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CALDER, Norman

müs lü man lar, Na ti onal Mus lim Uni ver sity 

(Câ mia Mil li ye İs lâ mi ye) adıy la bir üni ver si-

te ku rul ma sı yö nün de ka rar al dı lar. Üni-

ver si te nin ku ru lu şu nu ilân et mek üze re 

ca mi de ya pı lan top lan tı da o sı ra da has ta 

olan Şey hül hind Di yû bendî’nin ko nuş ma 

met ni Şebbîr Ah med Osmânî ta ra fın dan 

okun du. Bu ra da üni ver si te nin han gi ih ti-

yaç lar se be biy le ku rul du ğu an la tı lı yor ve 

müs lü man la rın kon tro lün de bir yük sek 

öğ re tim ku ru mu nun ge rek li li ği ne işa ret 

edi li yor du. Ku ru luş ta şı da Şey hül hind ta-

ra fın dan kon du (Mevlânâ Mah mûd Ha-
san, I, 47-60). Mah mûd Ha san Di yû bendî, 

Mu ham med Ali Cev her, Hâfız Ha kîm M. 

Ec mel Han, Muh târ Ah med En sâ rî ve 

Ab dül mecîd Ho ca’nın yer al dı ğı üni ver si-

te ku ru cu lar he ye tin de Müf tü Kifâye tul-

lah Dih levî, Sey yid Sü ley man Ned vî, Şebbîr 

Ah med Osmânî, Mu ham med İk bal, Ebü’l-

Kelâm Âzâd ve Sey yid Mah mûd gi bi ki şi-

ler de var dı. 22 Ka sım 1920’de ya pı lan iş 

bö lü mün de Ha kîm M. Ec mel Han emîr-i 

câmia, Mu ham med Ali Cev her şey hü’l-

câmia ol du. Ken di si ne tek lif edi len bu 

gö rev le ri ka bul et me yen Mu ham med İk-

bal üni ver si te ye des tek ol ma sö zü ver di. 

Üni ver si te nin adı olan Na ti onal Mus lim 

Uni ver sity’nin çe vi ri si ola rak Câ mia Mil li ye 

İs lâ mi ye (Ja mia Mil lia Is la mia) kul la nıl dı ve 

ar dın dan bu çe vi ri as lı nın ye ri ni al dı.

Üni ver si te nin ku ru lu şun dan son ra Ali-

garh Ko le ji’nden ba zı ho ca lar bu ra ya ge-

çer ken ba zı la rı da her iki yer de ders ver-

di. Ali garh Ko le ji öğ ren ci le rin den bir grup 

Câ mia Mil li ye’ye ka yıt yap tır dı. Bu ye ni 

ku ru luş imkânsız lık lar se be biy le an cak ki-

ra la nan ev ler de, ça dır lar da ve açık alan-

lar da eği tim ya pa bi li yor du. Mu ham med 

Ali Cev her bu sı ra da Mu ham med İk bal’in 

Es râr-ı ƒôdî ve Ru mûz-i bî-ƒôdî ad lı şi ir 

ki tap la rı nı, Ha mî düd din Ferâhî de Fâti ha 

sûre si nin tef si ri ni oku tu yor du. Dil, ta rih 

– —CÂMÝA MÝLLÝYE ÝSLÂMÝYE
א  ا )  )

