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islam Telkikieri Enstitüsü Dergisinin ilk sayı sın ın iç ka
pağı 

sü'nü yeniden kurmak üzere Edebiyat Fa
kültesi nezdinde teşebbüse geçmiş. ko
nunun 27 Aralık 1949 tarihinde toplanan 
profesörler meclisi gündemine alınma
sıyla müzakereler başlamış. nihayet 1 6 
Mayıs 1950'de İslam Araştırmaları Ensti
tüsü adıyla faaliyete geçmesi karara bağ
Ianmışsa da üniversite senatosundan 
geçmesi ancak 1953 yılında gerçekleş
miş ve ilk müdürlüğüne Zeki Velidi To
gan. müdür yardımcılığına da Fuat Sez
gin getirilmiştir. Enstitünün kuruluş 
amacı. yayımlanan yönetmeliğin 2. mad
desinde "İslam kültür ve medeniyeti üze
rinde araştırma ve yayınlar yapmak" şek
linde belirtilmiştir. 

İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde is
lam ilimleri ve Medeniyetleri Kürsüsü 
adıyla sertifika yetkisi olan bir kürsünün 
kurulması yolunda Z. Velidi Togan'ın yap
tığı birçok teşebbüs üniversite senatosu 
tarafından kabul edilmediği için sonuç
suz kalmıştır. Bunun üzerine fakülte pro
fesörler meclisi, Umumi Türk Tarihi Kür
süsü çerçevesinde sadece İslamiyat'a gi
riş mahiyetinde serbest dersler (konfe
rans) verilmesi yönünde karar almış. bu 
dersleri vermek üzere Muhammed Ha
mldullah sözleşmeli öğretim üyesi olarak 
davet edilmiş ve bu görevi yirmi üç yıl 
yürütmüştür. 

Zeki Velidi Togan, müdürlüğü sırasında 
enstitüye bir kısmı Darülfünun ilahiyat 
Fakültesi'nden intikal eden, birçoğunu 
da kendi şahsi teşebbüsleriyle satın aldı
ğı kitaplardan oluşan zengin bir kütüp
hane kazandırmıştır. Özellikle XIX. yüzyı
lın ikinci yarısından itibaren İslam dini. 
tarihi ve medeniyeti alanında Batı'da ya
yımlanan süreli yayınları temin ederek 
çok değerli bir koleksiyon vücuda getir
miştir (İTED, 11 1/3-4 119661. s. 292-297) . 
Ayrıca enstitünün kuruluşuyla birlikte ya
yın organı olarak İsldm Tetkikleri Ens
titüsü Dergisi'nin ilk sayısı 1953'te ya
yımlanmışsa da 1995 yılına kadar ancak 
dokuz sayı çıkabilmiştir. Enstitüde Z. Ve
lid i Togan'dan sonra s ı rasıyla Tayyip Gök
bilgin, Salih Tuğ, Bekir Kütükoğlu ve 
Mahmut Kaya müdürlükte bulunmuş
tur. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ge
reğince İslam Araştırmaları Enstitüsü, is
lam Araştırmaları Merkezi adını almıştır. 
Halen herhangi bir kadrosu ve ödeneği 
olmaksızın başka anabilim dallarından 
görevlendirilen bir öğretim üyesinin mü
dürlüğünde varlığını sürdürmektedir. 
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İstanbul'da 
1940-1948 yılları arasında çıkan, 

