ise vakıf fonun
dan desteklenen 791 özel yardım proje
sine tahsis edilmiştir. Proje finansmanı

nın% S'i sermaye ortaklığı . % 1'i kar or-
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taklığı.% 38'i ödünç verme,% 27'si kira
lama. o/o 23'ü taksitle satış. % 4'ü istis
na·.% 2'si teknik yardımdır. Uygulaması

na geçilmiş projelerin % 48'i bitirilerek 
hizmete alınmış. % 21'i inşa halinde, % 
31'i ise işlemlerinin tamamlanması saf
hasındadı r. 
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İslam ülke lerini 
bir çatı altında toplayan 
milletlerarası kuruluş. 

_j 

İslam Konferansı Teşkilatı (iKT; The Or
ganization of the lslamic Conference [OlC]; Or
gan isation de la Conference Jslamique [OC!]; 
Munazzamatü'l-mü'temeri'J-islaml) 1969 yı 

lında kurulmuş olup genel sekreterliği Su
udi Arabistan'ın Cidde şehrinded i r. Felse
fi temelini Kur'an'daki "ümmet" kavra
mı ile müslümanların birliğ i düşüncesi ve 
bunların gereğ i olarak bütün İslam ülke
leri arasında her alanda i ş birliği t emin 
etme ilkesi oluşturur. XIX. yüzyılın sonla
rında İslam dünyasının büyük bir bölümü
nün Batı ülkelerinin sömürge veya manda 
idareleri altına girmesi ve I. Dünya Sava
şı'ndan sonra 3 Mart 1924 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından hali
feliğin kaldırılması. İslam dünyasında yeni 
bir manevi taparlanmaya ve müslüman
l arın birliğini temin amacıyla bazı teşeb
büslerde bulunulmasına yol açtı. M ısır, 

Libya. Tunus, Fas, Güney Afrika. Hindis
tan, Hollanda H indistanı (Doğu Hint ada
ları. Endonezya) . Yemen. Johor Malay 
Devleti. Hicaz, Filistin, Irak ve Polanya'
dan temsilciler in katıldığı Kahire İslam 
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Kongresi'nde ( 13-19 Mayıs 1926) İ s lam 
dünyasının bi rliği ve bütünlüğüyle hali
felik meselesi tartışıldı. Haziran 1926'da 
Mekke'de toplanan ikinci kongrede Mü'
temerü ' l -a lemi'l-İslaml adında bir teşki
latın kurulması ve her yıl hac zamanında 
bir toplantı tertip edilmesi kararı alındı. 
Fakat top lantı lar düzenli olmam ış ve bir 
sonrası ancak 1931 yılında Kudüs'te ya
pılabilmiştir. 

l l. Dünya Savaşı 'ndan sonraki dönem 
milletlerarası alanda örgütlenme döne
mi olarak dikkat çekmiştir. Doğu ve Batı 
blokları içerisinde başlayan örgütlenme 
teşebbüslerin i üçüncü dünya ülkeleri de 
i zlemişler ve bağımsızlıklarını yeni elde 
eden bu genç ülkeler karşı karşıya bulun
dukları benzer sosyal, siyasal ve ekono
mik problemleri çözebilmek için iş birliği 
ve dayanışmaya gitmenin zorunluluğunu 
duymuşlardır. Mü'temerü'l-alemi'l- İsla
ml'nin 1949 ve 1951 yıllarında Karaçi'de 
gerçekleşen toplantıları İslam dünyası
nın birliğ i konusunda önemli iki adımdı. 
Bu kongrelerden bağımsız olarak da ilki 
1949'da Karaçi'de, ikincisi 1950 yılında 
Tahran'da olmak üzere milletlerarası is
lam ekonomisi üzerine iki konferans dü
zenlendi. Bu dönemde bağımsızlığını ka
zanan İslam ülkeleri yöneticilerinin çoğu 
Batı yanlısı ve Batı ülkeleri etkisinde oldu
ğundan İslam birliği düşüncesine sıcak 
bakmamış ve bu sebeple Mü'temerü 'l
alem i ' l - İ slaml 1962 yılına kadar yeniden 
toplanamamış , ancak beşinc i kongresi 
Bağdat'ta ( 1962). altıncısı da Somali 'de 
Makdişu'da ( 1964) yapılabilmiştir. Bu ara
da Suudi Arabistan'ın öncülüğünde faali
yet alanı daha çok İslamiyet'in tebliği olan 
Rabıtatü'l-alemi'l-İslaml kurulmuştur 
( 1962). 1960'1ı yı llara gelinceye kadar 
müslümanlar arasında birliği ve dayanış
ınayı geliştirmeye yönelik bu çabaların ya
nı sıra bölgesel nitelikli ve hedefleri fark
lı olan Arap Birliğ i ( 1945), Bağdat Paktı 
( 195 5). Merkezi Antlaşma Teşkilatı ( 1958), 
Afr ika Birliği Teşkilatı ( 1963), Bölgesel iş
birliği Teşkilatı ( 1964), Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği ( 1967) gibi teşkilatlar da ku
rulmuş ve çeşitli alanlarda iş birliği yolları 
araştı rılmıştır. 

