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İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), kurulu-
şundan bugüne kadar sürdürdüğü projelerinin 
yanı sıra yeni uygulamaya koyduğu diğer pro-
jelerle birlikte ilmî çalışmalarını daha geniş bir 
sahada sürdürme gayretindedir.

Nitelikli akademisyen yetiştirilmesi amacıy-
la yürütülen Araştırmacı Yetiştirme Projesi 
(AYP), İslâm dini ve medeniyetine dair bilgi ve 
eğitim ihtiyacını gidermeye katkıda bulunmayı 
hedefl eyen ansiklopedi projeleri, araştırmaları 
kolaylaştırmak ve akademik kaynaklara elektro-
nik yolla ulaşabilmeyi sağlamak amacıyla sür-
dürülen Elektronik Yayın Projesi, İslâm ilimleri 
tarihinde Fahreddin er-Râzî sonrasındaki altı 
asırlık (VII-XII./XII-XIX. yüzyıllar) döneme 
yoğunlaşan İkinci Klasik Dönem Projesi ve İs-
tanbul Tarihi Projesi kapsamında 2015 yılında 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

In addition to the projects continuing since its 
foundation, ISAM is in effort to extend its ac-
ademic activities over an area broader than 
ever before through implementation of new 
projects. 

Various activities were organized in 2015 
within the scope of such projects like Re-
searcher Assistance and Training Project 
aiming to train qualifi ed academicians; en-
cyclopaedia projects which aim to satisfy the 
needs for knowledge about Islamic civiliza-
tion and religion, and religious education; 
Electronic Publications Project which targets 
to ease the process of reaching essential 
sources needed by researchers; History of 
Istanbul Project and Late Classical Period 
Project which focuses on the six centuries 
(7th-12th / 12th-19th centuries) of the history of 
Islamic sciences after Fakhr al-Din al-Razi.   
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Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi
1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve 
ilk cildi 1988 yılında neşredilen Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi 44. cildin yayımlan-
masıyla 2013 yılı sonunda tamamlandı. Bu bü-
yük kültür hizmetinin tamamlanması onuruna, 
25 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yüzyılın İslâm 
Kültür Hizmeti, Onur ve Hizmet Ödülleri” tö-
reni vesilesiyle ansiklopedimiz internet üzerin-
den de ücretsiz erişime açıldı. 

Yayımlanan ciltlerde yer almamış şahıs, konu 
ve kavramlardan seçilen yaklaşık 1000 madde-
yi kapsamak üzere planlanan ek (zeyil) ciltlerin 
hazırlanmasına 2015 yılı boyunca devam edildi. 
Bu iki ek ciltten ilkinin yazımı 2015 yılı içerisin-
de tamamlandı. Her iki cildin birlikte 2016 yılı 
içerisinde yayımlanması planlanmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne 
şu adreslerden erişilebilmekte ve ansiklopedi 
maddeleri ve ciltler ücretsiz olarak indirilebil-
mektedir:

www.islamansiklopedisi.org.tr 

www.islamansiklopedisi.info 

Türkiye Diyanet 
Foundation (TDV) 
Encyclopaedia of Islam
TDV Encyclopaedia of Islam, the fi rst volume 
of which was published in 1988 after a 5-year 
preparation process, completed with the 
publication of its 44th volume at the end of 
2013. In honour of the completion of this ma-
jor work, the event titled “the Award of Hon-
our and Service, the Service of the Century of 
Islamic Culture” took place on January, 25th 
2014 in Istanbul Haliç Congress Centre and 
TDV Encyclopaedia of Islam was also opened 
to online access in the same event.

The preparation of the supplementary vol-
umes, which are planned to consist of ap-
proximately 1000 additional articles about 
the persons, subjects, and concepts that have 
not been included in the published volumes, 
continued during 2015 and the fi rst one of 
these additional volumes was completed in 
the same year. It is planned that both vol-
umes will be published together in 2016.

TDV Encyclopaedia of Islam can be accessed 
online and its articles and volumes can be 
downloaded from the following web pages 
free of charge:

www.islamansiklopedisi.org.tr 

www.islamansiklopedisi.info 

görsel gelecek
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Temel İslâm Ansiklopedisi
Dost ve akraba topluluklar ile müslüman azın-
lıkların yaşadığı coğrafyalardaki dinî bilgi ve 
eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefl eyen ve 
öncelikle Rusça, Çince ve Balkan dillerinde 
yayımlanması düşünülen Temel İslâm Ansiklo-
pedisi’nin Türkçe yazımına ve Rusça tercüme-
sine 2015 yılı içerisinde devam edildi. Rusça 
tercümenin I. cildinin 2016 yılı içinde yayım-
lanması planlanmaktadır. 

Temel İslâm Ansiklopedisi, İslâm dininin temel 
konu ve kavramları ile başta peygamberler ol-
mak üzere, önde gelen İslâm büyükleri hakkın-
da doğru ve yeterli bilgi sunmayı, genel okuyu-
cuya günlük İslâm bilgisi hakkında kaynaklık 
etmeyi, modern çağın getirdiği belli başlı prob-
lemler karşısında İslâm’ın bakışını ana hatlarıy-
la ortaya koymayı ve İslâm’ın mesajını, en doğru 
şekilde aktaracak anlaşılır bir üslûpla ifade et-
meyi hedefl emektedir.

Farklı coğrafyalarda farklı din ve kültürlerle bir 
arada yaşayan müslüman toplulukların dinî bil-
gi ve eğitim ihtiyacını gidermeyi de hedefl eyen 
Temel İslâm Ansiklopedisi, hedef kitlesi fark-
lı olduğu için hem içerik hem de dil ve üslûp 
bakımından TDV İslâm Ansiklopedisi’nden ayrı 
özellikler taşıyacaktır. 

Yaklaşık 1500 madde içermesi ve beş cilt ol-

 The Concise 
Encyclopaedia of Islam
The writing process of the Concise Encyclo-
paedia of Islam in Turkish and its translation 
into Russian continued in 2015. It is planned 
that this encyclopaedia will be published fi rst 
in Russian, Chinese, and Balkan languages to 
satisfy the educational and religious needs of 
friendly and related communities and Muslim 
minority populations. It is also projected that 
the fi rst volume of the Russian translation of 
the encyclopaedia be published in 2016. 

The Concise Encyclopaedia of Islam aims to in-
form the average reader about Islamic knowl-
edge, both providing accurate and suffi cient 
knowledge about the basics of Islam and its 
signifi cant fi gures, especially the prophets, 
and presenting an Islamic point of view to 
modern problems. The Encyclopaedia aims 
to fulfi l this aim by using a clear language in 
order to convey the message of Islam in the 
most accurate way. 

The Concise Encyclopaedia of Islam which also 
aims to satisfy the educational and religious 
needs of Muslim minority populations who 
live together with different religions and cul-
tures will have different features from TDV 
Encyclopaedia of Islam in respect to its lan-
guage, style and content because its target 
group is different. 

The articles selected from TDV Encyclopaedia 
of Islam for the Concise Encyclopaedia of Islam, 
which is due to consist of fi ve volumes and in-

görsel gelecek
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clude approximately 1500 articles, are rewrit-
ten considering the needs, the expectations, 
and the traditional understanding of Islam of 
the readers who speak the target-language. 
Moreover, new articles which have not been 
included in the TDV Encyclopaedia of Islam are 
added to this new encyclopaedia in accor-
dance with the local needs and expectations.

While the Concise Encyclopaedia of Islam is 
still being written in Turkish, its translation 
into Russian is also conducted in cooper-
ation with Russian Islamic Foundation for 
Supporting Culture, Science and Education 
(FPIKNO) and coordinated by Moscow Insti-
tute of Islam. As part of the protocol signed 
on 19.04.2013 by ISAM, FPIKNO and Moscow 
Institute of Islam, the translation of the Turk-
ish articles prepared by ISAM into Russian 
and proofreading are carried out by a com-
mittee of ten experts appointed by Moscow 
Institute of Islam, and these translations are 
also checked by ISAM. The Russian transla-
tion of the Concise Encyclopaedia of Islam will 
be published in Moscow in cooperation with 
ISAM and FPIKNO. 

ması planlanan Temel İslâm Ansiklopedisi için 
kırk dört ciltlik TDV İslâm Ansiklopedisi’nden 
seçilen maddeler, tercüme edilecek dili konuşan 
muhatapların kitlenin ihtiyaçları, beklentileri 
ve geleneksel İslâm anlayışları da dikkate alın-
mak suretiyle yeniden yazılmaktadır. Ayrıca 
yine bölgesel ihtiyaçlar ve beklentiler çerçeve-
sinde TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer almayan 
yeni maddeler de ilâve edilmektedir.

Türkçe yazımı devam etmekte olan Temel İslâm 
Ansiklopedisi’nin Rusça tercüme çalışması, Rus-
ya Federasyonu İslâm Kültür, Bilim ve Eğitimini 
Destekleme Vakfı (FPIKNO) ile iş birliği halin-
de yürütülmekte ve Moskova İslâm Enstitüsü 
tarafından koordine edilmektedir.