1920’de Aligarh’da kurulan
Hint Ýslâm üniversitesi.˜ ™

Hin dis tan’da Şey hül hind Mah mûd Ha-

san Di yû bendî ön der li ğin de ba zı müs lü-

man ilim ve fi kir adam la rı med re se ile 

mo dern üni ver si te nin iş bir li ği içe ri sin de 

eği tim yap ma sı nı is ti yor du. Bu bir li ği ger-

çek leş tir mek ama cıy la Mah mûd Ha san, 

Ali garh Ko le ji ile gö rüş me ler baş lat mış, 

Ali garh Ko le ji’nde ki dinî ders le ri Dâ rü-

lulûm-i Di yû bend ho ca la rı nın, Dâ rü lulûm-i 

Di yû bend’de ki ma te ma tik ve İn gi liz ce gi-

bi ders le ri de Ali garh Ko le ji ho ca la rı nın 

ver me si nok ta sın da ara la rın da an laş ma 

sağ lan mış tı (1910). Ay rı ca Del hi’de Ali garh 

me zun la rı na dinî ko nu lar da tak vi ye kurs-

la rı ve ril me ye baş lan mış tı. Trab lus garp 

ve Bal kan sa vaş la rın dan son ra Hin dis tan 

müs lü man la rı ara sın da Os man lı hilâfe ti-

ni ko ru ma ya yö ne lik ça ba la rın art ma sı ve 

bu hu sus ta Ali garh me zu nu fi kir ve si ya-

set adam la rı nın ak tif rol al ma sı, Ali garh 

Ko le ji’nin ye ni bir kim li ğe ka vuş tu rul ma-

sı nok ta sın da bir dü şün ce nin do ğu şu na 

ze min ha zır la dı. Mal ta’da ki esa re ti so na 

erip 1920’de Hin dis tan’a dö nen Mah mûd 

Ha san Di yû bendî’nin ya nın da yer alan Hi-

lâ fet Ha re ke ti men sup la rı ve iç le rin de Zâ-

kir Hü se yin’in de bu lun du ğu Ali garh Ko le ji 

me zun la rı ku ru mun yö ne ti mi ni ele ge çir-

me ye ça lış mış sa da ko lej ida re si nin bek-

len me dik ma nev ra la rı kar şı sın da başa rı lı 

ola ma mış lar dı (Sey yid M. Hâdî’, I, 37-46). 
İn gi liz hü kü me ti nin des tek le di ği Ali garh 

Ko le ji yö ne ti mi nin tu tu mu bu işe gi ri şen-

le ri al ter na tif bir müs lü man üni ver si te si 

aç ma dü şün ce si ne yö nelt ti. Ali garh me-

zun la rı nın des te ğiy le 29 Ekim 1920 Cu-

ma gü nü ko le jin ca mi sin de bir ara ya ge len 

Câmia Milliye İslâmiye’nin kampüsü - Delhi/Hindistan

X/3 [2003], s. 276-277). Cal der, fi kir le rin-

den et ki len di ği ho ca sı Wans bro ugh gi bi 

me tin ler ara sın da ta rihî ve dinî ayı rım 

yap ma mış, Tan rı’yı bil me nin me tin le ri 

oku ma ve yo rum la ma ye te ne ği ne bağ lı 

ol du ğu na inan mış, hep si ni edebî me tin 

ka te go ri sin de de ğer len di re rek ay nı tah lil 

me to du nu uy gu la mış tır. Wans bro ugh ve 

Cal der bu me tin le ri kur tu lu şa gi den yo lun 

fark lı ifa de le ri ola rak gör müş ler, do la yı sıy-

la ger çe ği kav ra ma nın an cak bu me tin-

le ri iyi an la mak la müm kün ola bi le ce ği ne 

inan mış lar dır (Top rak, sy. 4 [2004], s. 198).
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Za kir Hu sa in Ins ti tu te of Is la mic Stu di es 

(1971) ad lı ens ti tü ile ger çek leş ti ri le bil di. 

Hin dis tan Dev le ti de ens ti tü ye maddî des-

tek sağ la dı. Ens ti tü nün ba şı na ge çen Mu-

ham med Mücîb ba şa rı lı hiz met ler ver di. 

Da ha son ra Ziyâü’l-Ha san Fârûk¢, Makbûl 

Ah med ve Ah ter el-Vâsi‘ mü dür lük va zi fe-

si ni yü rüt tü ler. Ens ti tü üç ay rı ilmî der gi 

ya yım la mak ta dır.