Bütün müslümanları aynı çatı altında 
toplayacak bir konferans fikrini ilk defa 
Nüerya Başbakanı Ahmed Bella, 1965 yı
lında Mekke'deki Rabıtatü'l-alemi'l- İ sla
ml toplantısında ortaya atmış ve bu fikri 
Suudi Arabistan Kralı Paysal ile Fas Kralı 
ll. Hasan da desteklemişlerdir. Kral Pay
sal, bu öneriyi milletlerarası ilişki lerde is
lam dünyasının etkili olması amacıyla İ s-
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lam birliği teziyle birlikte işlemiş ve bu 
amaçla müslüman liderlerle çeşitli görüş

meler yapmıştır. İsrail'in işgali altında 
bulunan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın 21 
Ağustos 1969 tarihinde bir yahudi tara
fından yakılmak istenmesi, Ortadoğu'da 

esasen gergin olan atmosferi daha da 
gerginleştirerek büyük bir infiale ve İ s
rail aleyhine çeşitli göster ilerin düzenlen
mesine yol açmıştır. Ürdün Kralı Hüseyin, 
yangının çıkarıldığı gün olayı görüşmek 
üzere Arap Birliği'ni olağan üstü toplan
tıya çağırmış ve 25 Ağustos 1969'da Ka
hire'de bir araya gelen on dört Arap ülke
sinin Dışişleri bakanları, Asya ve Afrika'da 
bulunan İslam ülkeleri liderlerinin katıla
cakları bir islam zirvesinin en kısa zaman
da toplanmasını kararl aştırmışlardır. Ay
rıca konferansın organizasyonu için de 
Suudi Arabistan ile Fas görevlendirilmiş 
ve daha sonra Fas'ın başşehri Rabat'ta 
toplanması planlanan konferansın hazır
lık çalışmalarını İran, Malezya, Nüer, Pa
kistan. Suudi Arabistan. Somali ve Fas 
temsilcilerinden oluşan bir hazı rlık komi
tesi yürütmüştür. Rabat Zirvesi'nde (22-
25 Eylül 1969) alınan karar doğrultusun

da 23-25 Mart 1970 günlerinde Cidde'de 
toplanan Dışişleri bakanları, İslam ülkeleri 
arasında irtibatı sağlayıp faaliyetleri ko
ordine edecek ve Kudüs kurtarılıncaya 
kadar merkezi Cidde'de bulunacak daimi 
bir sekreteryanın kurulmasına karar ver
mişler. genel sekreterliğine de Malezya'
nın eski başbakanı Tengku Abdurrahman 
Putra'yı getirmişlerdir. 26-29 Aralık 1970 
tarihlerinde Pakistan 'ın Karaçi şehrinde 
toplanan ll. Dışişleri Bakanları Konferan
sı'nda teşkilatın örgütlenmesi üzerinde 
durularak amaç ve prensipierin yer aldı

ğı bir taslak hazırlanmıştı r. 29 Şubat - 4 
Mart 197Z'de Cidde'de yapılan ll l. Dışiş
leri Bakanları Konferansı 'nda ilk taslak 
yapılan bazı değişikliklerle bütün üyeler 
tarafından onaylanmış ve resmi belge 
olarak kabul edilmiştir. 

Kuruluş belgesine göre İslam Konfe
ransı Teşkilatı'nın amaçları şunlardır : Üye 
devletler arasında dayanışmayı geliştir

mek; ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel 
vb. alanlarda iş birliğ i ni pekiştirmek; ırk 

ayırımını, eşitsizliği ve sömürgeciliğin her 
çeşidini ortadan kaldırmak; milletlerara
sı barışa yardım etmek için gerekli ölçü
leri koymak; mukaddes beldelerin korun
ması için ortak çaba sarfetmek; Filistin 
halkının mücadelesini desteklemek ve 
onlara yardım etmek; müslüman halkla
rın bağımsızlık ve milll haklarını elde et
meleri için mücadelelerini desteklemek. 