İSAM, FPIKNO ve Moskova İslâm Enstitüsü 
arasında 19 Nisan 2013 tarihinde imzalanan 
yeni bir protokol çerçevesinde, İSAM tarafından 
Türkçe olarak hazırlanan maddelerin Rusça’ya ter-
cümesi ve redaksiyonu Moskova İslâm Enstitüsü 
tarafından belirlenen on kişilik bir heyet tarafın-
dan yapılmakta, yapılan tercümeler ayrıca İSAM 
tarafından kontrol edilmektedir. Temel İslâm An-
siklopedisi’nin Rusça çevirisi İSAM ve FPIKNO iş 
birliği ile Moskova’da yayımlanacaktır.
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Researcher Assistance 
and Training Project 
(AYP)
One of the important projects carried out 
by Türkiye Diyanet Foundation Centre for 
Islamic Studies (ISAM) is the Researcher 
Assistance and Training Project (AYP) which 
was initiated at the end of 2012 and has been 
carried out since 2013. Just like it did in the 
past, today ISAM pays special attention to 
train researchers and to improve their qual-
ifi cations. 

Among the aims of ISAM are both contrib-
uting the improvement of the quality of re-
search in the areas of religious and social sci-
ences in general and giving assistance to the 
institutions of higher education, especially 
the faculties of theology. ISAM also targets to 
become an institution which develops strate-
gies for the related disciplines and areas.      

Researcher Assistance and Training Project 
initiated not only to train researchers on Is-
lamic studies but also to enhance the quality 
of research in this area is a long-term edu-
cation program launched by ISAM in 2012. 
Within the context of the goals and aims 
of the project, the activities like seminars, 
workshops, foreign language courses and 
specialization classes continue periodical-
ly based on the accumulation of knowledge 
gained from previous years.     

Within the scope of the project, 41 applicants 
in 3 different groups in the fi rst admission 
term in 2012 and 66 applicants in 3 different 
groups in the second admission term in 2014, 
as a total of 107 researcher candidates , have 
been selected and admitted to the education-
al program.  

During the three-year-period, 7 researcher 
candidates’ contracts were terminated due to 
health problems, personal issues and inabil-
ity to fulfi l the requirements of the project; 
16 researcher candidates’ fi nancial supports 
were suspended and 3 researcher candidates 
were employed as full-time researchers at 
ISAM.     

Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP)
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 
Merkezi’nin (İSAM) yürütmekte olduğu önemli 
projelerden biri de 2012 yılı sonunda başlatıl-
mış ve 2013 yılı itibariyle uygulamaya konulmuş 
olan Araştırmacı Yetiştirme Projesi’dir (AYP). 
İSAM geçmişte olduğu gibi bugün de araştır-
macı yetiştirilmesine ve araştırmacı kalitesinin 
yükseltilmesine özel bir önem vermektedir.

İSAM’ın hedefl eri arasında genel olarak dinî 
ve sosyal ilimler alanında araştırma kalitesinin 
yükselmesine katkıda bulunmak, yüksek öğre-
time, özellikle ilâhiyat fakültelerinde ihtiyaç du-
yulan konularda destek vermek ve ilgili alanlar-
da strateji belirleyen bir kurum haline gelmek 
yer almaktadır. 

İslâm araştırmaları alanında araştırmacı yetiş-
tirilmesine ve araştırma kalitesinin yükseltil-
mesine yönelik olarak hazırlanan Araştırmacı 
Yetiştirme Projesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Araştırmaları Merkezi uhdesinde 2012 yılında 
hayata geçirilmiş uzun süreli bir eğitim progra-
mıdır. Proje amaçları ve hedefl eri bağlamında, 
araştırmacılar için düzenlenen seminer, atölye 
çalışmaları, yabancı dil kursları, ihtisas çalışma-
ları vb. aktiviteler geçtiğimiz yıllardan kazanı-
lan bilgi birikimiyle belirli bir düzende devam 
etmektedir.

Proje kapsamında 2012 yılı ilk kabul dönemin-
de üç ayrı grupta toplam 41, 2014 yılı ikinci ka-
bul döneminde ise üç ayrı grupta 66 kişi olmak 
üzere toplamda 107 araştırmacı adayı seçilerek 
eğitim programına dahil edilmiştir. 

Üç yıllık süre zarfında Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi yönergesinde belirtilen şartların sağla-
namaması, sağlık sorunları veya kişisel sebep-
lerle yedi araştırmacı adayının ilişiği kesilmiş, 
on altı araştırmacı adayının malî desteği don-
durulmuş, üç araştırmacı adayı ise İSAM bün-
yesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdam 
edilmiştir.
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As of the end of 2015, 26 of the researcher 
candidates have completed the obligatory ac-
ademic seminars and 43 of them have passed 
the threshold of 65 points determined for Ar-
abic and English profi ciency tests. As part of 
foreign language program, second foreign 
language courses and academic assistance 
programs continue for the other researcher 
candidates. 

2015 yılı sonu itibariyle Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi araştırmacı adaylarından yirmi altısı zo-
runlu eğitim seminerlerini tamamlamış, kırk 
üçü de Arapça ve İngilizce için belirlenen 65 
puan (YDS) barajını geçmiştir. Diğer araştırma-
cı adaylarının yabancı dil programı kapsamın-
da ikinci dili öğrenme çalışmaları ve akademik 
destek eğitim programı devam etmektedir.

Araştırma Alanlarına Göre Dağılım / Researcher Candidates  According To Their Fields Of Study

2012 1. Dönem / 2012 First Term
Kişi Sayısı / 
Number of 
Candidates

2014 2. Dönem / 2014 Second Term
Kişi Sayısı / 
Number of 
Candidates

Arap dili ve belâgatı / Arabic Language and 
Rhetoric 1 Arap dili ve belâgatı / Arabic Language and 

Rhetoric 4

Mezhepler tarihi / History of Sects 
(Madhhabs) 1 Dinler tarihi / History of Religions 6

Hadis / Hadith 3 Hadis / Hadith 5

İslâm bilim tarihi / History of Islamic 
Science 3 İslâm bilim tarihi / History of Islamic 

Science 1

İslâm düşüncesi ve kelâm / Islamic Thought 
and Islamic Theology 2 İslâm düşüncesi ve kelâm / Islamic Thought 

and Islamic Theology 11

İslâm eğitim tarihi / History of Islamic 
Education 3 İslâm eğitim tarihi / History of Islamic 

Educa  on 3

İslâm tarihi / History of Islam 2 İslâm tarihi / History of Islam 6

İslâm toplumları ve ülkeleri / Islamic 
Countries and Communities 2 İslâm toplumları ve ülkeleri / Islamic 

Countries and Communities 8

Kur’an ilimleri ve tefsir / Qur’anic Sciences 
and Exegesis 4 Kur’an ilimleri ve tefsir / Qur’anic Sciences 

and Exegesis 9

Kıraat / Qira’at (Recitation of the Qur’an) - Kıraat / Qira’at (Recitation of the Qur’an) 2

Tasavvuf / Sufi sm 5 Tasavvuf / Sufi sm 1

İslâm hukuku / Islamic Law 8 İslâm hukuku / Islamic Law 10

Toplam / Total 34 Toplam / Total 66

Genel Toplam / Grand Total
Projede Devam Edenler (Aktif+Dondurulan+İstihdam edilen)= 100 Kişi

On-going Ones (Ac  ve + Suspended + Employed) = 100 Fellows
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AYP Mevcut Durum Dağılımı (107 Kişi) / Current State of AYP (107 Persons)

Mevcut Durum / Current State Kişi Sayısı / 
Persons

Yüzdelik Oran / 
Percentage

Aktif destek alan / Candidates who are actively assisted 80 % 75

Desteği dondurulan / Candidates whose fi nancial supports were suspended 16 % 15

İSAM’da istihdam edilen / Candidates who became full-time researchers 3 % 3

Mezun / Candidates who are graduated 1 % 1

Ayrılan / Candidates whose contracts were terminated 7 % 6

Gruplara Göre Dağılım (100 Kişi) / Distribution of Candidate Researchers According to Groups (100 Persons)

Gruplar / Groups Kişi Sayısı / 
Persons

Yüzdelik Oran / 
Percentage

1. Grup (Tam Burslu Araştırma Desteği) / (Research assistance with full 
fi nancial support) 24 % 24

2. Grup - Ar.Gör. (Kısmî Burslu Araştırma Desteği) / (Research Fellows at 
several universities-given partial fi nancial support) 55 % 55

3. Grup (Burssuz Araştırma Desteği) / (Research assistance without fi nancial 
support ) 21 % 21

Yabancı Dil Yeterlilik Durumu (100 Kişi) / Foreign Language Status (100 Persons)

Yabancı Dil Durumu / Foreign Language Status Kişi Sayısı / 
Persons

Yüzdelik Oran / 
Percentage

İki Yabancı Dilden Yeterli Olanlar / Profi cient in both languages 43 % 43

Arapçadan Yeterli Olanlar / Profi cient in Arabic 60 % 60

İngilizceden Yeterli Olanlar / Profi cient in English 77 % 77

AYP Akademik Durum Dağılımı (100 Kişi) / Current Distribution of Academic Degrees in AYP (100 Persons)

Akademik Durum / Academic Status Kişi Sayısı / 
Persons

Yüzdelik Oran / 
Percentage

Yüksek Lisans Ders / MA Students (Attending MA Courses) 0 % 0
Yüksek Lisans Tez / MA Candidates (Thesis-Writing Phase) 24 % 24
Doktora Ders / PhD Students (Attending PhD Courses) 17 % 17
Doktora Yeterlilik / PhD Students (Getting Ready for Qualifi cation Exams) 14 % 14
Doktora Tez / PhD Candidates (Passed Qualifi cations - Thesis-Writing Stage) 44 % 44
Doktora Mezun / PhD (Graduate) 1 % 1
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Activities Conducted 
within the Scope of the 
Project during 2015

 An “AYP Academic Board” consisting of 7 
members has been formed in order to pro-
vide consultancy to the ISAM administration 
and AYP Project Unit in respect to general 
planning necessary within the framework 
of the project, evaluating the improvement 
of the students, monitoring the execution of 
the project, ensuring the application and de-
velopment of the educational program in the 
most effi cient and healthy way.    

