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CÂMÝA MÝLLÝYE ÝSLÂMÝYE

– —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
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Ýslâmiye’nin

ilk emîri
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ÿAb dul lah Ay dın lı

– —CANARD, Marius
(1888-1982)

Fransız şarkiyatçısı.˜ ™

Fran sa’nın Mor van böl ge sin de Dracy-

Sa int-Lo up kö yün de bir öğ ret men ço cu ğu 

ola rak doğ du. Li se öğ re ni mi ni Au tun’da 

Collège Bo na par te’ta ta mam la dı. Li sans 

öğ re ni mi ni Lyon Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si’nde ede bi yat ala nın da yap tı. Do-

ğu dil le ri ne olan il gi si bu ra da baş la dı ve 

1913’te bu üni ver si te ye Arap di li öğre tim 

üye li ği ne ta yin edi len Gas ton Wiet’den 

Arap ça, Fars ça ve Türk çe ders le ri aldı. 

Üni ver si te yi bi tir dik ten son ra Tou lon şehri 

li se sin de ede bi yat öğ ret me ni ola rak ça lış-

tı. An cak I. Dün ya Sa va şı’nın çık ması üze-

ri ne Ağus tos 1914’te öğ ret men li ği bı ra kıp 

Be aun’da ki 16. Sü va ri Ala yı’na ka tıl dı. Lor-

ra ine-Cham pag ne ve di ğer bölge ler de ki 

cep he ler de Al man lar’la ya pı lan ba zı sa-

vaş lar da gös ter di ği üs tün ce sa ret sa ye-

sin de su bay lık mer te be si ne yük sel di ve 

ken di si ne Cro ix de Gu er re ni şa nı ve ril di. 

1919 yı lı Tem muz ayı na ka dar or du da 

ka lan Ca nard ken di is te ğiy le, Fran sa’nın 

o dö nem de sö mür ge le rin den olan Fas’ın 

Dâ rül beyzâ şeh rin de öğ ret men lik gö re-

vine ta yin edil di. Bu gö re vi ni bir yıl sür dür-

mek le bir lik te onun Do ğu araş tır ma la rı na 

duy du ğu il gi nin bu ra da art tı ğı ve ile ri de 

ya pa ca ğı ça lış ma lar da he de fi ni bu ra da be-

lir le di ği söy le nir.

Tu nus’tan Lyon’a dö nen Ca nard ye ni den 

Gas ton Wi et’in ders le ri ne de vam et me ye 

baş la dı. Ken di si ne ya kın il gi gös te ren ho-

ca sı nın teş vi kiy le bin bir ge ce ma sal la rı nı 

oku du. Oku ma la rı sı ra sın da Arap kahra-

man la rı na bü yük il gi duy du. Bu ara da 

İs lâm ta ri hi ça lış ma la rı na yö nel di, te mel 

kay nak lar dan fay da la na bil mek için Arap-

ça, Fars ça ve Türk çe’yi da ha iyi öğren-

mek ama cıy la Pa ris’te Eco le des Lan gu-

es Ori en ta les’e gi re rek bu ra dan 1924’te 

me zun ol du. Okul da ki ho ca sı şar ki yat çı 

Wil li am Mar ça is’nin teş vi kiy le 1926’da Tu-

nus’a git ti. Yak la şık bir yıl Tu nus’ta kal-

dı. 1927’de Ce za yir Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si’ne ta yin edil di. Bu üni ver sitede 

1934 yı lın da His to ire de la dynas tie des 

hamdânides de Ja zi ra et de Syrie adlı 

Ça re ler (İs tan bul 1984); Kri zin Sa ba-

hı (İs tan bul 2002); İslâm Âle mi nin 

Ana Me se le le ri ne Be di üz za man’dan 

Çö züm ler (İs tan bul 1994); Be di üz za-

man’ın Fi kir Prog ra mı Üze ri ne Bir 

Ana liz (İs tan bul 2008); Ri sa le-i Nur Işı-

ğın da Alevî Sünnî Me se le si (İs tan bul 
2002); Sulh Çiz gi si (Er zu rum 1978; İz mir 
1980); Teb liğ, Ter bi ye ve Si ya si Tak-

tik Açı la rın dan Hic ret (İs tan bul 1981); 
Haz re ti İb ra him’den Me saj lar (Hz. İb-
ra him’in Me sa jı) (İs tan bul 1998, 2005); 
İs lâm Da vet çi si nin El Ki ta bı (İs tan bul 
1996, 2009); Na mus Fit ne si Mut’a Ni kâ-

hı (İs tan bul 1992, 2011); Se mi ner ve Tez 

Reh be ri (Er zu rum 1978); Ahkâmu’s-Sı-

ğar: İs lâm Hu ku kun da Ço cuk lar la İl gi-

li Hü küm ler (Ha nefî fa ki hi Üsrûşenî’nin 
Câ mi£u a¼kâmi’½-½ı³år  ad lı ese ri nin çe vi-
ri si [İs tan bul 1984]); Ta rih çi Açı sın dan 