1978’den son ra üni ver si te hız lı bir ge-

liş me gös te re rek çok sa yı da fa kül te si ve 

araş tır ma bi ri mi olan tam bir üni ver si te ye 

dö nüş tü. 1988’de ka bul edi len bir ya sa ile 

Hin dis tan’ın baş lı ca üni ver si te lerinden bi ri 

ola rak ilân edil di. Gü nü müz de ara la rın da 

mü hen dis lik, tek no lo ji, ta bii bilim ler, sos-

yal bi lim ler, hu kuk, eği tim ve diş he kim li ği 

gi bi fa kül te le ri, çok sa yı da bö lü mü, mer-

kez le ri ve araş tır ma bi rim le ri bu lu nan üni-

ver si te öğ ren ci le rin her aşa ma da eği tim 

gör dü ğü bir ku rum dur. Bu ra da on lar ca di-

lin ya nın da Türk çe de öğ re til mek te dir. Bu-

gün Câ mia Mil li ye İs lâ mi ye dinî ilim ler den 

çok di ğer alan lar da ki ba şa rı la rı ile adın dan 

söz et tir mek te dir. Üni ver si te ön ce le ri ge-

le nek çi bir eği tim sis te mi ve öğ re tim kad-

ro su na sa hip ken za man la dinî ko nu lar da 

Ali garh Ko le ji’nin çiz gi sine yak laş tı. Câ mia 

Mil li ye’de eği tim di li baş ta Ur du ca idi, za-

man la İn gi liz ce öne çık tı. Hint çe, Arap ça 

ve Fars ça seçme li dillerde n olup eği ti min 

bü tün aşa ma larında müs lü man öğ ren ci-

ler için din öğ re ti mi zo run lu dur. Li sans ve 

li sans üs tü İslâmî öğ re tim Fa culty of Hu-

ma ni ti es and Scien ces’e bağ lı De part ment 

of Is la mic and Arab-Ira ni an Stu d ies’de 1975’-

te başla mış, bu bö lü mün adı 1988’de 

 Faculty of Hu ma ni ti es and Lan gu ages, 

De part ment of Is la mic Stu di es şek lin de 

de ğiş ti ril miş tir. Üni ver si te ye ka bul edi len 

gay ri müs lim öğ ren ci le rin ora nı % 50’yi 

geç me mek te dir. Hin dis tan’da bu lu nan 

bin ler ce med re se me zu nu bir çok dev let 

üni ver si te si ne ka bul edil mez ken Câ mia 

Mil li ye ka pı la rı nı bun la ra aç mış tır.

1923’te Mek te be-i Câ mia adıy la ku ru-

lan ve ken di mat baa te sis le rin de yüz ler ce 

Câmia

Milliye

Ýslâmiye’nin

ilk rektörü

Muhammed

Ali Cevher

 Ku ru luş gün le rin de açı lan Şu‘be-i Tas-

nîf ü Te’lîf 1928’de Ur du Aka de mi adı nı 

al mış ve bu ra da za man za man ilmî top-

lan tı lar dü zen len miş ti. Ni te kim aka de mi-

nin da ve ti üze ri ne 1933’te Hü se yin Ra uf 

(Or bay) “Es ki ve Ye ni Tür ki ye” adıy la dört, 

1935’te Ha li de Edip “Do ğu ve Ba tı Keş me-

ke şi” is miy le se kiz ko nuş ma yap mış, bu 

ko nuş ma la rın me tin le ri Conf lict of East 

and West adıy la ya yım lan mış tır (New 
Del hi 1935). Beh cet Veh bi Bey de 1936’da 

müs lü man la rın iler le me ve ge ri le me si 

ko nu sun da dört kon fe rans ver miş tir. Bu 

kon fe rans la ra ko nuş ma cı ola rak ka tı lan lar 

ara sın da çok sa yı da meş hur Hint li şah si-

yet de bu lun mak ta dır.