 18 separate supervisors for the 12 fi elds 
of study have been appointed to provide ac-
ademic support and counselling to the re-
searcher candidates.     

 The practice of supervision works in the 
form of providing small group guidance in 
order to ensure and monitor the students’ 
academic advancement. The relationship be-
tween the supervisor and the student is dif-
ferent from the relationship between a teach-
er and a student in classroom atmosphere or 
from the relationship of one-to-one consul-
tation. It is a counselling activity aiming to 
follow-up, evaluate and guide the academic 
progress of the student at a macro level. The 
supervisor’s responsibility comprises the 
area that lays out of offi cial thesis advisor-
ship and the studies that have been included 
in the graduate curriculum.    

 Within the scope of the project, in which 
Arabic and English profi ciency is a require-
ment, researcher candidates were assisted in 
improving their Arabic and English profi cien-
cies and most of them attended to courses 
at Istanbul 29 Mayıs University’s Centre for 
Continuing Education while the others at-
tended to language courses offered by differ-
ent foreign language centres.

 The researcher candidates who have al-
ready been profi cient in both languages at-
tended to educational seminars. Seminars 
are organized in two groups as obligatory 
seminars and optional specialty reading 
groups for all researcher candidates. Within 
the context of the project, 282+ hours of edu-

Proje Kapsamında 2015 Yılı 
İçerisinde Gerçekleştirilen 
Faaliyetler

 Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nin genel plan-
laması ve icrasında İSAM yönetimi ve Araştır-
macı Yetiştirme Projesi proje birimine, proje 
çerçevesinde gerekli planlamaları yapmak, öğ-
rencilerin durumlarını değerlendirmek, proje-
nin işleyişini takip etmek, eğitim programının 
sağlıklı bir şekilde uygulanmasını ve geliştiril-
mesini temin etmek gibi hususlarda danışman-
lık yapmak üzere yedi kişilik “AYP İlim Heyeti” 
oluşturulmuştur.

 On iki ilim dalı için araştırmacı adaylarının 
çalışmalarında rehberlik etmek ve akademik 
destek vermek üzere on sekiz ayrı “ilim dalı so-
rumlusu” belirlenmiştir. 

 İlim dalı sorumluluğu uygulaması, 
öğrencilerin akademik gelişimini temin ve 
takip amaçlı küçük grup rehberliği şeklindedir; 
sorumlu-öğrenci ilişkisi, sınıf ortamındaki 
hoca-öğrenci veya birebir danışmanlık iliş-
kisinden farklı, makro düzeyde akademik 
gelişimi takip, değerlendirme ve yönlendirmeye 
mâtuf bir rehberlik faaliyetidir. İlim dalı so-
rumlusunun faaliyet alanını hem resmî tez 
danışmanlığının hem de lisans üstü eğitim 
müfredatında yer alan çalışmaların haricinde 
kalan alanlar oluşturmaktadır. 

 Arapça ve İngilizce yeterliliğinin zorunlu ol-
duğu proje kapsamında araştırmacı adaylarının 
Arapça veya İngilizce dil yeterliliklerini geliştir-
melerine destek verilmiş, çoğunluğu İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde, 
diğerleri çeşitli kurslarda dil eğitimi almışlardır. 

 Her iki dilde de yeterli seviyede bulunan 
araştırmacı adayları eğitim seminerlerine katıl-
mıştır. Seminerler, bütün araştırmacı adayları 
için zorunlu seminerler ve isteğe bağlı ihtisas 
okumaları şeklinde iki grup olarak düzenlen-
miştir. Proje kapsamında araştırmacı adayları 
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cation seminars were planned and conducted 
for the researcher candidates. 

 10 more researcher candidates of AYP 
completed their masters and enrolled in a 
doctoral program. 16 of the researcher can-
didates who continue their masters program 
fi nished their course work and started to 
write their theses. 

 5 of the AYP researcher candidates were 
sent abroad to improve their foreign language 
skills and to research. 

 4 of our researcher candidates passed the 
required exams and were appointed as re-
search assistants at various universities.  

 In order to meet the need for the ISAM 
projects and works, 3 researcher candidates 
from 2012 admission term were employed at 
ISAM as full time Research Fellows.   

 Harun Abacı completed his PhD disser-
tation and became the fi rst researcher who 
graduated from our program. 

 38 of our researcher candidates, who were 
approved after the interviews made for Spring 
and Fall term education seminars, attended 9 
different seminars.   

için 282+ saat eğitim semineri planlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir.

 Araştırmacı Yetiştirme Projesi araştırmacı 
adaylarından on kişi daha yüksek lisansı ta-
mamlayarak bir doktora programına kaydol-
muşlardır. Yüksek lisans döneminde bulunan 
araştırmacı adaylarından ise on altısı ders dö-
neminden tez dönemine geçmiştir.

 Araştırmacı Yetiştirme Projesi araştırmacı 
adaylarından beş kişi araştırma yapmak ve ya-
bancı dil becerilerini geliştirmek üzere çeşitli ül-
kelere gitmiştir.

 Dört araştırmacı adayımız ÖYP veya üni-
versite bünyesinde açılan imtihanları kazanarak 
araştırma görevlisi olarak atanmışlardır.

 İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) proje-
leri ve çalışmalarındaki ihtiyacın karşılanma-
sı amacıyla 2012 döneminden üç araştırmacı 
adayı araştırma uzmanı unvanıyla tam zamanlı 
çalışan olarak istihdam edilmiştir. 

 Doktora tez çalışmasını tamamlayan Harun 
Abacı, programdan mezun olan ilk araştırmacı 
olmuştur. 

 Bahar ve güz dönemi eğitim seminerleri için 
yapılan mülâkatlarda uygun görülen araştırma-
cı adaylarından otuz sekiz kişi, dokuz farklı se-
minere devam etmiştir.

2015 Yılı Eğitim Seminerleri / Educa  on Seminars of 2015

Eğitici  / Instructor Seminer Adı - Konusu / Title - Subject of the Seminar Dönem / Term
Eğitim Süresi (Saat) 
/ Dura  on of Study  
(Hour)

1 İbrahim Halil Üçer İslâm düşüncesine giriş / Introduc  on to Islamic Thought 2015 bahar / Spring 2015 18

2 Nurullah Ardıç Sosyal teori -1 / Social Theory -1 2015 bahar / Spring 2015 34

3 Mert Sunar Tarih teorisi ve metodolojisi / Theory and Methodology of History 2015 bahar / Spring 2015 32

4 Eyyüp Said Kaya Araştırma usulü / Research Methods 2015 bahar / Spring 2015 24

5 Harun Kuşlu Mantık (klasik) / Logic (Classical) 2015 bahar / Spring 2015 12

6 İshak Arslan Bilim teorisi / Philosophy of science 2015 güz / Fall 2015 20

7 Ayhan Çitil Mantık ve matematik felsefesi / Philosophy of Logic and Mathema  cs 2015 güz / Fall 2015 20

8 Nurullah Ardıç Sosyal teori -2 / Social Theory -2 2015 güz / Fall 2015 32

9 Taha Boyalık Dil ilimleri ve belâgat / Linguis  cs and Rhetoric 2015 güz / Fall 2015 24
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Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)
The Undergraduate Academic Assistance Pro-
gram (LADEP) which was initiated by ISAM in 
2006 and in time developed into a three-step 
academic assistance program for the under-
graduate students of theology faculties has 
had its eighth term graduates of LADEP-2 and 
its third term graduates of LADEP-1 academic 
programs as of June 2015. 

Also, LADEP-expertise program formed from 
the graduates of LADEP-2 and senior under-
graduate students, has completed its second 
term. Students were assisted in their prepa-
ration to their graduate admission exams 
and all of the attendants of the program took 
their fi rst step towards the graduate studies 
in their targeted fi elds.

Applications and interviews for the tenth term 
of LADEP-2 and the fourth term of LADEP-1 
were completed in September. During 2015-
2016 academic year, which started with the 
opening seminar given by Prof. Mustafa 
Sinanoğlu on October 12th, participants con-
tinue to attend a total of seventeen different 
seminars as part of LADEP’s three-staged 
curriculum.  

LADEP-1 courses examine selected texts 
from modern literature in order to form a 

Lisans Akademik Destek 
Programı (LADEP)
İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından İlâhi-
yat Fakültesi lisans öğrencilerine yönelik olarak 
2006 yılında başlatılan ve süreç içerisinde geli-
şerek üç aşamalı bir eğitim programına kavuşan 
LADEP, 2015 Haziran ayı itibariyle sekizinci 
dönem LADEP-2 ve üçüncü dönem LADEP-1 
eğitim programlarını tamamlayan katılımcıları-
nı mezun etti.