ancak "A" maddeleri tamamlanmadan 
yayımı duran ansiklopedi. 
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Eşref Edip (Fergan). İsmail Hakkı İzmir
Ii , Kamil Miras ve ömer Rıza Doğru!' dan 
oluşan bir yazı heyetinin idaresi altında 
Asar-ı İlmiyye Kütüphanesi'nin yayını ola
rak neşre başlamıştır. "Muhltü'I-maarl
fi'I-İslamiyyeti't-Türkiyye" alt başlığı ve 
"Türk- İslam mütehassıs alimlerden mü
rekkep bir heyet tarafından telif olun
muştur" kaydıyla yayımlanan ansiklope
dinin ilk forması 25 Teşrlniewel 1940 ta
rihini taşır. On altışar sayfalık formalar 
halinde İslfım-Türk Ansiklopedisi Mec
muası'nın içinde dergiyle beraber çıkan 
ansiklopedinin elli formada tamamlanan 
798 sayfa hacmindeki ilk cildinde ( 194 ı ) . 
sona ilave edilen yirmi dört madde ile 
beraber "A" ile (uzunA) başlayan bütün 
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maddeler tamamlanmıştır. Cildin sonun
da yer alan fihristte çeşitli ilim daliarına 
ait toplam 513 madde ismi yazar adlarıy
la beraber yer alır. 7 4. formada 384 sayfa 
olarak yarım kalan ll. cilt ise normal "A" 
ile başlayan 370 maddeyi ihtiva eder ve 
"Abdülganl b. İsmail b. Abdülganl en
Nablusl" maddesinin yarısına kadar ge
lir. Latin harfli ansiklopediler için alışılmış 
olmayan iki ayrı "A" harfine dayalı sistem 
okuyucuları şaşırtmış, bazı tenkitçilerde 
birtakım maddelerin atianmış olduğu ka
naatini uyandırmıştır. 

İslam - Türk Ansiklopedisi'nin yayım
lanmaya başladığı dönemde Türkiye'de 
ilmi ve akademik seviyede İslami yayın 
hemen hemen yok denecek durumdaydı. 
Bu konu, 1-5 Mayıs 1939'da gerçekleşti
rilen I. Türk Neşriyat Kongresi'nde görü
şüldü. Kongreyi takip eden günlerde Ma
arif Vekaleti, Hollanda'nın Leiden şehrin
de ingilizce, Fransızca ve Almanca olmak 
üzere üç dilde yayımlanan İsldm Ansik
lopedisi'nin Türkçe'ye çevrilmesini ka
rarlaştırdı. istanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi'nde bu amaçla bir tercüme 
bürosu kuruldu .. Ancak söz konusu yayın 
hakkında tamamen . şarkiyatçı misyoner 
zihniyetiyle hazırlandığı, ilmi yanlışlarla 
ve İslamiyet'e aykırı kanaatlerle dolu ol
duğu, tarafgir yaklaşımlarla asılsız iddia
Iara yer verildiği şeklinde basında çıkan 
yazılar üzerine Maarif Vekaleti eserin ay
nen tercümesinden vazgeçerek bazı mad
delerin tadil, ikmal ve yeniden telifini ka
rarlaştırdı. Bu şekilde yayımlanmaya baş
lanan İslam Ansiklopedisi'ne fasikülleri 
çıktıkça tenkitler de devam etti. Esasta 
bu ansiklopedinin tenkidi düşüncesinden 
doğan İslam -Türk Ansiklopedisi, böy
le bir çalışmada maddelerin nasıl olma
sı gerektiğini ortaya koymak için neşredil
miştir. Ansiklopedi yayın hayatı boyunca, 
İslamlık ve Türklük alanında doğru bilgi
Ieri ihtiva eden bir eserin ancak müslü
man ve Türk müellifler tarafından yazıla
bileceği, yabancıların hazırladığı bu gibi 
eserlerin hem yetersiz hem de maksatlı 
yanlışlarla dolu olduğu , dolayısıyla ihtiyacı 

karşılayamayacağı fikrini ispata çalışmış, 
ansiklopedide ve mecmua kısmının he
men her sayısında İslam Ansiklopedi
si'nin orüinal ve Türkçe neşirlerinde gö
rülen yanlışlar tenkit edilmiştir. Ansiklo
pediyi çıkaranlar, ilk cildin başında yer 
alan mukaddi me mahiyetindeki yazıların
da müslüman Türk yazarların da bir an
siklopedi çıkarabileceklerini ısrarla vurgu
Iamışlar, eserin bizzat kendisini bu fikri 
ispat için delil olarak göstermişlerdir. 
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Islam- Türk Ansiklopedisi 'nin ı. cildinin kapak sayfası 