Câ mia Mil li ye, 1947’de ül ke nin Hin dis-

tan ve Pa kis tan ola rak iki ye ay rıl ma sın dan 

cid di bi çim de et ki len di. Üni ver si te nin isim 

ve şe kil de ğiş tir me si, kam pü sü ne el ko-

nul ma sı yö nün de ba zı dü şün ce ler or ta ya 

atıl dıy sa da bun la ra en gel olun du ve 1962 

yı lı na ka dar mev cut sta tü ko run ma ya ça-

lı şıl dı. Bu za man için de üni ver si te nin ba zı 

em lâ ki yağ ma lan dı ve ya kı lıp yı kıl dı. Zor 

gün ler de üni ver si te ye baş ka ül ke ler den 

ya pı lan üst dü zey zi ya ret ler ku ru mun 

meş ru iye ti ni ko ru ma sı na ve ayak ta kal-

ma sı na yar dım et ti. Zi ya ret çi ler ara sın da 

Ma re şal Ti to, Af ga nis tan Kra lı Zâhir Şah, 

Su udi Ve li ah dı Fay sal, İran Şa hı Muham-

med Rızâ Peh levî, Hay da râ bâd Ni zam lı ğı 

Pren si Mü ker rem Câh zik re di le bi lir.

Üni ver si te ye kırk iki yıl hiz met ve ren 

Ab dül mecîd Ho ca 1962’de ve fat edin ce 

emîr-i câmia gö re vi ni Hin dis tan cum hur-

baş ka nı yar dım cı sı Zâ kir Hü se yin üst len-

di. Hin dis tan Yük sek Öğ re tim Ku ru lu, 

1962’de Câ mia Mil li ye İs lâ mi ye’yi dev le tin 

eği tim sis te mi ne uy gun bir üni ver si te ola-

rak ka bul et ti. Bu ta rih ten son ra üni ver-

si te ye bağ lı ye ni eği tim bi rim le ri ve fa kül-

te ler açıl ma ya baş lan dı.

Câ mia Mil li ye’nin ku ru cu su Şey hül hind 

Mah mûd Ha san’ın ya şa yan tem sil ci si ko-

nu mun da ki Ubey dul lah es-Sindî 1939’da 

Mek ke’den Hin dis tan’a dö nün ce üni ver si-

te de ders ver me ye baş la dı. Ay rı ca ho ca sı 

Mah mûd Ha san’ın anı sı na câmia için de bir 

eği tim ku ru mu oluş tu rul ma sı için plan lar 

ha zır la dı. Yi ne üni ver si te ye bağ lı ola rak 

Bey tül hik me adıy la bir bi rim ku ra rak bu-

ra da Şah Ve liy yul lah ed-Dih levî’nin dü şün-

ce le ri üze rin de ça lış ma lar yap tır dı. Di ğer 

ta raf tan Câ mia Mil li ye’de İslâmî ilim le re 

da ir araş tır ma la rın ye ter siz ol du ğu nu gö-

ren ve o sı ra da Hin dis tan dev let baş ka nı 

olan (1967-1969) Zâ kir Hü se yin özel bir 

araş tır ma ens ti tü sü kur mak is te di. An cak 

bu dü şün ce si, ve fa tın dan son ra ku ru lan 

ve ede bi yat gi bi ders ler de ve ri li yor du (ilk 
dö nem ho ca la rı ve okut tuk la rı ders ler için 
bk. Suğrâ Mehdî, s. 31-34). Üni ver si te nin 

mer ke zi 1925’te Ali garh’dan Ye ni Del hi’ye 

ta şın dı. Maddî sı kın tı çe ken üni ver si te nin 

öğ re ti me de vam et me si için Ma hat ma 

Gan di de des tek ver di. Ay rı ca Ha kîm M. 

Ec mel Han üni ver si te ye ken di pa ra sın dan 

har ca ma lar ya pı yor, Mu ham med Ali Cev-

her’le Ab dül mecîd Ho ca da ül ke için den ve 

dı şa rı dan yar dım sağ la ma ya ça lı şı yor du.

Câ mia Mil li ye’nin ta ri hin de, Al man ya ve 

İn gil te re’de ih ti sas la rı nı ta mam la dık tan 

son ra bu ra da ho ca lı ğı ve ida re ci li ği ka bul 

eden üç bi lim ada mı nın önem li ye ri var dır. 