LADEP-2 mezunu, lisans son sınıf öğrencilerin-
den oluşan LADEP-İhtisas’ta ise ikinci dönem 
tamamlandı. Bu aşamada, lisans üstü sınavlara 
hazırlık imkânı sunuldu ve katılımcıların tamamı 
hedefl edikleri alanlarda lisans üstü eğitime ilk 
adımlarını attılar.

Onuncu dönem LADEP-2 ve dördüncü dönem 
LADEP-1 başvuru ve mülâkatı eylül ayı içerisin-
de tamamlandı. Prof.Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun 
12 Ekim’de verdiği açılış semineriyle başlayan 
LADEP 2015-2016 döneminde katılımcılar, 
LADEP’in üç aşamasında toplam on yedi farklı 
seminer almaktadırlar.

LADEP-1’de, İslâm ilimlerinin temel termino-
lojisi, ıstılahları ve problem alanları hakkında 
temel oluşturulması amacıyla genellikle çağdaş 
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basis on fundamental terminology, concepts, 
and problems of Islamic studies. LADEP-2 
contains classes about classical texts of four 
main Islamic disciplines (tafseer, hadith, fi qh, 
kalam) and current problems of these disci-
plines as well as student presentations. 

As for the LADEP-expertise stage, which can 
be described as a preparation for graduate 
studies, the students continue their studies 
in accordance with their own academic plan-
ning under the guidance of their supervisors 
for about eight months.  

LADEP program provides a book scholarship 
to its attendants especially for the purchase of 
books written in languages other than Turk-
ish. Moreover, English language support is 
provided in order to improve their foreign lan-
guage profi ciency. In addition to the LADEP-1 
curriculum, Arabic grammar and syntax (sarf 
and nahw) seminars are organized so as to 
help the attendants to develop the essential 
skills to study the classical texts.

LADEP seminars, which are conducted every 
week days between 5:30 pm and 7:00 pm, not 
only include reading a classical Arabic text 
but also aim to develop the participants’ ac-
ademic skills by encouraging them to dwell 
on how to understand and study the Islamic 
sciences today. In addition to the seminars, 
various individual trainings and group activ-
ities are organized in order to enhance the 
participants’ abilities of expression and aca-
demic research skills.  

literatürden seçilmiş metinler işlenmektedir. İki 
sene süren LADEP-2’de dört temel İslâmî ilimle 
(tefsir, hadis, fıkıh, kelâm) ilgili klasik metinler 
işlenirken aynı zamanda bu ilimlere dair güncel 
problemlere ve öğrenci sunumlarına yer veril-
mektedir.

Yüksek lisans çalışmalarına hazırlık olarak ni-
teleyebileceğimiz LADEP-İhtisas’ta ise katılım-
cılar danışmanlarıyla kendi ihtiyaçları çerçeve-
sinde belirlenmiş bir program dahilinde yakla-
şık sekiz ay süren bir çalışma yapmaktadırlar.

LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışın-
daki dillerde kitap temini imkânı sunan kitap 
bursu ve yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek 
üzere İngilizce dil desteği verilmektedir. Ayrıca 
LADEP-1 müfredatına ek olarak, katılımcıların 
klasik metinlere ulaşmak için ihtiyaç duyduk-
ları alt yapı bilgilerini geliştirmeleri amacıyla 
sarf-nahiv seminerleri düzenlenmektedir.

Haft a içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasın-
da gerçekleştirilen LADEP seminerleri, klasik 
Arapça bir metni okutmakla yetinmemekte, 
aksine katılımcıları İslâmî ilimlerin günümüzde 
nasıl anlaşılması ve çalışılması gerektiğine dair 
düşünmeye teşvik ederek akademik yetkinliği 
geliştirmeyi hedefl emektedir. Seminerlere ilâve 
olarak gerçekleştirilen çeşitli ferdî çalışmalarda 
ve grup çalışmalarında katılımcıların akademik 
araştırma ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için 
gayret gösterilmektedir.
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Visiting Scholar Program 
(MAP)
ISAM’s Visiting Scholar Program (MAP) is de-
signed for post-doctoral researchers working in 
the areas of Islamic and social sciences to provi-
de them with a proper academic atmosphere as 
well as give them an opportunity to benefit from 
ISAM’s library and other research facilities. Th is 
program also aims to improve relations betwe-
en institutions and share the ever-enriching 
knowledge accumulated by the academics.  

Visiting scholars can apply to this program for 
a period of one to three months. The names 
of the researchers admitted to the program 
in 2015, their subjects of research and their 
institutions are listed below:

• Abdullah Bayram / Fakhr al-Din al-Razi’s 
Approach to Qur’anic Verses Related to Legal 
Matters in the Light of Teleological Method of 
Interpretation / Balıkesir University - Turkey

• Abdullah Temizkan / The Interpretation of 
Basmalah from the Point of Eighteen Schol-
arly Discipline: The Example of Hâdimî / Dicle 
University – Turkey

• Azize Uygun / The Envisions of the Ef-
fects of the Stars to Human Characteristics 
in Horoscopes / Süleyman Demirel University 
– Turkey 

• Gülsinay İssayeva / Cases of Phonetic 
Symbolism of Kazak and Turkish Languages 
/ National Academy of Sciences of the Repub-
lic of Kazakhstan – Kazakhstan 

• İsmail H. Yavuzcan / Islamic Education in 
Germany: Theory and Practice / Tübingen 
University – Germany

Misafir Araştırmacı 
Programı (MAP)
Misafir Araştırmacı Programı, İslâmî ilimler 
ve sosyal bilimler alanlarında doktora sonrası 
çalışmalarını yürüten araştırmacılara İSAM’ın 
kütüphane ve diğer araştırma imkânları 
yanında uygun bir ilmî ortam sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu program, aynı zamanda 
kurumlar arası ilişkileri geliştirme ve söz 
konusu alanlarda her geçen gün zenginleşen 
bilgi birikimini paylaşma amacına yöneliktir. 

Misafir araştırmacılar bu programa kısa ve uzun 
dönemler için -bir aydan üç aya kadar- başvura-
bilmektedirler. 2015 yılında bu programa kabul 
edilen ve farklı tarihlerde programdan fayda-
lanan araştırmacılar, araştırma konuları ve ku-
rumları şöyledir:

• Abdullah Bayram / Makāsıd ya da Gāî-Te-
leolojik Yorum Metodu Açısından Fahreddin 
er-Râzî’nin Ahkâm Âyetlerine Yaklaşımı / Balı-
kesir Üniversitesi – Türkiye 

• Abdullah Temizkan / Besmelenin On Sekiz 
İlim Açısından Okunması: Hâdimî Örneği / 
Dicle Üniversitesi – Türkiye

• Azize Uygun / Yıldıznâmelerde Yıldızların 
İnsan Karakterine Etkisi Tasavvurları / 
Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye 

• Gülsinay İssayeva / Kazak ve Türk Dillerinin 
Ses Sembolizmi Hadiseleri / Kazakistan Millî 
Bilimler Akademisi – Kazakistan

• İsmail H. Yavuzcan / Almanya’da İslâm Din 
Eğitimi: Teori ve Pratiği / Tübingen Üniversitesi 
– Almanya
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• Kamile Ünlüsoy / Modern Islamic Thought: 
Hassan Al-Turabi’s Approach and Contribu-
tion / Süleyman Demirel University – Turkey 

• Mehmet Özkan / Imam Birgivi and the 
Critical Edition of His Glosses over Commen-
taries Titled Hâşiyetü’l-İnâye / Balıkesir Uni-
versity– Turkey 

• Metin Yiğit / Main Jurisprudential Views of 
Imamite Shia Particular to the Sect: Descrip-
tion-Review / Dicle University – Turkey

• Nurten Zeliha Şahin / Sexual Harassment: 
Rape – A Review Based on Islamic Law / In-
dependent Researcher – Turkey

• Rachida Dimassi / Teaching and Learning 
Arabic Calligraphy: Comparative Study Be-
tween Arabic and European Countries / Inde-
pendent Researcher – Tunisia 

• Ramin Sadigov / Historiography of Turkic 
Peoples / Hakkari University – Turkey

• Seyit Özkutlu / Political and Economic Re-
lations Between the Sultanate of Mamluks 
and Kingdom of Cyprus in the 14th Century / 
Independent Researcher – TRNC

Internship Program
ISAM provides internship opportunities to na-
tive and foreign students. Students of Islam-
ic studies as well as students at Information 
and Document Management/Librarianship 
can apply to ISAM for this program. Accord-
ingly, 2 graduate and 5 undergraduate and in 
total 7 students from abroad were given the 
opportunity to do their internship in 2015.   