Ansiklopedinin ı. cildinin başında yer 
alan yirmi sekiz sayfalık girişte İslam iti
kadının temeli. getirdiği inkılap. ilme ve 
medeniyete verdiği önem anlatılmış. bu
gün karşılaşılan meselelerio çözümü için 
yeni bir hamleye ihtiyaç olduğu belirtil
miştir. "Esas Programımız" başlıklı yazı
da da konularını Kur'an. hadis. İslam ta
rihi. İslam alimleri. edebiyat. güzel sa
natlar. fikir ve din hareketleri ve İslam'a 
Türkler'in hizmetinin oluşturacağı ifade 
edilmiştir. Giriş bölümü. İsmail Hakkı İz
mirli'nin kaleme aldığı "İslam Aleminde 
Yazılan Ansiklopediler" başlıklı kısımla so
na ermektedir. 

Mimari ve hatla ilgili birkaç fotoğrafın 
dışında resimsiz sayılabilecek olan İslô.m
Türk Ansiklopedisi'nde bazı maddeler 
çok ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Kav
ramlar önce dil açısından. daha sonra da 
Kur'an'da. hadislerde, fıkıhta. kelamda. 
medeni hukukta. tıpta geçen bahisleriyle 
incelenmiştir. Her maddenin içinde kay
naklar gösterilmiş. ayrıca madde sonuna 
bibliyografya konmuştur. Bazı maddeler
de "Tenkid" veya "İntikad" ara başlığıyla 
İsldm Ansiklopedisi'ndeki hatalara ve 
eksiklere işaret edilmiştir. İslô.m- Türk 
Ansiklopedisi'nde yer alan maddelerin 
eksiksiz ve hacim bakımından birbiriyle 
dengeli olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. Zira alınmış olanlara göre daha 
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başka maddelerin de girmesi gerekirken 
madde hacimleri arasında da dikkati çe
kecek kadar ölçüsüzlük vardır. 

Mecmuanın 65-66. sayısında verilen 
bilgiye göre başlangıçta Maarif Vekaleti 
kütüphaneler için 150'şer sayı satın al
makta iken daha sonra bundan vazgeç
miştir. Ayrıca kağıt teminindeki güçlük
lerden. abone bedellerinin tahsil zorlu
ğundan. tanıtım ve dağıtımdaki aksaklık
lardan. resmi makamların destek olma
yışından bahsedildiği dikkate alınırsa an
siklopedi yayımının bir süre sonra tama
men durmasının mali sıkıntılardan kay
naklanmış olduğu düşünülebilir. 

İslô.m-Türk Ansiklopedisi'nin çoğu 
imzalı olan maddelerinin başlıca yazarları 
şunlardır: Abdülkadir İnan. Ahmet Ham
di Akseki. Süheyl Ünver. Ali Himmet Berki 
Ali Nihad Tarlan. Burhan Toprak. Efdaled
din Tekiner. Eşref Edip Fergan. Fahrettin 
Kerim Gökay. Fatin Gökmen. Hasan Hüs
nü Erdem. H ıfzı Timur. İbrahim Hakkı 
Konyalı . İsmail Hakkı İzmirli. Kamil Miras. 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal. Mahmut 
Bedrettin Yazır. Mazhar Osman Uzman. 
M. Şakir Ülkütaşır. Mehmet Zeki Pakalın. 
Mustafa Namık Çankı. Necmeddin Okyay, 
Osman Nuri Ergin. Ömer Nasuhi Bilmen. 
Ömer Rıza Doğrul. Ragıp Hulusi Özdem. 
Refik Ahmet Sevengil, Sadettin Nüzhet 
Ergun. Sıddık Sami Onar. Şemsettin Gü
naltay. Tahir Olgun. 