Şu bat 1926’da üni ver si te ye ge len Ali garh 

me zu nu eko no mist Zâ kir Hü se yin, eği tim ci 

Âbid Hü se yin, ta rih ve mat ba acı lık alan-

la rın da ih ti sas ya pan Mu ham med Mücîb 

üni ver si te ye ger çek aka de mik kim li ği ni ka-

zan dı ran şah si yet ler dir. Bun lar ken di le ri ne 

ve ri le bi len az mik tar da ki maa şın bi le da ha 

azıy la ye tin di ler ve üni ver si te yi ge liş tir mek 

için bü yük ça ba har ca dı lar. Malî kay nak-

lar dan bi ri olan Ha kîm M. Ec mel Han’ın 

1928’de ve fa tı üze ri ne üni ver si te zor gün-

ler ge çir me ye baş la dı ve yö ne tim Zâ kir Hü-

se yin’e ve ril di, o da ar ka daş la rı ile bir lik te 

malî ya pı yı güç len dir me ye ça lış tı. Bu sa ye-

de Mu ham med Mücîb yö ne ti min de üni ver-

si te ye ait bir mat baa ku rul du ve Mek te be-i 

Câ mia adıy la da bir ya yı ne vi açıl dı. 1928’de 

Zâ kir Hü se yin’in gi ri şi miy le câ mia nın ön de 

ge len öğ re tim kad ro su En cü men-i Ta‘lîm-i 

Mil lî (son ra dan En cü men-i Câ mia Mil li ye 
İs lâ mi ye) adıy la bir bir lik oluş tur du ve 

men sup la rıy la yak la şık yir mi yıl bo yun ca 

ay lık 150 ru pi ma aş la üni ver si te ye hiz met 

ede cek le ri ne da ir bir an laş ma im za lan dı. 

Fark lı ta rih ler de ka tı lan lar la bir lik te bun-

la rın sa yı sı yir mi al tı ya ulaş tı.

1930 yı lın da Ok la böl ge sin de ye ni bir 

kam püs oluş tur ma ça lış ma la rı baş la dı, 

1935’ te kam pü sün plan lan ma sı ta mam-

lan dı ve 1 Mart 1935 Cu ma gü nü Gan di, 

Mu ham med İk bal, Sey yid Sü ley man Nedvî 

ve Ha li de Edip Adı var’ın da ha zır bu lun du-

ğu bir tö ren le te me li atıl dı. Ha li de Edip 

üni ver si te ye 1000 ru pi ba ğış ta bu lun du. 

Mat baa ve ya yı ne vi dı şın da ki bi rim ler, 

1936 yı lın dan iti ba ren ki ra lan mış bi na lar-

dan Ok la’da ki ye ni kam pü se ta şın ma ya 

baş la dı; ar dın dan kam püs böl ge si ne Câ-

mia Na gar adı ve ril di. Ay nı yıl üni ver si te-

nin di ğer önem li hâmi si Muh tar Ah med 

En sâ rî de ve fat et ti. 4 Ha zi ran 1939’da 

üni ver si te resmî ce mi yet sta tü sü ka zan dı. 

1947’ de Dârül hadîs-i Rahmâniy ye bü tün 

bi na sı, emlâk ve kü tüp ha ne siy le Câ mia 

Mil li ye İs lâ mi ye’ye ka tıl dı.
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– —CANAN, Ýbrahim
(1940-2009)

Hadis ve eðitimle ilgili
eserleriyle tanýnan bilim adamý.˜ ™

Ka ra man’ın Er me nek il çe si nin Kü çük 

Ka ra pı nar kö yün de doğ du (şim di Sa rı-
ve li ler il çe si). Kon ya Li se si’nde ta mam la dı ğı 

(1958) or ta öğ re ni min den son ra An ka ra 

Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si’ne gir di. 

Me zu ni ye ti nin ar dın dan atan dı ğı Kay se-

ri İmam-Ha tip Oku lu’nda mes lek ders le ri 

öğ ret me ni ola rak ça lış tı (1962-1964). As-

ker lik gö re vin den son ra Ak şe hir Orta-

okulu’nda din bil gi si öğ ret men li ği ne ta yin 

edil di (1966). Dev let dok to ra burs sı na-

vı nı ka za na rak Fran sa’da Sor bon ne Üni-

ver si te si’nde dok to ra eği ti mi ne baş la dı 

(Ni san 1967). 1969-1970 öğ re tim yı lın da 

Tu nus Bur gi ba Dil Ens ti tü sü’nde Arap-

ça kurs la rı na ka tıl dı. Les métho des de 

l’en se  igne ment du prophète Mu ham-

med ad lı dok to ra te ziy le dok tor un va nı nı 

al dı (1972). 1973 yı lı nın ba şın da Er zu rum 

Ata türk Üni ver si te si İslâmî İlim ler Fa kül-

te si’nde asis tan ola rak gö re ve baş la dı. 