Teşkilatın başlıca ilkeleri de üye devletler 
arasında tam eşitlik; birbirlerinin toprak 
bütünlüklerine. bağımsızlık ve egemen
liklerine saygı: iç işlerine karışmama ; ara
larında doğabilecek an laşmazlıkları gö
rüşme, ara buluculuk, uzlaşma veya ha
kem kararıyla halletme; herhangi birinin 
siyasi bağımsızlığına, milll birliğine veya 
toprak bütünlüğüne karşı güç kullanımı 
veya tehditten kaçınma olarak belirlen
miştir. 

İslam Konferansı Teşkilatı ' nın Yapısı. 
Teşkilatın dört temel organı bulunmak-

. tadır. 1. Devlet ve Hükümet Başkanları 

Konferans ı (İslam Zirvesi). En yüksek ka
rar mercii olup üç yılda bir toplanır ve teş
kilat çerçevesinde izlenecek temel politi
kaların esaslarını belirler. İslam dünyasını 
ilgilendiren meseleleri görüşerek gere
ken kararları alır. İhtiyaç duyulması duru
munda o lağan üstü toplanabilir. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Konferansı bugü
ne kadar Fas'ın Rabat (22-25 Eylül 1969), 
Pakistan ' ın Lahor (22-25 Şubat 1974). Su
udi Arabistan 'ın Mekke -Taif(25-28 Ocak 
1981). Fas'ın Kazabianka ( 16-19 Ocak 1984; 
13- 14 Aralık 1994) , Küveyt'in Küveyt ( 26-
29 Ocak 1987), Senegal' in Dakar (9-12 
Aralık 1991 ), iran'ın Tahran (9-ll Aralık 
1 997) ve Katar'ın Dev ha (Do ha, 12-14 Ka
sım 2000) şehirlerinde olmak üzere do
kuz defa toplanmıştır. Z. Dışiş leri Ba
kanları Konferansı . Teşkilatın ikinci bü
yük karar organıdır; yılda bir defa Dışiş
leri bakanları seviyesinde olağan toplan
tısını yapar. Üye devletlerin üçte ikisinin 
uygun görmesi durumunda genel sekre
~erin veya üye devletlerden birinin talebi 
üzerine o lağan üstü toplantıya çağrılabi

lir. Normalde her yıl üye ülkelerden bir in
de toplanan konferans 1970'ten itibaren 
yirmi yedi defa toplantı yapmış ve bunla
rın yedincisiyle ( 1976) yirmincisini ( 1991) 
istanbul'da gerçekleştirmiştiL 3. Genel 
Sekreterlik. Teşki l atın daimi organı olup 
merkezi Suudi Arabistan' ın Cidde şehrin
dedir. Dışişleri Bakanları Konferansı ta
rafından dört yıllık bir dönem için tayin 
edilen bir genel sekreter tarafından yö
netilir ve üye devletler arasında haberleş
meyi, görüş alışverişini sağlar; konteran
sm karar ve tavsiyelerinin uygulanmasını 
takip ederek rapor verir; teşkilata bağlı 
organiara ev sahipliği yapan devletlerle 
iş birli ğini düzenler ve konferansın top
l antılarını hazırlar. Bugüne kadar göreve 
gelen genel sekreterler Tengku Abdur
rahman ( 1970-1973, Malezya). Hasan et
Tühaml ( 197 4-1975, Mısır). Amadau Ke
rim Gaye ( 1975-1979, Senegal). Hablb eş-



Şatt'i (ı 979- ı 984, Tunus). Seyyid Şerifüd
din Pirzade (ı 985- ı 988, Pakistan). Hamid 
el-Gabid (ı 989- ı 996, Nijer), izzeddin el
lrakl (ı 997-2000 , Fas) ve Abdülvahid Bel
kaziz'dir (2001, Fas). 4. İslam Adalet Diva
nı . Teşkilatın dördüncü organı olup lll . 
Devlet ve Hükümet Başkanları Konferan
sı'nda (Mekke, ı 981) alınan bir kararla Kü
veyt'te kurulması öngörülmüş. ancak fa
aliyete geçmemiştir. Başlıca görevleri, 
üye ülkelerin anlaşma ve sözleşmeler da
hil havale edecekleri her tür konuyu gö
rüşmek ve aralarında ortaya çıkacak ve
ya teşkilatın kuruluş belgesinden doğa
cak sorunları çözümlernek olacaktır. 