Ansiklopedinin içinde yer aldığı dergi
nin 1-77. sayıları on beş günlük. daha son
rakiler haftalık olmakla beraber çıkış ta
rihlerinde düzensizlik ve atlamalar bulun
maktadır. Asıl ansiklopedi formasının iki 
yapraklı kapağı görünümünde olan der
gi, 50. sayıya kadar hemen hemen sürek
li olarak koruduğu bu sayfalarda, daha 
çok ansiklopediyi ve yazarlarını tanıtan. 
o formadaki maddenin önemini belirten. 
abone ve bayilere hitap eden. zaman za
man da ansiklopedi hakkında basında çı
kan yazıları iktibas ederek onlara cevap 
veren bir tanıtım dergisi niteliğindedir. 
51-66. sayıları arasında sekiz. daha sonra 
on altı sayfa olarak çıkan dergide konular 
yine dini çerçevede olmakla beraber zen
ginleşmiş. dünya milletlerinde d inin yeri. 
İslam tarihinden parçalar. Batı'da din öğ
retimi. "Türkiye'de İslam cemaati teşki
latı" hakkında anket gibi değişik mesele
ler yer almıştır. Derginin 100. ve son sa
yısı Nisan 1948 tarihini taşımaktadır. Bu 
sayıda ansiklopedinin ve mecmuanın de
vam edeceği belirtilmişse de ansiklopedi 
sadece dört forma daha ve eskisi gibi iki 

yapraklık dergi sayfası içinde verilmekle 
kalmıştır. 
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ve EGiTiM MERKEZi 
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İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(Statistical, Economic and Social Research 
and Training Centre for lslamic Countries 
[SESRTCIC]). İslam Konferansı Teşkilatı'
na üye ülkeler arasında ekonomik daya
nışma ve iş birliğini geliştirmek amacıy
la. Trablus'ta (Libya) yapılan VIII. İslam 
Dışişleri Bakanları Konferansı'nda (Mayıs 

1977) alınan bir kararla kurulmuş ve 1 Ha
ziran 1978 tarihinden itibaren Ankara'da
ki merkezinde çalışmalarına başlamıştır. 
Kısaca "Ankara merkezi" olarak da anılan 
bu teşkilatın genel kurul. yönetim kurulu 
ve genel direktör olmak üzere üç organı 
vardır. İslam Konferansı Teşkilatı genel 
sekreterinin ve üye ülkelerin temsilcile
riyle genel direktörden meydana gelen 
genel kurul merkezin en yüksek karar or
ganıdır: yılda bir defa toplanır. İslam Kon
feransı Teşkilatı genel sekreterince tayin 
edilen genel direktör. genel kurul tara
fından seçilen on kişilik yönetim kurulu
na karşı sorumludur. Faaliyetler, dışişleri 
bakanlarının yıllık toplantısında onayla
nan çalışma programı çerçevesinde yürü
tülür. Merkez bütçesinin ana gelir kayna
ğı üye ülkelerin katkı paylarından oluşur. 

Kuruluşun ana faaliyetleri şöylece sıra
lanabilir : Sosyal ve ekonomik konularda 
istatistik bilgileri toplamak. bunları de
ğerlendirerek üye ülkelerdeki ekonomik 
ve sosyal gelişmeleri incelemek, söz ko
nusu bilgilerle inceleme sonuçlarını üye 
ülkelere dağıtmak. teknik iş birliği ve 
eğitim programları çerçevesinde semi
ner. konferans ve çeşitli toplantılar dü
zenlemek. İslam Konferansı Teşkilatı 
zirve ve dışişleri bakanları toplantılarının 
gündemlerindeki ekonomiyi ilgilendiren 
maddelerin belgelerini hazırlamak ve il
gilendiği konularda süreli. süresiz yayın
lar yapmak. Merkezin süreli yayınları ş un-