1978’de Hz. Pey gam ber’in Sün ne ti’nde 

Ter bi ye baş lık lı te ziy le do çent, 1989’da 

pro fe sör ol du. Har ran Üni ver si te si İlâhi yat 

Fa kül te si’nde bir dö nem de kan lık (1993-
1996), özel Ba kü Kaf kas Üni ver si te si’nde 

bir bu çuk yıl rek tör lük yap tı. Ar dın dan 

Mar ma ra Üni ver si te si İlâhi yat Mes lek 

Yük sek Oku lu’na ta yin edil di (1997) ve 

bu ra dan emek li ye ay rıl dı (2007). Ya lo-

va’da ka tıl dı ğı ilmî bir top lan tı dan dö ner-

ken İs tan bul’da tra fik ka za sın da öl dü ve 

Eyüp sul tan Me zar lı ğı’na def ne dil di (14 
Ekim 2009). Fran sız ca ve Arap ça bi len 

İb ra him Ca nan’ın ye di ço cu ğu ol muş tur. 

Top lum sal so run la ra kar şı du yar lı ve İslâm 

dün ya sı nın gün cel me se le le riy le il gi li olan 

İb ra him Ca nan sa mi mi, hoş gö rü lü, na zik 

ve yar dım se ver bi ri ola rak ta nın mış, mu-

ha fa zakâr ha dis an la yı şı nın yay gın laş ma sı 

ko nu sun da et ki li ol muş tur. Ca nan’ın ha-

ya tın da Risâle-i Nûr’un bü yük bir ye ri var-

dır. Li se yıl la rın da Ri sâ le-i Nûr ders le ri ne 

ka tıl ma ya baş la mış, Kon ya’da otu ran Sa id 

Nur si’nin kar de şi Ab dül me cit Nur si (Ün-

lü kul) ile ya kın iliş ki kur muş, Risâle-i Nûr 

ta le be le riy le iliş ki le ri An ka ra’da da de vam 

et miş tir. İb ra him Ca nan li se öğ ren ci li ği 

yıl la rın da ama tör fo toğ raf çı lık yap mış, 

1959’da An ka ra’ya gi den Sa id Nur si ve ta-

le be le ri nin Ulus’ta Bey rut Pa las çı kı şın da ki 

meş hur fo toğ ra fı nı o çek miş tir.

Eser le ri. 1. Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı 

Ter cü me ve Şer hi (I-XVI II, An ka ra 1988). 

Za kir Hu sa in Ins ti tu te of Is la mic Stu di es 

ta ra fın dan ya yım lan mak ta dır.

Câ mia Mil li ye İs lâ mi ye, Hin dis tan’da 

hem müs lü man la rın her alan da ki yük sek 

öğ re nim ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı hem 

de İslâmî ilim le rin tah si li için ye ni bir ümit 

ışı ğı ol muş tur. Her ne ka dar 1918’de Hay-

darâbâd’da Osmâni ye Üni ver si te si ku rul-

muş sa da bu ra sı özerk bir dev let ka bul 

edi li yor ve müs lü man ço ğun lu ğun bu lun-

du ğu Ut tar Pra deş eya le tin den uzak ta bu-

lu nu yor du. Câ mia Mil li ye’yi ku ran lar, sa-

de ce dinî ilim le rin oku tul du ğu bir eği tim 

ku ru mu nun öte sin de dinî ve din dı şı ilim-

le rin bir lik te oku tul du ğu bir ya pı ta sar la-

mış lar dır (Mu je eb, The In di an Mus lims, 
s. 524). Üni ver si te nin bu ya pı sı za man la 