Bu dört temel organ ın dışında , kuruluş 

senedindeki amaçları gerçekleştirmek 
için üç ayrı yapıda ve çok sayıda alt ve 
yan kuruluş vardır. Ayrıca teşkilat bün
yesinde birer üye ülke devlet başkanının 
başkanlığı altında faaliyet gösteren üç 
daimi komite ile çok sayıda devamlı nite
likte olmayan özel komite veya komisyon
lar da bulunmaktadır. lll. Devlet ve Hükü
met Başkanları Konferansı'nda kurulma
sına karar verilen daimi komiteler şunlar
dır: Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi ( liSEDAK I Standing Committee 
for Economic and Commercial Coorpera
tion [COMCECI. Türkiye Cumhuriyeti cum
hurbaşkan ının başka nlığ ı altında). Enfor
masyon ve Kültürel işler Daimi Komitesi 
(Standing Commi ttee on Information and 
Cultural Affairs [COMIAC J. Senega l cum
hurbaşkanının başkanlığı altında), Bilim
sel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi 
(Committee on Scientific and Technolog
ica l Coorperation [COMSTECH ı. Pakistan 
cumhurbaşka nının başkanlığ ı a l t ında) ve 
Kudüs Komitesi (Committe ForOuds, Fas 
kra lının başkanlığı a ltında) . Özel komite
ler ise Ekonomik, Kültürel ve Sosyal işler 
Komisyonu , İslam Barış Komitesi, Mali 
işler Daimi Komitesi , Filistin Komitesi , 
Filipin Müslümanları Komitesi ve İsrail'e 
Karşı Boykot Bürosu'dur. 

Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 
alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların. 
bir kısmı genel sekreterliğe bağlı alt ku
ruluş, bir kısmı uzman kuruluş , bir kısmı 
da bağlı kuruluş statüsündedir. Devlet ve 
Hükümet Başkanları Konferansı ve Dışiş
leri Bakanları Konferansı kararlarıyla ku
rulan, teşkilata üye ülkelerin doğrudan 
üye oldukları alt kuruluşlar şunlardır: 1. 
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi. İstanbul'da olan merkezin te
mel amacı İslam ülkeleri arasındaki tarih 
ve kültür bağlarını kuvvetlendirmektir. 
Teşkilatın en faal organlarından biridir. 

Z. Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Ko
ruma Komisyonu (The International Com
mission for the Preservation of lslamic Heri
tage [ICPICH]). XIII. Dışişleri Bakanları 
Konferansı tarafından kabul edilen ku
ruluş statüsü ile 1983 yılında kurulmuş
tur. İslam Tarih. Sanat ve Kültür Araştır
ma Merkezi'nin idare meclisi üyeleri aynı 
zamanda yine İstanbul'da bulunan bu ko
misyonun da üyeleridir. Ancak komisyon 
2000 yılında 27. Dışişleri Bakanları Kon
feransı kararıyla. kuruluşundan beri icra 
organlığını yapan İslam Tar ih , Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi ile bütünleşti
rilmiştir. 3. İslam Ülkeleri İstatistik, Eko
nomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer
kezi . VIII. Dışişleri Bakanları Konferansı'
nın kararıyla 1978'de kurulan ve Anka
ra'da faaliyet gösteren merkez İslam ül
keleri arasında iktisadi iş birliğini geliş
tirmek. sosyoekonomik veriler toplamak 
ve yayımlamak. üye ülkeler arasında çe
şitl i konularda eğitim programları dü
zenlemek gibi görevlerle yükümlüdür. 4. 
İslam Fıkıh Akademisi. Merkezi Cidde'de 
bulunan kuruluşun teşkiline ııı. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Konferansı'nda 
( ı 981) karar verilmiştir. İslam dünyasın
da yaşanan modern hayatın problemleri
ne İslam hukukuna uygun çözümler bul
makla görevli olan kuruluşa üye ülkeler
den hukukçu ve düşünürler katılmak

tadır. 5. İslam Ticareti Geliştirme Merke
zi (The lslamic Centre for Development of 
Trade [ICDT] ). Kazablanka'da bulunan 
merkez, kuruluş belgesinin yine üçüncü 
zirvede onaylanmasıyla 1982'de faaliye
te geçmiştir ve amacı üye ülkeler arasın
da düzenli ticari ilişkileri geliştirmektir. 
Merkezin genel kurulu genel direktör. her 
üye ülkeden bir üye, konferans genel sek
reterinin temsilcisi ve İslam ülkeleri tica
ret odalarından gelen birer üyeden olu
şur. Genel direktör genel sekreter tara
fından dört yıl için tayin edilmektedir. 6. 
İslam Teknik ve Mesleki Eğitim ve Araş

tırma Merkezi (The lslamic Centre for Tech
nical and Vocational Training and Research 
[ICTVTR]). Bengladeş'in başşehri Dakka'
dadır. IX. DışiŞleri Bakanları Konferansı'n
da alınan kararla 1981 'de kurulmuştur. 

