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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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sı'na bazı sorular yöneltmiş ve bunların 
açıklanmasını istemiştir. Nüzhet Sabit'in 
sorularının cevaplandırılmaması üzerine 
Ahmed Naim'in Sebilürreşad'da "is
lam'da Dava-yı Kavmiyyet" yazısı ile baş
layan polemik, Ağaoğlu Ahmed'in buna 
karşılık olarak Türk Yurdu'nda "islam'da 
Dava-yı Milliyet" adlı yazısı ile karşılık gö
rerek mesele her iki yazarın bu adlar al
tındaki seri makaleleriyle uzun uzadıya 
tartışılmıştır. 

Mecmuada ayrıca milli iktisat ve ser
maye konusu işlenerek, savaşın şartları 

ve sonuçları üzerinde durulmuş. bir milli 
iktisat programı yapılmasının ve eleman 
yetiştirilmesinin önemi vurgulanarak Kı
rım ve Kazan'da yaşayan Türkler'in t ica
ret ve sanayi alanındaki başarıları ve gi
rişimcilikleri örnek gösterilmiştir. Ahmed 
Muhiddin'in milli iktisatla ilgili görüşleri 
doğrultusunda yabancı sermayeye karşı 
milli sermaye savunulmuş ve yazar kad
rosunda Rusya'dan gelen Türkler'in de 
yer almasından sonra Rusya'daki müslü
manların ticaret ve sanattaki başarıları
nı konu edinen makalelerle müslüman
Osmanlı girişimciliği özendirilmeye ça
lışılmıştır. Ziya Gökalp'in "korporatist" 
(!onca benzeri şirketleşme) görüşleri de 
yine İslam Mecmuası'ndaki "içtimai Ne
viler" makalesinde şekillenmiştir. 

Köprülüzade Mehmed Fuad'ın dinin 
edebiyata etkisi ve islam'dan önceki Türk 
edebiyatını inceleyen seri makaleleri. Ziya 
Gökalp ve Aka Gündüz'ün şiirleri, islam 
büyükleri hakkındaki biyografiler. savaş 
haberleriyle Türklük ve islam alemi ha
vadisleri mecmuada yer alan diğer yazı
lardır. Eski Osmanlı meşhurlarını konu 
alan yazıların çoğu Sursalı Mehmed Ta
hir'in kaleminden çıkmıştır. 

iktidarda bulunan ittihat ve Terakki 
Fırkası 'nın ittihad -ı islam siyasetinden 
vazgeçerek onun yerine resmi politika 
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olarak Türkçülüğü benimsediği devrede 
çıkmış olan dergi, ı. Dünya Savaşı'nın ağır 
şartlarından etkilenmesine rağmen yayı
mını sürdürmüş ve ilk sayılarında belirt
tiği amaçlarından ayrıtmamıştır. Osman
lı Devleti içinde Türkçülük ve milliyetçilik 
fikirlerinin ortaya çıkmasında ve belli bir 
sisteme bağlanmasında rol oynayan İs
lam Mecmuası üzerine yapılan bazı in
celemelerde makalelerin bibliyografık dö
kümü yer almaktadır (Erdoğan, s. 12-89; 
Ara i, s. 190-204). 
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isLAM TARİH, SANAT ve 
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZi 

İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı 
milletlerarası kültür 

ve araştırma kuruluşu. 
_j 

islam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (Research Centre for lslamic History, 
Art and Culture). islam Konferansı Teşkilatı 
genel sekreterliği tarafından akılda kolay 

islam Tarih. 
Sanat 
ve Kültür 
Araştırma 

Merkezi 
idare binalarından 
biri olan 
Yaveran Köskü 

kalması için Istanbul Research Centre for 
lslamic Culture and Arts ibaresinden ya
pılan IRC!CA kısaltması ile tanınır. Merke
zin kurulması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
teklifi üzerine islam Ülkeleri Dışişleri Ba
kanları Konferansı'nın istanbul'da yapı
lan yedinci toplantısında kararlaştırılmış 
(ı 976). kuruluş statüsü Dakar ( 1978) ve 
ilk yıllık çalışma programı islamabad 
( 1980) toplantısında kabul edilmiştir. Et
li altı üye ülkesi bulunan merkezin ilk 
genel direktörü istanbul Teknik Üniver
sitesi profesörlerinden Doğan Kuban 
ve ikinci direktörü ise halen bu görevi 
sürdüren Ekmeleddin ihsanoğlu'dur. is
lam Tarih. Sanat ve Kültür Araştırma Mer
kezi'nin etkinlikleri. islam Konferansı Teş
kilatı genel sekreteri veya temsilcisiyle 
merkez genel direktörü ve üye ülkeler
den üçer yıllık sürelerle seçilen kültür ve 
sanat konularında uzman on kişinin oluş
turduğu yönetim kurulunun teklifi. islam 
Konferansı Teşkilatı üst kurullarının kabul 
ve onayı ile gerçekleştirilir. Merkez islam 
Konferansı Teşkilatı'na bağlı olarak 1983'
te kurulan Milletlerarası islam Kültür Mi
rasını Koruma Komisyonu'nun (ICPICH) 
sekreterya ve faaliyet organı görevini de 
yürütmüş. bu kuruluş 2000 yılında kapa
tılarak bütün görevleri IRCICA'ya devre
dilmiştiL Görev yeri. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti tarafından kullanımına tahsis 
edilen Yıldız Sarayı dahilindeki Seyir Köş
kü, Çit Kasrı ve Yaveran Köşkü 'dür. Mil
letlerarası kampanyalarda toplanan ba
ğışlarla 1980-1986 yılları arasında resto
re ettirilen bu binalarda yönetim, araştır
ma, yayın. bilgisayar. kütüphane ve arşiv 
birimleri, fotoğraf stüdyosu, konferans 
ve sergi salonları bulunmaktadır. Yıldız 
Sarayı'ndaki dört adalı bir daire daha ar
şiv olarak kullanılmak üzere 1998'de bu 
binalara eklenmiştir. 

Merkezin belli başlı görevleri , islam 
medeniyetinin bütün dünyada daha iyi 
tanınması ve anlaşılması için araştırma
lar yapmak ve bunları yayımtamak. kon
ferans, sempozyum ve sanat sergileri 
düzenlemek, islam tarih, kültür ve sa
natıyla ilgili olarak bütün dünyada ya
pılan faaliyetleri izlemek ve duyurmak, 
bu alanlarda çalışan kişi ve kuruluşlar 
için bir odak vazifesi görmek ve araların
daki iş birliğinin gelişmesine yardımcı ol
maktır. 

Bu görevler çerçevesinde 1980-2000 
yılları arasında toplam yetmiş iki kitap ya
yımlanmış. yurt içinde ve dışında 160 sa
nat sergisi. halka açık 192 konferans ve 