da ha da be lir gin ha le gel miş ve gü nü mü ze 

ka dar bü yük oran da ko run muş, ku ru luş 

yıl la rın da ki si yasî kim li ği de Ye ni Del hi’ye 

ta şı nın ca so na er miş tir. Üni ver si te 1925 

son ra sın da hiç bir şe kil de ak tif si ya se tin 

içi ne gir me miş, ağır lık lı ola rak müs lü man-

la rın hak la rı nı ko ru yan aka de mik bir ku-

rum ola rak kal mış tır.
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ÿAb dül ha mit Bi rı şık

eser ba sı lan ya yı ne vi Hin dis tan’ın çe şit li 

yer le rin de şu be ler aç mış tır. Üni ver si te-

nin 1972’de mev cut şek li ni alan mer kez 

kü tüp ha ne sin de (Za kir Hu sa in Lib rary) 
İs lâ mî ilim ler le il gi li çok sa yı da yaz ma eser 

ve 400.000’i aş kın ba sı lı ki tap mev cut tur. 

Üni ver si te nin çı kar dı ğı ilk der gi Reşîd 

Ah med Gengûhî’ye nis bet le ya yım la nan 

ve aka de mik ol ma yan er-Reşîd’dir; bir 

sü re son ra adı Mevlânâ Mu ham med Ali 

Cev her’e nis bet le Cev her (Jau har) ola-

rak de ğiş ti ril di. Bu der gi il kel şart lar da 

el ya zı sı ile çı ka rıl ma ya baş lan mış tı. Cev-

her der gi si ya yın ha ya tı na üni ver si te nin 

ha ber bül te ni tar zın da Jau har adıy la 

bu gün de de vam et mek te dir. Üni ver si-

te nin ilk aka de mik der gi si Câ mi£a (Ja-
mia) olup ilk de fa Ocak 1923’te Ur du ca 

ya yım lan mış tı. Ya yı mın da malî sı kın tı lar 

ve idarî prob lem ler yü zün den za man za-

man ak sa ma lar ol duy sa da bi rin ci dö ne-

mi 1947 yı lı na ka dar de vam et ti. İkin ci 

dö ne mi 1960 yı lı Kasımın da çı ka rı lan sa-

yı ile (XLV/1) baş la dı. Der gi baş lan gıç ta 

Câ mia’ nın Şu‘be-i Te’lîf ve Tas nîf ad lı bi-

ri mi ta ra fın dan çı ka rı lı yor du, 1988 yı lı na 

ka dar da üni ver si te nin mer kezî bi rim le ri 

ta ra fın dan üni ver si te adı na ya yım lan dı. 

Ara lık 1988’de der gi yi Za kir Hu sa in Ins ti-

tu te of Is la mic Stu di es neş ret me ye baş-

la dı. A‘zam garh’ta çı ka rı lan Ma£ârif ad lı 

der gi den son ra Hint alt kı ta sı nın en uzun 

ömür lü Ur du ca der gi si ka bul edi len Câ-

mi£a’ nın çok sa yı da özel sa yı sı ya yım lan dı. 

Ön ce le ri yıl da al tı sa yı çı ka rı lan der gi Ocak 

1995’ten iti ba ren dört sa yı ya in di ril di. Câ-

mia Mil li ye İs lâ mi ye’nin ho ca la rın dan Âbid 

Hü se yin ve ar ka daş la rı İslâm’ın Ba tı’ya, 

Ba tı’nın İslâm ül ke le ri ne ve İslâm dü şün-

ce si ne et ki si üze rin de XX. yüz yı lın ih ti-

yaç la rı na ce vap ve re bi le cek ni te lik te ça-

lış ma lar ya pa bil mek için 1967’de Del hi’de 

Is lam and Mo dern Age So ci ety’yi kur du. 

Ni te lik li eser ler neş re den der nek 1969’da 

İslâm aôr £A½r-ı Cedîd ve 1970’te Is-

lam and Mo dern Age adla rıy la iki der gi 

çı kar ma ya baş la dı. Der gi ler gü nü müz de 

Câmia

Milliye

Ýslâmiye’nin

ilk emîri

Hakîm
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