Merkez. üye ülkelerdeki mevcut insan po
tansiyelinin gelişme ve güçlenmesine yar
dım etmek. öğretmenleri ve teknisyen
leri üye ülkelerin menfaatlerine uygun şe
kilde eğitmek. teknik ve mesleki eğitim 
alanlarında kurslar düzenlemek ve tek
nik iş birliğini geliştirmek gibi faaliyet
lerde bulunur. Daha sonra lslamic Insti
tute of Technology (liT) adıyla bir yüksek 
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öğrenim kurumu haline getirilmiştir . 7. 
İslam Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Vakfı 
(The lslamic Foundation for Science, Tech
nology and Development [IFSTAD]). Kurul
masına VI. Dışişleri Bakanları Konferan
sı'nda (ı 975) karar verilen bu vakıf. bilim 
ve teknoloji alanında araştırma faaliyet
lerini teşvik etmek ve geliştirmek. bu 
alanda iş birliği ve koordinasyonu arttır

mak. bütün İslam ülkelerinde bilim ve 
teknolojinin en yüksek düzeyde kullanıl
masını desteklemekle yükümlü olup 1997 
yılına kadar faaliyetlerini Cidde'de sürdür
müş ve bu tarihte kapatılmıştır. 8. İslam 
Dayanışma Fonu ve Vakfı (The lslamic Sol
idarity Fund and !ts Waqf [ISFIW]). ll. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Konferansı'nda 
(ı 97 4) alınan kararla kurulmuştur. Muh
taç İslam toplumlarına. özellikle Afrika. 
Uzakdoğu ve Batı'daki müslüman azın
lıklara sosyokültürel alanlarda yardımlar 
yapar ; çeşitli ülkelerde yeni hastahane, 
okul ve üniversite açmasının yanı sıra 
mevcutların iyileştirilmesi için çaba har
car. 9. Kudüs Fonu ve Vakfı (The Al-Quds 
Fund and !ts Waqf [QFIW]) . VII. Dışişleri Ba
kanları Konferansı'nın (ı 976 ) kararıyla 
kurulmuştur. İsrail tarafından Kudüs'te 
takip edilen yahudileştirme politikasına 
karşı durmak ve şehrin İslami karakterini 
korumak gibi amaçları bulunan vakıf Ku
düs Komitesi'nce yönetilmektedir; bü
rosu Cidde'de genel sekreterlik içerisin
dedir. 

Devlet ve Hükümet Başkanları Konfe
ransı ve Dışişleri Bakanları Konferansı ka
rarlarıyla oluşturulan uzman kuruluşlar 
şunlardır: 1. İslam Kalkınma Bankası. 
Teşkilatın en aktif ve en önemli kurulu
şudur. 1975 yılında faaliyete geçmiş ve 
şimdiye kadar üye ülkelerdeki pek çok 
ekonomik ve sosyal projeye finansman 
desteği sağlamıştır. z. Uluslararası İs 
lam Haber Ajansı (The International lsla
mic News Ageney [IINA]). Merkezi Cidde'
dedir. ll. Dışişleri Bakanları Konferansı'n
da (ı 970) alınan kararla ve üye ülkelerin 
haber ajansları arasında teknik iş birliği
ni arttırmak, haberleşme alanında ilişki
leri geliştirmek. müslüman halkların si
yasi, ekonomik ve sosyal problemlerinin 
daha iyi aniaşılmasını sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Üyelerin milli haber ajans
larından birer temsilcinin yer aldığı genel 
kurul. genel kurulun seçtiği altı üye ve 
teşkilat genel sekreterinden oluşan yü
rütme kurulu ile yürütme kurulunun ta
yin ettiği genel direktör tarafından yö
netilir. 3. İslam Ülkeleri Yayın Teşkilatı 
(The lslamic States Broadcasting Organiza-

51 



iSLAM KONFERANSI TESKiLATI 

tion [ISBO]). Merkezi Cidde'dedir. 1975 yı
lında üye ülkeler arasında ilişkileri geliş
tirmek, personel yetiştirmek, ortak radyo 
ve televizyon programlarının planlanma
sı . yapımı ve yayımlan masında koordinas

yonu sağlamak ve İslam davasını yaymak 
amacıyla kurulmuştur. 4. İslam Eğitim, 
Bilim ve Kültür Teşkilatı (Islamic Educa
tional, Scientific and Cultural Organization 
[ISESCO]). Xl. Dışişleri Bakanları Konfe
ransı ' nın ( 1980) kararıyla UNESCO örnek 
alınarak kurulmuştur. Rabat'ta bulunan 
kuruluşun amacı üye ülkelerle teşkilatın 
bütün kuruluşları arasında eğitim. bilim 
ve kültür alanlarında koordinasyonu sağ
lamak ve gayri müslim ülkelerdeki müs
lümanların İslami kimliklerini korumak
tır. Üye ülke temsilcilerinden oluşan ve üç 
yılda bir toplanan genel kuruila on beş 
üyeli yürütme kurulu ve genel kurulun 
tayin ettiği genel direktör tarafından 
yönetilir : Islam Taday adıyla bir dergi 
çıkarmaktadır. 