• Kamile Ünlüsoy / Çağdaş İslâm Düşüncesi: 
Hasan Türâbî’nin Yaklaşımı ve Katkısı / Süley-
man Demirel Üniversitesi – Türkiye 

• Mehmet Özkan / İmam Birgivî ve Hidâye 
Haşiyesi (Hâşiyetü’l-İnâye) Adlı Ta‘lika’sının 
Tahkiki / Balıkesir Üniversitesi – Türkiye 

• Metin Yiğit / İmâmiyye Şîası’nda Mezhebe 
Özgü Başlıca Fıkhî Görüşler: Tasvir-Değerlen-
dirme / Dicle Üniversitesi – Türkiye

• Nurten Zeliha Şahin / Cinsel Şiddet: Teca-
vüz-İslâm Hukuku Bağlamında Bir Değerlen-
dirme / Serbest Araştırmacı – Türkiye

• Rachida Dimassi / Teaching and Learning 
Arabic Calligraphy: Comparative Study Be-
tween Arabic and European Countries / Serbest 
Araştırmacı – Tunus

• Ramin Sadigov / Türk Halkları Tarihi Yazı-
mı / Hakkâri Üniversitesi – Türkiye

• Seyit Özkutlu / XIV. Yüzyılda Memlük Sul-
tanlığı ve Kıbrıs Krallığı Arasındaki Siyasî ve 
Ticarî İlişkiler / Serbest Araştırmacı – KKTC

Staj Programı
İslâm Araştırmaları Merkezi, yerli ve yabancı 
öğrencilere staj imkânı tanımaktadır. Staj için 
İslâm araştırmalarıyla ilgili dalların yanı sıra 
Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölü-
mü’nde eğitim gören öğrenciler de İSAM’a baş-
vurabilmektedir. Bu bağlamda 2015 yılı içeri-
sinde yurt dışından, iki lisans üstü ve beş lisans 
öğrencisi olmak üzere yedi öğrenciye araştırma 
stajı imkânı sunulmuştur. 
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Late Classical Period 
Project
This project, which began in 2012 with the 
aim to study the intellectual accumulation 
in the Late Classical Period (7th-12th / 12th-
19th centuries) of Islamic civilization from 
different aspects, aims publishing books as 
compilations, monographies, catalogues and 
critically edited books, and organizing tahqiq 
courses, academic meetings, and supporting 
sub-projects proposed by research fellows. 

Within the scope of the project, the fourth 
and fi fth of the tahqiq courses for beginners, 
the fi rst one of which was held in 2013, were 
organized in 2015 along with the fi rst and 
second advanced tahqiq courses and exper-
tise-level tahqiq courses. 

The 4th International Critical Edition Course 
was organized for training on the critical edi-
tion of manuscripts in cooperation with ISAM 
and Cairo Institute of Manuscripts between 
January 26th and February 5th 2015 at ISAM. 
The First Expertise-Level Tahqiq Course, ti-
tled as “Writing Types Used in Arabic Manu-
scripts,” was also organized. The Fourth Inter-
national Critical Edition Course was dedicated 
to the Chairman of the Board of Trustees of 
Istanbul 29 Mayıs University, Dr. Tayyar Altıku-
laç considering his valuable works on critical 
editions and particularly his contributions on 
publishing several copies of Qur’an attributed 
to Caliph Uthman belonging to the early period 
of Islam. As for the First Expertise-Level Tah-
qiq Course, this organization was dedicated 
to Calligrapher Hasan Çelebi, who made sub-
stantial contributions to Islamic calligraphy by 
not only producing excellent works but also 
training many disciples.    

The Fifth Basic Level Tahqiq Course titled 
“Fundamentals of Tahqiq,” an Advanced Lev-
el Tahqiq Course titled “Problems of Tah-
qiq” and the Second Expertise Level Tahqiq 
Course titled “Sources of Tahqiq” was held 
between July 22nd and August 1st. 

In this context, theoretical and practical sem-
inars, in total of 60 hours for the Basic Level 
and 30 hours for the Advanced and Expertise 
Level, were given by tahqiq experts, which 
participated from abroad and Turkey, to the 
participants in order to improve their skills 

İkinci Klasik Dönem 
Projesi
İslâm medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi’n-
deki (VII-XII./XII-XIX. yüzyıllar) entelektüel 
birikimi farklı yönleriyle araştırmak amacıyla 
2012 yılında başlatılan proje kapsamında, kata-
loglama, derleme, monografi ve tahkikli neşir 
türü eserler hazırlanıp yayımlanması, tahkik 
kursları ve ilmî toplantılar düzenlenmesi ve 
araştırmacıların teklif edeceği alt projelerin des-
teklenmesi hedefl enmiştir.

Proje çerçevesinde ilki 2013 yılında düzenlenen 
başlangıç seviyesi tahkik kurslarının dördüncü 
ve beşincisi ile ileri seviye tahkik kursu ve ihti-
sas seviyesi tahkik kurslarının birinci ve ikincisi 
2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

İSAM ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü 
(Ma‘hedü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye) iş birliği ile 
26 Ocak-5 Şubat 2015 tarihleri arasında yazma 
eserlerin tahkikli neşrine yönelik olarak temel 
seviye IV. Uluslararası Tahkik Kursu ve “Arapça 
Yazmalarda Kullanılan Yazı Türleri” başlıklı I. 
Tahkik İhtisas Kursu düzenlendi.

IV. Uluslararası Tahkik Kursu, Hz. Osman’a nis-
pet edilen erken döneme ait çeşitli mushafl arın 
neşri başta olmak üzere önemli tahkikli neşir 
çalışmalarıyla sahaya yaptığı katkıları sebebiyle 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç’a; I. Tahkik İhti-
sas Kursu ise gerek İslâm hat sanatında verdiği 
mümtaz eserler gerekse yetiştirdiği talebelerle 
bu sanata önemli katkıları bulunan Hattat Ha-
san Çelebi’ye ithaf edildi.

22 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında ise 
“Tahkik Esasları” konulu V. Temel Seviye Tah-
kik Kursu, “Tahkik Problemleri” konulu İleri 
Seviye Tahkik Kursu ve “Tahkik Kaynakları” 
konulu II. İhtisas Seviyesi Tahkik Kursu düzen-
lendi.

Bu çerçevede Türkiye’den ve yurt dışından 
alanında uzman akademisyenler tarafından 
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and knowledge they need about critically ed-
ited publication of manuscripts. Unlike the 
previous courses, the last 9 sessions of the 
30-session Basic Level course and the last 
3 sessions of the 15-session Advanced Level 
course were reserved to the practice of tah-
qiq itself.  

On August 1st 2015, certifi cates were present-
ed to the participants at the closing session 
with the participation of ISAM Deputy Direc-
tors Tuncay Başoğlu and Ali Hakan Çavuşoğ-
lu, and trainers of the Tahqiq Courses, Fah-
raddin Kabawa, Mahmud Misri and Hasan 
Ahmed Osman. 41 participants of the Basic 
Level Course; and 18 participants of the Ad-
vanced and Expertise Level Courses were 
granted certifi cates. 

Apart from the tahqiq courses, ISAM orga-
nized a Joint Tahqiq Workshop in 2015. 20 par-
ticipants selected from the previous courses 
of Basic, Advanced and Expert Level of Tah-
qiq courses were divided into four groups in 
a two-week workshop on 1436/2015 Rama-
dan. With the help of expert academicians, 
the critical edition of Alamuddin al-Iraqi’s (d. 
704/1304-5) work “al-Insaf Muhtasar al-Intisaf 
min al-Kashshaf” was collectively prepared. 

The workshop was based on four different 
copies - ranging from 150 to 200 folios - of 
Al-Insaf, which is an abridged version of Ibn 
Al-Munayyar’s Al-Intisaf written on Al-Za-
makhshari’s al-Kashshaf. 

Within the scope of the workshop, partici-
pants conducted their tahqiq studies under 
the supervision of Prof. Fahraddin Kabawa 
(ISAM), Dr. Mahmud Misri (ISAM), Dr. Faisal 
Hafi an (Manager of Cairo Institute of Manu-
scripts) and Dr. Hasan Ahmed Osman (Mecca 
Umm al-Qura University). 

Throughout the workshop, every participant 
conducted the critical edition on 7 to 9 folios 
of the manuscript, and an introductory chap-
ter (dirasah) was written jointly by the partic-
ipants which will be made ready for the pub-
lication in the following days. 

katılımcılara yazma eserlerin tahkikli neşri ko-
nusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri 
kazandırmaya yönelik “Temel Seviye Kursu”n-
da 60 saatlik, İleri ve İhtisas kurslarında ise 
30’ar saatlik teorik ve uygulamalı dersler verildi. 
Öncekilerden farklı olarak bu kurslardan otuz 
oturumlu “Temel Seviye Kursu”nun son dokuz 
oturumu ile on beş oturumlu “İleri Seviye Kur-
su”nun son üç oturumu pratik olarak tahkik uy-
gulamasına ayrıldı.

1 Ağustos 2015 tarihinde, İSAM başkan yar-
dımcıları Tuncay Başoğlu ve Ali Hakan Ça-
vuşoğlu ile tahkik kursu eğiticileri Fahreddin 
Kabâve, Mahmud el-Mısrî ve Hasan Osman’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen kapanış oturumun-
da katılımcılara sertifikaları takdim edildi. “Te-
mel Seviye Kursu”nda 41 kişiye, İleri ve İhtisas 
Seviye Tahkik Kursunda ise 18 kişiye sertifika 
verildi.

Tahkik kurslarının yanı sıra İSAM 2015 yılın-
da Müşterek Tahkik Atölyesi’ni gerçekleştirdi. 
Daha önce gerçekleştirilen Temel, İleri ve İhti-
sas kurslarına katılanlar arasından seçilen yir-
mi kişi, 1436 (2015) Ramazanında iki haft alık 
bir atölyede dört gruba ayrılarak alanında uz-
man akademisyenler gözetiminde Alemüddin 
el-Irâkī’nin (ö. 704 / 1304-5) el-İnsâf Muhtasa-
rü’l-İntisâf mine’l-Keşşâf adlı eserinin tahkikini 
ortaklaşa gerçekleştirdi.

Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı üzerine İbnü’l-Mü-
neyyir tarafından kaleme alınan el-İntisâf adlı 
eserin muhtasarı mahiyetindeki el-İnsâf üzerine 
yapılan bu tahkik çalışmasında eserin 150-200 
varak arasında değişen dört nüshası esas alın-
dı. Atölye kapsamında öğrenciler tahkik çalış-
malarını Prof.Dr. Fahreddin Kabâve (İSAM), 
Dr. Mahmud el-Mısrî (İSAM), Dr. Faysal Haf-
yân (Kahire Yazma Eserler Enstitüsü / Ma‘he-
dü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye müdürü) ve Dr. Ha-
san Osman (Mekke Ümmmülkurâ Üniversitesi) 
gözetiminde yürüttü.

Müşterek Tahkik Atölyesi kapsamında her öğ-
rencinin 7-9 varak arasındaki bir kısmını tahkik 
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Also, four signifi cant works were published 
within the Late Classical Period Project in 
2015:

• Catalogue of Endowments of Istanbul Sharia 
Registers, Ed. Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, 
Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, Istanbul: 
ISAM, 2015, 708 pages, ISBN 978-975-389-
853-9.

• Sufi  Orders in Turkey: History and Culture, 
ed. Semih Ceyhan, Istanbul: ISAM, 2015, 1052 
pages, ISBN 978-605-4829-19-4.

• Semih Ceyhan, Mentor of Three Sufi  Mas-
ters: Khalwatiyya, Ramazaniyya Branch and 
Köstendilli Alaeddin Ali Efendi, Istanbul: ISAM, 
2015, 351 pages, ISBN 978-605-4829-21-7.

• Şükrü Maden, Tradition of Glosses in Exege-
sis and The Glosses on Anwar al-Tanzil by Şey-
hzade, Istanbul: ISAM, 2015, 414 pages, ISBN 
978-605-4829-27-9.

History of Istanbul 
Project
Great History of Istanbul from Antiquity to XXI 
Century, which consists of 363 articles writ-
ten by 270 scholars on different subjects 
such as topography, architecture, religious 
and social life, management and economics, 
has been completed and published in ten vol-
umes in 2015. The work, which aims to deter-
mine Istanbul’s place among the major cities 
of world in the light of the fact that it has been 
a “city” from the fi rst settlement in Antiquity 
until today, is part of the project launched in 
late 2012 and carried out by ISAM and Istan-
bul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ. Great History 
of Istanbul, the translation of which into En-
glish is still on the way, is aimed both to meet 
general reader’s expectations and be a re-
source for the students of formal education.

Great History of Istanbul is the most volumi-
nous and comprehensive work of its kind as 
it addresses all the historical periods of the 
city. This work was written in a thematic ap-
proach and the subjects were covered in the 
articles. The details, which will provide a 
better understanding of the issues that have 
not been adequately addressed in the main 
articles, have been examined in depth with 

ettiği eserin, yine ortak bir çalışma ile kaleme alı-
nan inceleme (dirâse) kısmı ve dipnotlarına son 
şekli verildikten sonra önümüzdeki günlerde ya-
yıma hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca proje çerçevesinde, dört önemli eser 
2015 yılı içerisinde yayımlanmıştır:

• İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu, 
Hazırlayanlar: Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ay-
han Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul: İSAM, 
2015, 708 sayfa, ISBN 978-975-389-853-9.

• Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür, ed. Se-
mih Ceyhan, İstanbul: İSAM, 2015, 1052 sayfa, 
ISBN 978-605-4829-19-4.

• Semih Ceyhan, Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, 
Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin 
Efendi, İstanbul: İSAM, 2015, 351 sayfa, ISBN 
978-605-4829-21-7.

• Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve 
Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi,  İstanbul: 
İSAM, 2015, 414 sayfa, ISBN 978-605-4829-27-9.

İstanbul Tarihi Projesi
2012 yılı sonlarında başlatılan ve İSAM ile İs-
tanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. iş birliğin-
de yürütülen proje çerçevesinde, İstanbul’un 
Antikçağ’daki ilk yerleşiminden günümüze ka-
dar “şehir” oluşunu merkeze alarak dünya şe-
hirleri içindeki yerini tayin etmeyi amaçlayan 
ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yö-
netim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim 
adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan 
Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tari-
hi isimli eser 2015 yılı içerisinde tamamlanarak 
on cilt halinde yayımlandı. İngilizce’ye tercüme 
çalışmaları devam eden eserin hem genel oku-
yucunun beklentilerine cevap vermesi hem de 
örgün eğitimdeki öğrenciler için kaynak olması 
hedefl enmektedir. 

Büyük İstanbul Tarihi, şehrin bütün tarihî dö-
nemlerini ele almasıyla alanındaki en hacimli 
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frame articles and excerpts. In establishing 
the particular chronologies of the themes, 
three periods, which determines the identity 
of the city and forms milestones in its history, 
has been taken as bases. These are Byzan-
tine, Ottoman and Republican periods. Each 
theme were divided into sub-periods based 
on the continuities and changes in itself. An-
cient period, Byzantine, Ottoman and Repub-
lican periods were not treated as absolute 
disengagements. Apart from these themes, 
Great History of Istanbul also offers its read-
ers two important key works in terms of his-
tory of Istanbul, which are fi rst in their kinds: 
chronology and bibliography of Istanbul.

In addition to become a source for the studies 
in this fi eld in respect to knowledge, meth-
odology, and content, Great History of Istan-
bul is considered to become a sourcebook for 
the classes on Istanbul both in Turkey and 
abroad, and this is why, special attention is 
paid to its wording to be smooth, comprehen-
sive and strong.  

Its wide range of author cadre, international 
academic contributions, richness of its visual 
material and its size come at the top of the 
distinguishing characteristics of Great History 
of Istanbul from histories of other cities. This 
work also offers a model for writing long his-
tories of cities from every aspect.

Great History of Istanbul, which deals with 8500 
years of the history of the city, consists of 10 
volumes and 5320 pages. The project, the gen-
eral management of which was undertaken 
by Professor M. Akif Aydın and the editing of 
which was done by Assistant Professor Coşkun 
Yılmaz, was designed by Bülent Erkmen.

Chapters of Great History of Istanbul are as fol-
lows:

1- Imperial Transformations of Istanbul

Imperial transformation of Istanbul, histor-
ical course of which was narrated and con-
solidated as a city-state, began with its con-
struction as a rival and alternative capital 
city to Rome, capital of Roman Empire, and 
continued with Ottoman Empire. Istanbul still 
maintains its claim with Turkish Republic.

ve kapsamlı çalışma olma özelliğine sahiptir. 
İstanbul’un tarihini anlatan on ciltlik bu eserin 
yazımında, tematik bir anlayışla hareket edil-
miş, konular makaleler halinde yazılmıştır.

Ana makalelerde yeterince üzerinde durulama-
yan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlaya-
cak detaylar ise çerçeve ve derkenar yazılarıyla 
derinlikli olarak incelenmiştir. Temaların ken-
di içindeki kronolojilerinin oluşturulmasında 
şehrin kimliğini belirleyen ve tarihî akışında 
dönüm noktasını oluşturan üç dönem esas alın-
mıştır. Bunlar Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemleridir. Her tema kendi içindeki sürek-
lilik ve değişimler dikkate alınarak dönemlen-
dirilmiş; Antikçağlar, Bizans, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemleri mutlak kopuşlar olarak ele 
alınmamıştır. Eser bu temalar dışında İstanbul 
tarihi açısından önemli ve alanlarında ilk olan 
iki çalışmayı daha okurlara sunmaktadır: İs-
tanbul kronolojisi ve İstanbul bibliyografyası.

Büyük İstanbul Tarihi’nin alanındaki çalışmalara 
bilgi, yöntem ve içerik olarak kaynaklık etmesi 
yanında Türkiye’de ve yurt dışında verilen İstan-
bul derslerinde kullanılabilecek bir metin/kay-
nak olacağı da düşünülüp akıcı, kuşatıcı ve güç-
lü bir üslûba sahip olmasına dikkat edilmiştir. 

Büyük İstanbul Tarihi’ni diğer şehir tarihlerin-
den ayıran hususiyetlerin başında geniş yazar 
kadrosu, uluslar arası akademik katkılar, görsel 
materyal zenginliği ve hacmi gelmektedir. İçe-
rik, tasarım ve baskı materyali itibariyle birbi-
rini tamamlayan ve destekleyen bu çalışma aynı 
zamanda şehirlerin uzun tarihlerini yazmada 
her açıdan bir model önerisi de sunmaktadır. 

İstanbul’un 8500 yıllık tarihinin ele alındığı 
eser, on cilt ve 5320 sayfadan oluşmaktadır. Pro-
je yöneticiliğini Prof.Dr. M. Akif Aydın’ın, edi-
törlüğünü Yrd.Doç.Dr. Coşkun Yılmaz’ın yaptı-
ğı eserin tasarımı ise Bülent Erkmen’e aittir.
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As the capital city and the centre of the for-
mation and implementation of worldviews and 
politics, which spread over three continents, 
of the aforementioned empires, Istanbul ruled 
over the largest area and longest time in terms 
of geographical, political and religious as-
pects. For centuries, Istanbul was the centre 
of a vast geography with its actual, political, 
religious, economic, and military infl uences 
reaching as far as the Balkans, Eastern Eu-
rope, Africa, Middle East, West Asia, the Black 
Sea, India and other transoceanic regions.  