Din (Ar nold J. Toyn bee’den çe vi ri, İs tan-
bul 1978); Ma ki na ve Çark la rı: Sov yet 

Ada mı nın Ye tiş me si (Mic hel Hel ler’den 
çe vi ri, İs tan bul 1998); İslâmî İlim ler de 

İs râ iliy yât yâhut Gayr-i İslâmî Men şe li 

Ri va yet ler (Mu ham med Hamîdul lah’tan 
çe vi ri [İİFD, sy. 2 [1977], s. 295-319]); İs-

lâm Hu ku ku nun Kay nak la rı Açı sın-

dan Kitâb-ı Mu kad des (Mu ham med 
Ha mî dul lah’tan çe vi ri [İİFD, sy. 3 [1979], 
s. 379-410; sy. 4 [1980], s. 313-326]). İb ra-

him Ca nan’ın ba zı eser le ri de ği şik ad lar la 

ya yım lan mış tır.
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Mec düd din İb nü’l-Esîr’in Câmi£u’l-u½ûl 

li-e¼âdî¦i’r-Resûl’ünün İb nü’d-Dey ba‘ 

ta ra fın dan Teysîrü’l-vü½ûl adıy la ya pı-

lan muh ta sa rı nın ter cü me si ve şer hi dir. 

Söz ko nu su muh ta sa ra, İbn Mâce’nin 

es-Sü nen’i ye ri ne Mâlik’in el-Mu va¹¹aßı 

alın mış tır. İb ra him Ca nan ki ta bın so nu-

na, İbn Mâce’nin es-Sü nen’in de yer alıp 

da adı ge çen eser ler de bu lun ma yan 1351 

ha di si de ek le miş, böy le ce 7338 ha di sin 

ter cü me ve şer hi ni yap mış, ese rin baş 

ta ra fı na ha dis usu lü ve ta ri hi ne da ir bir 

mu kad di me yaz mış tır. Ki tap da ha son-

ra mu kad di me kıs mı çı ka rı la rak Ha dis 

An sik lo pe di si Kü tüb-i Sit te adıy la ya-

yım lan mış tır (I-XVI II, İs tan bul, ts.). Ese rin 

mu kad di me si nin muh ta sa rı Hadîs Usûlü 

ve Ta ri hi adıy la da ba sıl mış tır (An ka ra 
1998). 2. Ye ni Usûl-i Hadîs. Za fer Ah-

med Te hâ ne vî’ nin İ£lâßü’s-sü nen ad lı 

ese ri nin Æa vâ£id fî £ulûmi’l-¼adî¦ adıy la 

neş re di len (1972) mu kad di me si nin ter-

cü me si dir (İz mir 1982). 3. Pey gam be ri-

mi zin Ha dis le rin de Me de ni yet Kül tür 

ve Tek nik (İs tan bul 1984). 4. Pey gam-

be ri mi zin Oku ma Yaz ma Se fer ber li-

ği ve Öğ re tim Si ya se ti (İs tan bul 1984). 
5. Hz. Pey gam ber’in Sün ne tin de Tıp 

(Tıbb-ı Ne be vî) (An ka ra 1995). 6. Pey-

gam be ri mi zin Ya nıl ma sı Me se le si (İs-
tan bul 1999). 7. Pey gam be ri mi zin Ehl-i 

Ki tap ile Di ya lo ğu (İs tan bul 2006). İb ra-

him Ca nan’ın di ğer eser le ri de şun lar dır: 

Pey gam ber Yıl dız la rı Sa ha be Dün ya sı 
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Eği tim Esas la rı (İs tan bul 1980); Ai le İçi 

Eği tim (İs tan bul 2006); Ai le Re isi ve 

Ba ba Ola rak Hz. Pey gam ber (İs tan bul 
1996, 1999); Kur’an’da Ço cuk Eği ti mi 

(İs tan bul 1996); Ço cuk Hak la rı Be yan-
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la rı (İs tan bul 1980); İslâm’da Za man 
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