Devlet ve Hükümet Başkanları Konfe
ransı ve Dışişleri Bakanları Konferansı ka
rarlarıyla kurularak tüzel kişilerle üye ül
kelerin kurum ve kuruluşlarının isteğe 
bağlı olarak üye kaydedildikleri bağlı ku
ruluşlar da şunlardır : İslam Arınatörler 
Birliği (The lslamic Shipowners Associa
tion. Cidde). İslam Çimento Birliği (The 
lslamic Cem e nt Association, Ankara). ti
caret ve sanayi odalarından oluşan is
lam Ticaret ve Sanayi Odası (The lslamic 
Chamber o f Commerce and lndustry, Ka
raçi), İslam Başşehirleri Birliği (The Orga
nisation of lslamic Capitals. Mekke). İslam 
Ülkeleri Dayanışma Oyunları Spor Fede
rasyonu (The Sports Federation of lsla
mic Solidarity Games. Riyad). Uluslararası 
Arap- İslam Okulları Birliği (The Interna
tiona l Arab-l slamic School s Federation, 
Riyad). Uluslararası İslam Bankalar Birliği 
(The International Association of Islami c 
Banks. Cidde) ve Uluslararası İslam Hilal 
Komitesi (l slamic Committee for the In
ternational Crescent, Bingazi). 

Türkiye Cumhuriyeti. İslam Konferansı 
Teşkilatı ile başından beri ilgilenmiş. fakat 
1976 yılına kadar ilişkilerini asgari düzey
de tutarak tam üye olmamıştır. Teşkilatla 

Türkiye arasındaki ilişkilerde Mayıs 1976'
da İstanbul'da yapılan VII. Dışişleri Ba
kanları Konferansı dönüm noktası teşkil 

eder. Bu tarihe kadar Türkiye hem Dışiş
Ieri Bakanları hem Devlet ve Hükümet 
Başkanları toplantılarına resmen katıl
mışsa da zirve konferansiarına Dışişleri 
bakanını, diğerlerine ise büyükelçilerini 
göndermiştir. 1976'da hükümet Türki-
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ye'nin teşkilata tam üyelik başvurusunu 
açıklamış ve bu karar konferansta kabul 
edilmiştir. Ancak milletlerarası kuruluş
Iara üyelik için antlaşma metinlerinin 
anayasaya göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde onaylanması gerekirken o yıl
dan bu yana söz konusu onay henüz mec
listen çıkmamıştır. Tam üyelikten sonra 
mevcut ilişkiler en üst seviyeye ulaştı ve 
Türkiye teşkilat içerisinde önemli bir rol 
oynamaya başladı. Alt kuruluşlardan is
lam Tarih. Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi ile Milletlerarası İslam Kültür 
Mirasını Koruma Komisyonu İstanbul'da, 
İslam Ülkeleri İstatistik. Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi An
kara'da hizmete girdi. Mekke Zirvesi'nde 
kurulan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Da
imi Komitesi'nin başkanlığına Türkiye 

cumhurbaşkanı getirildi. İran-Irak savaşı 
münasebetiyle kurulan İyi Niyet Komis
yonu'nda Türkiye başbakanına da yer ve
rilmesi Türkiye'nin teşkilat içerisindeki 
etkinliğini göstermektedir. 

Kurulduğundan bu yana fazla bir za
man geçmemesine rağmen teşkilat üye 
ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birli
ğine gidilmesi, ortak faaliyetlerin koordi
ne edilmesi. bazı dünya sorunları karşı

sında ortak politika belirlenmesi, karşı 

lıklı yardımlaşma ve eğitim. kültür. eko
nomi. ticaret alanlarında faaliyetlerin 
planlanması gibi konularda önemli başa
rılar kazanmıştır. -Bununla beraber İslam 
ülkelerinin si,yasl, sosyal ve ekonomikya
pılarının farklı oluşu bazı konularda iş bir
liği ve dayanışmanın sağlanmasını zorlaş
tırmaktadır. 