 In the fi rst chapter that was planned as the 
introduction of the book, articles by Halil İn-
alcık, Ahmet Davutoğlu, Feridun M. Emecen 
and İlhan Tekeli deal with the great transfor-
mation and crises of the city in political, in-
tellectual, social, religious and architectural 
areas. In this sense, the fi rst part is an orig-
inal and comparative reading attempt of the 
history of the city.

2- Istanbul on a World Scale (ed. Yunus Uğur)

This chapter focuses on the importance and 
location of Istanbul in a world context, and 
the history of the city is studied in compar-
ison with other prominent cities of world in 
the past and present. The location of Istanbul 
was compared separately for the fi rst time 
in this study with the contemporary cities 
around the world during Byzantine, Ottoman 
and Republican periods.

3- Topography and Settlement (ed. Mehmet 
Karakuyu)

In this chapter, Istanbul’s geographical struc-
ture, physical characteristics, settlement 
history and its refl ections on the maps were 
discussed under subtitles of “Natural Struc-
ture,” “Archaeology,” “Spatial Development 
and Topography,” “Natural and Human-made 
Disasters,” and “Administrative Structure 
and Cartography.” 

4- Politics and Administration (ed. Feridun M. 
Emecen - Coşkun Yılmaz)

Istanbul is the longest living capital city of the 
history of the world. Its history as a capital 
city which began during to Roman Empire 
and continued during the Ottoman Empire 
lasted about 1600 years. As one of the rar-
est cities of the world which maintained its 
feature of being a political centre throughout 

Büyük İstanbul Tarihi’nin bölümleri şu şekildedir:

1- İstanbul’un Emperyal Dönüşümleri

Tarihî mecrası bir şehir devleti olarak tahkiye ve 
tahkim  edilen İstanbul’un emperyal dönüşümü 
Roma İmparatorluğu’nun Roma’sına rakip 
ve alternatif bir başkent olarak inşa edilişiyle 
başlamış, Osmanlı ile devam etmiş olup iddiasını 
Türkiye Cumhuriyeti ile sürdürmektedir.

Başkenti olduğu imparatorlukların üç kıtaya 
yayılan dünya görüşüyle siyasetlerinin oluşum 
ve uygulama merkezi olarak coğrafî, siyasî ve 
dinî açıdan saha ve süre bakımından en geniş 
alana ve zamana hükmeden İstanbul, asırlar-
ca Balkanlar, Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu, 
Batı Asya, Karadeniz, Hindistan ve diğer okya-
nus ötesi bölgelere kadar ulaşan fiilî, siyasî, dinî, 
iktisadî, askerî nüfuzuyla geniş bir coğrafyanın 
merkezi olmuştur.

Eserin girişi olarak planlanan bölümde Halil 
İnalcık, Ahmet Davutoğlu, Feridun M. Emecen 
ve İlhan Tekeli’nin kaleminden şehrin siyasî, 
zihnî, sosyal, dinî ve mimari alandaki büyük 
dönüşüm ve buhranları anlatılıyor. Bu anlamda 
bölüm şehrin tarihine dair ilk, özgün ve muka-
yeseli bir okuma çalışmasıdır.

2- Dünya Ölçeğinde İstanbul (ed. Yunus Uğur)

Bu bölümde İstanbul’un dünya şehirleri 
bağlamındaki önemi ve konumu üzerinde 
durulmakta ve şehrin tarihi geçmişte ve 
günümüzde öne çıkan dünya şehirleriyle 
karşılaştırmalı olarak okunmaktadır. 

İstanbul’un konumu ilk defa bu çalışmada 
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 
çağdaşı dünya şehirleriyle ayrı ayrı mukayese 
edilmiştir.

3- Topografya ve Yerleşme (ed. Mehmet Kara-
kuyu)

Bölümde “Doğal Yapı”, “Arkeoloji”, “Mekân-
sal Gelişim ve Topografya”, “Doğal ve Beşerî 
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its long history, Istanbul became the main 
centre of the implementation of the politics 
and the worldviews of its host empires which 
spread over three continents. In this context, 
it has been a political and administrative 
centre that cannot be compared to any other 
similar city.

Politics and administration constitute the 
most voluminous subjects of Great History of 
Istanbul. In this chapter, the political develop-
ments that took place in Istanbul’s historical 
depth and its feature of being the adminis-
trative centre are examined. The subtitles 
of the chapter include: “Politics,” “The Sieg-
es and the Conquest,” “Diplomacy,” “Law,” 
“Management and Administrative Structure,” 
“Elections,” and “Ceremonies.”

Âfetler”, “İdarî Yapı ve Kartografya” şeklindeki 
alt başlıklarda İstanbul’un coğrafî yapısı, fizikî 
özellikleri, yerleşim tarihi ve haritalara yansı-
ması ele alınmıştır. 

4- Siyaset ve Yönetim (ed. Feridun M. Emecen 
- Coşkun Yılmaz)

Dünya tarihinin en uzun ömürlü başşehri İs-
tanbul’dur. Roma İmparatorluğu ile başlayan 
pâyitahtlığı Osmanlı ile birlikte yaklaşık 1600 
yıl devam etmiştir. İstanbul uzun tarihi bo-
yunca siyasî merkez özelliğini koruyan nâdir 
dünya şehirlerinden biri olarak başkentliğini 
yaptığı imparatorlukların üç kıtaya yayılan 
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5- Demography (ed. Yunus Koç)

The demographic structure of Istanbul is 
discussed under four sub-headings divided 
according to time periods, namely from its 
foundation until the Ottoman conquest, from 
its conquest to 19th century, from 19th century 
to the Republican period, and after the Re-
publican period. The effect of migrations of 
the 19th century caused by the large reduction 
in the Ottoman territory, the population ex-
change that took place in the early years of 
the Republic, and domestic migration of Re-
publican period on the demography of the city 
is also examined in this chapter. 

6- Society (ed. Arif Bilgin)

In this chapter, everything about people living 
in Istanbul ranging from their outfi ts to their 
ways of entertainment, from their cuisine to 
their health are discussed within the frame-
work of historical continuity. The subtitles of 
the chapter include: “Social Layers,” “Health 
and Nutrition,” “Clothing-Finery,” “Ceremo-
nies-Entertainment-Sports,” “Socialization 
and Social Decorum,” “Disasters and Social 
Solidarity,” “Being a child and doing sports in 
Istanbul,” “Gardens of Istanbul,” “Crime and 
Investigation.” The chapter also offers an his-
torical perspective and empirical accumula-
tion to the pursuits of living together.

7- Religion (ed. Hür Mahmut Yücer)

In this chapter, the religious journey of Istan-
bul which started with its pagan past is exam-
ined under the subheadings of “Christianity,” 
“Judaism,” and “Islam,” and urban practices 
of these beliefs are presented.

8- Economics (ed. Coşkun Çakır)

In addition to controlling Bosporus, its con-
nection to the Black Sea, having an inland 
port like Golden Horn, its feature of bring-
ing West and East, North and South together 
through land and sea have made Istanbul one 
of the most important centres of transporta-
tion, communication and commerce since the 
early days of its foundation.

The chapter on Economics which has been 
prepared by taking national and internation-
al relations into account, have the following 
subheadings: “Economics of Byzantine’s Is-
tanbul,” “Subsistence and Waqfs in Ottoman 

siyasetlerinin ve dünya görüşlerinin uygulayıcı 
ana merkezidir. Bu anlamda, benzeri başka 
hiçbir şehirle mukayese edilemeyecek ölçüde 
siyaset ve yönetim merkezidir. 

Siyaset ve yönetim eserin en hacimli konusunu 
oluşturuyor. Bu bölümde İstanbul’un tarihî de-
rinliği içerisinde geçirdiği siyasî gelişmeler ve 
yönetim merkezi olma hususiyetleri ele alını-
yor. Bölümün alt başlıkları şunlardır: “Siyaset”, 
“Kuşatmalar ve Fetih”, “Diplomasi”, “Hukuk”, 
“Yönetim ve İdarî Yapı”, “Seçimler”, “Törenler.”

5- Demografi (ed. Yunus Koç)

Demografik yapı, şehrin kuruluşundan Os-
manlılar’ın fethine, fetihten modern nüfus sa-
yımının yapıldığı XIX. yüzyıla, XIX. yüzyıldan 
Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet dönemi şeklinde 
dört alt başlıkta ele alınmaktadır. Osmanlı coğ-
rafyasındaki büyük daralmanın sebep olduğu 
XIX. yüzyıldaki göçler ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki mübadele ile Cumhuriyet dönemi 
göçlerinin şehrin demografisine etkisi de bu 
bölümde incelenmektedir.

6- Toplum (ed. Arif Bilgin)

Bu bölümde İstanbul toplumu kıyafetlerinden 
eğlencesine, mutfağından sağlığına varıncaya 
kadar tarihî süreklilik içerisinde ele alınmakta-
dır.  Bölümün alt başlıkları şunlardır:  “Toplum-
sal Katmanlar”, “Sağlık ve Yemek”, “Giyim-Ku-
şam”, “Merasim-Eğlence-Spor”, “Sosyalleşme 
ve Âdâb-ı Muâşeret”, “Âfetler ve Sosyal Yar-
dımlaşma”, “İstanbul’da Çocuk Olmak ve Spor 
Yapmak”, “İstanbul Bahçeleri”, “Suç ve Teft iş”. 
Bölümde bir arada yaşama arayışlarına da tarihî 
bakış açısı ve tecrübî bir birikim sunulmaktadır.