iSLAM KONFERANSI TEŞKiLATI ' NA ÜYE ÜLKELER ve GiRiŞ YILLARI 

1. Afganistan Demokratik Cumhuriyeti 1969 29. Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi 1969 

2. Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 30. Lübnan Cumhuriyeti 1969 

3. Azerbaycan cumhuriyeti 1991 31. Maldivler cumhuriyeti 1976 

4. Bahreyn Emirliği 1970 32. Malezya Federasyonu 1969 

5. Benglades Halk Cumhuriyeti 1974 33. Mali Cumhuriyeti 1969 

6. Benin Halk Cumhuriyeti 1982 34. Mıs ı r Arap Cumhuriyeti 1969 

7. Birleşik Arap Emirlikleri 1970 35. Moritanya islam Cumhuriyeti 1969 

8. Bruney Sultanlığı 1984 36. Mozambik cumhuriyeti 1995 

9. Burkina Faso Cumhuriyeti 1975 37. Nijer Cumhuriyeti 1969 

10. Cezayir Demokratik Halk cumhuriyeti 1969 38. Nüerya Federal Cumhuriyeti 1986 

11. Cibuti Cumhuriyeti 1978 39. özbekistan Cumhuriyeti 1996 

12. Çad Cumhuriyeti 1969 40. Pakistan islam cumhuriyeti 1969 

13. Endonezya Cumhuriyeti 1969 41. Senegal Cumhuriyeti 1969 

14. Fas Krall ı ğı 1969 42. Sierra Leone Cumhuriyeti 1972 

15. Filistin Devleti 1969 43. Somali Demokratik Cumhuriyeti 1969 

16. Gabon Cumhuriyeti 1974 44. Sudan Cumhuriyeti 1969 

17. Gambia Cumhuriyeti 1974 45. Surinam Cumhuriyeti 1997 

18. Gine Cumhuriyeti 1969 46. Suriye Arap Cumhuriyeti 1970 

19. Gine Bissau Cumhuriyeti 1974 47. Suudi Arabistan Krallığı 1969 

20. Guyana Cumhuriyeti 1999 48. Tacikistan Cumhuriyeti 1992 

21. Irak Cumhuriyeti 1976 49. Togo Cumhuriyeti 1997 

22. iran islam cumhuriyeti 1969 50. Tunus cumhuriyeti 1969 

23. Kamerun Cumhuriyeti 1975 51 . Türkiye cumhuriyeti 1969 

24. Katar Emirliği 1970 52. Türkmenistan cumhuriyeti 1992 

25. Kazakistan Cumhuriyeti 1995 53. Uganda cumhuriyeti 1974 

26. Kırgızistan Cumhuriyeti 1992 54. Uman Su ltanlığ ı 1970 

27. Komor Federal islam Cumhuriyeti 1976 55. ürdün Hasimi Krallı ğı 1969 

28. Küveyt Emirliği 1969 56. Yemen Cumhuriyeti 1969 

Gözlemci Devletler 

Bosna - Hersek Cumhuriyeti 1994 Gözlemci Uluslararas ı 

Orta Afrika cumhuriyeti 1997 ve Bölgesel Teşkilatlar 
Fildisi Sahili cumhuriyeti 1997 

Tavıand Krall ığı 1998 Birleşmiş Milletler 
Bağlantısız lar Hareketi 

Gözlemci Toplumlar Arap Birliği 
Kıbrıs Müslüman Türk Toplumu 1979 Afrika B i rliği Teski l atı 

Mora Milli Kurtulus Cephesi 1977 Ekonomik işbirliği Teskilatı 
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iSlAM MECMUASI 

L Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan 

L 
fikir dergisL 

_j 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra belir
gin bir şekilde ortaya çıkan fikir akımla
rından Türkçü düşünce ile islamiyet'i bağ
daştırma amacı güden İslam Mecmua
sı, ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin finanse 
ettiği bir yayın organıdır. Onu dönemin 
diğer islamcı dergilerinden ayıran özellik. 

millet kavramı ile İslami düşünceyi birlik
te ele alması ve İslamiyet'in sosyal yönü 
ve fonksiyonuyla ilgili meselelerde yoğun
laşmasıdır. Derginin yayımlan ış amacı 
"dinli bir hayat, hayatlı bir din" düsturuy
la ve her sayının arka kapağındayer alan. 
"İslam Mecmuası, büyük Allah' ın yardı
mına dayanarak kalplerdeki fıtri din ve 
iman hissinin inkişafıyla neşv ü nema 
bulmasına , din ve milliyet fikirlerine can
lı, münewer bir cereyan verip Müslüman
lık alemi için mesut bir hayat hazırlamaya 
çalışacaktır" cümleleriyle açıklanmıştır. 

Kazanlı Halim Sabit'in (Ş ibay) idaresin
de on beş günlük olarak 30 Kanunusani 
1329- 30 Teşrinievvel 1334 ( 12 Ş ubat 
1914-30 Ekim 1918) tarihleri arasında 
yayımını sürdüren dergi altmış üç sayı 
çıkmıştır. Başlangıçta otuz iki sayfa iken 
savaş yıllarının maddi sıkıntıları dolayısıy
la daha sonra hacmi on altı. bazan da se
kiz sayfaya inmiştir. 

Her sayısının başında Kur'an-ı Kerim'
den bir süre veya ayetle bunların tercüme 
ve açıklamalarına yer verilen derginin di
ğer bazı yazıları " İslam'ın Necatı", "İslam 
ve Terakki", " İslam intibahı ", "İslam İçti
maiyyatı ". "Din Felsefesi" . "Tasavvuf" . 
" Fıkıh", "Kelam", "Din Edebiyatı". "Ahlak", 
"İktisat" , "İçtimaiyyat", "Müslüman Ka
dını" , " İslam Matbuatı" gibi başlıklar al
tında yayımlanmıştır. 

Islam Mecmuası ' nın 1. sa yısının ilk sayfası 
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Derginin yazar kadrosunda başta Ha
lim Sabit olmak üzere çoğu geleneksel 
eğitiminin yanı sıra modern öğrenimini 
de almış olan M. Şerefettin (Yaltkaya) . 
Mansarizade Said. M. Şemseddin (Günal
tay). Ziya Gökalp. Mahmud Esad, Musa 
Kazım . Ahmet Agayef (Ağaoğlu). Musa 
Carullah, Rızaeddin Fahreddin, Abdürre
şid İbrahim. Bereketzade İsmail Hakkı , Is
partalı Hakkı, Besim (Atalay), Bursalı Meh
med Tahir. Köprülüzade Mehmed Fuad, 
Aka Gündüz, Ömer Seyfeddin gibi isimler 
yer almaktadır. 

Mecmuada İslam hukukuna geniş yer 
verilmiş . ictihad ve icma hususunda bil
hassa Halim Sabit'in konunun önemini 
ortaya koyduğu bazı makaleleri tartışma
lara yol açmıştır. Ziya Gökalp de din. ah
lak ve eğitim konuları yanında islam hu
kukunu sosyal açıdan inceleyerek "içtimai 
usul-i fıkıh" adıyla yeni bir metot geliştir
meye çalışmıştır. İzmirli İsmail Hakkı Se
bilürreşad 'da. Gökalp'in dini sosyal vic
dana ve sosyal kurallara dayandırmaya 
yönelik fikirlerine karşı çıkmıştır. Ziya Gö
kalp 'in bu konudaki diğer makaleleriyle 
ortaya koymak istediği tez ise sosyoloji ile 
fıkıh arasında bir çatışmanın bulunma
dığıdır. Halim Sabit ile Mustafa Şeref ' in 

yazıları da bu görüşü destekler mahiyet
tediL 

İslamMecmuası'nda ele alınan önem
li konulardan biri de islam dünyasının geri 
kalış sebepleridiL Daha çok Cemaleddin-i 
Efgani'nin etkisi görülen birçok makale
de İslamiyet'in ilerlemeye engel olmadı
ğı vurgulanmış. İslamiyet' e uygun olarak 
yaşanmadığı fikri üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca hurafelerin etkisinde kalındığı, 
ilerlemek için bu hurafelerin atılarak Asr-ı 
saadet'teki sadeliğe dönülmesi gereklili
ği belirtilmiş, müslümanların halen için
de bulunduğu durum sert bir dille eleş
tirilerek ısiahat hareketlerine önem ve
rilmesi istenmiştir. 

Kadınların sosyal hayattaki yeri, mes
lek sahibi olabilmeleri ve birden fazla ka
dınla evlilik meseleleri de dergide ele alı
nan önemli konulardandıL Mansarizade 
Said'in "Taaddüd-i Zevcat İslamiyet'te 
Menolunabilir" başlığıyla kaleme aldığı 
makale islami yayın organları tarafından 
tepkiyle karşılanmış. Babanzade Ahmed 
Naim'in Sebilürreşad'da çıkan yazılarıyla 
mesele tartışılmıştır. Musa Kazım'ın " İs
lam ve Terakki" adlı makalesi de milliyet
çilik konusunda İslamcılar'la yeni bir tar
tışmayı başlatmıştır. Bu yazı üzerine Nüz
het Sabit, Ta'kib ve Tenkid mecmuasın
da konuyla ilgili olarak İslam Mecmua-
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