7- Din (ed. Hür Mahmut Yücer)

Bu bölümde İstanbul’un pagan geçmişiyle baş-
layan şehrin dinî yolculuğu Hıristiyanlık, Mû-
sevîlik ve İslâm başlıklarında incelenerek bu 
inançların şehrî uygulamaları ortaya konmak-
tadır.
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Istanbul,” “Trade, Industry and Finance in Ot-
toman Istanbul,” “Waqfs, Trade, Industry and 
Finance in Republican Istanbul.” 

9- Transportation and Communication (ed. 
Ali Akyıldız)

In this chapter, historical adventure of Istan-
bul’s transportation and communication both 
in the city and with its remote and immediate 
surroundings are narrated. Transportation is 
examined in terms of transportation by land, 
sea and air in addition to its conditions, in-
struments and institutions. As for the com-
munication, it is presented in line with the 
historical course of means of transportation 
and communication by their periodical net-
works and structure. 

10- Literature, Art and Culture (ed. Hatice 
Aynur)

The urban adventures of culture, literature 
and art are among the most important issues 
on which unique richness and colourfulness 
of Istanbul can be refl ected. The seventh vol-
ume of Great History of Istanbul, which is re-
served to this chapter, consists of subhead-
ings of “Music and Culture,” “Literature,” “Vi-
sual Arts,” and “Literacy and Book Culture,” 
and presents the accumulation of Istanbul to 
the reader. 

11- Architecture (ed. Halil Ibrahim Düzenli)

The main issues discussed in this chapter 
are titled as “Byzantine Architecture,” “Early 
Ottoman Architecture,” “XVI-XVII Century Ot-
toman Architecture,” “XVIII and XIX Centuries 
Ottoman Architecture,” “Structure-Based 
Legacy of Ottoman Istanbul,” “Planning from 
the Ottoman Empire to the Republic,” and 
“Republican Architecture.” 

The architectural history of Istanbul which 
has been the home for many beautiful works 
in the history of humankind is dealt with in 
this chapter in the light of its all kinds of 
monuments such as houses, fountains, so-
cial complexes and schools, the course of 
their planning, and their adventures.

12- Education, Science and Technology (ed. 
Mehmet İpşirli - Salim Aydüz)

Istanbul has been home to scientifi c activi-
ties, provided means for the training of many 

8- İktisat (ed. Coşkun Çakır)

Boğaz’ı kontrolü, Karadeniz’e açılması, Haliç 
gibi bir iç limana sahip olması yanında deniz ve 
karayolu ile doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi 
buluşturması İstanbul’u, ilk dönemlerinden 
itibaren ticarî hayat ile ulaşım ve haberleşmenin 
en önemli merkezlerinden biri yapmıştır.

Ulusal ve uluslar arası ilişkiler dikkate alınarak 
planlanan “İktisat” bölümünde şu alt başlıklar 
ele alınmaktadır: “Bizans İstanbul’unda İktisat”, 
“Osmanlı İstanbul’unda İâşe ve Vakıf ”, “Osmanlı 
İstanbul’unda Ticaret, Sanayi ve Finans”, “Cum-
huriyet İstanbul’unda Vakıfl ar, Ticaret, Sanayi ve 
Finans”. 

9- Ulaşım ve Haberleşme (ed. Ali Akyıldız)

İstanbul’un gerek şehir içi gerekse uzak ve yakın 
çevresiyle olan ulaşımının ve haberleşmesinin 
tarihî serüveni anlatılmaktadır. Ulaşım; şartları, 
araçları ve kurumlarıyla birlikte kara, deniz ve 
hava ulaşımı şeklinde incelenmektedir. Haber-
leşme ise ulaşım ve haberleşme araçlarının ta-
rihî mecrası doğrultusunda dönemsel ağları ve 
yapısıyla ortaya konmaktadır. 

10- Edebiyat-Sanat ve Kültür (ed. Hatice Aynur)

Kültür, edebiyat ve sanatın şehrî serüveni, İs-
tanbul’un eşsiz zenginliğinin ve renkliliğinin de 
yansıtılabildiği en önemli konulardandır. Eserin 
VII. cildinin tahsis edildiği bölüm, “Müzik ve 
Kültürü”, “Edebiyat”, “Görsel Sanatlar”, “Oku-
ma-Yazma ve Kitap Kültürü” alt başlıklarından 
oluşmakta ve İstanbul’un birikimini okuyucuya 
sunmaktadır.

11- Mimari (ed. Halil İbrahim Düzenli)

Bölümde ele alınan temel konular “Bizans Dö-
nemi Mimarisi”, “Erken Dönem Osmanlı Mi-
marisi”, “XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi”, 
“XVIII ve XIX. Yüzyıllar Osmanlı Mimarisi”, 
“Osmanlı İstanbul’unun Yapı Bazında Mira-
sı”, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Planlama” ve 
“Cumhuriyet Dönemi Mimarisi” başlıklarını 
taşımaktadır. 
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scientists, and undertaken the role of the cen-
tre of science in the states that it served as 
the capital city. The ninth volume of the work 
that is reserved to this chapter includes the 
distinguished institutions of science and ed-
ucation in Istanbul, the activities, programs, 
works and products completed throughout 
the history of Istanbul and presents the accu-
mulation of Istanbul in this fi eld.

13- Istanbul in Memories (Interview: Beşir 
Ayvazoğlu)

In this chapter, Semavi Eyice, Mehmet Şevket 
Eygi, Nevzad Atlığ, Saadettin Ökten, M. Or-
han Okay, Hüsrev Hatemi, İnci Enginün, Hil-
mi Yavuz and Gülbün Mesara talk about their 
memories, observations, impressions and 
interpretations about the city and the people 
of the city in the light of Beşir Ayvazoğlu’s 
questions. Turgut Cansever and Tâhir Olgun 
(Tâhirü’l-Mevlevi) also enrich the chapter 
with the interviews and articles published in 
the magazines.

With the narrations of the distinguished per-
sonalities from the circles of culture, art, lit-
erature and science who have witnessed the 
neglect, destruction, reconstruction, in short 
the great changes that took place in the city 
and also played a role in these changes since 
the early years of Turkish Republic, the chap-
ter sheds light not only on the history of the 
city but also on its future, and has the charac-
teristics of a work of “oral history.” 

Âbideleriyle insanlık tarihinin pek çok güzel 
eserine ev sahipliği yapan şehrin evinden çeşme-
sine, külliyesinden mektebine varıncaya kadar 
eserleri ve mimarlık tarihi ile planlama mecrası 
ve macerası bu bölümde anlatılmaktadır.

12- Eğitim-Bilim ve Teknoloji (ed. Mehmet 
İpşirli - Salim Aydüz)

İstanbul, bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yap-
mış, pek çok bilim adamının yetişmesine imkân 
sağlamış, başkentliğini yaptığı büyük devletle-
rin ilmî merkezliğini de üstlenmiştir. IX. cildin 
tahsis edildiği bölümde tarih boyunca İstan-
bul’un seçkin eğitim ve ilim kurumlarına, ger-
çekleştirilen faaliyetlere, programlara, eserlere, 
ürünlere yer verilerek İstanbul’un bu alandaki 
birikimi ortaya konmaktadır.

13- Hâfızalardaki İstanbul (Söyleşi: Beşir Ay-
vazoğlu)

Bu bölümde, Beşir Ayvazoğlu’nun soruları eş-
liğinde Semavi Eyice, Mehmet Şevket Eygi, 
Nevzat Atlığ, Saadettin Ökten, M. Orhan Okay, 
Hüsrev Hatemi, İnci Enginün, Hilmi Yavuz ve 
Gülbün Mesara şehir ve şehirli ile ilgili hatırala-
rını, gözlemlerini, izlenimlerini ve yorumlarını 
anlatmakta, Turgut Cansever ve Tâhir Olgun da 
(Tâhirülmevlevî) dergi sayfalarındaki söyleşi ve 
yazılarıyla bölüme zenginlik katmaktadır.

Bölüm, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
şehrin ihmaline, yıkımlarına, imarına, kısacası 
büyük değişimlere şahit olmuş, bu değişme-
lerde rol almış kültür, sanat, edebiyat ve bilim 
hayatımızın seçkin simalarının anlatımlarıyla 
şehrin geçmişi kadar geleceğine de ışık tutan bir 
“sözlü tarih” çalışması niteliğini taşımaktadır.  
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The Project of Electronic 
Publications 
The aim of this umbrella project is to ease 
the process of reaching the sources needed 
by the researchers studying in the areas of 
Islamic studies, humanities, and social sci-
ences via internet so that it is aimed to con-
tribute to the improvement and development 
of the quality and effi ciency of these studies 
and researches.

Within the scope of this project, electronic 
databases designed by ISAM are continuous-
ly developed. 

Database for Theses
This database has been prepared in order to 
assist researchers by collecting bibliographic 
information from the theses written in social 
sciences at universities located in Turkey. In 
this constantly updated database, there are 
currently bibliographic information of 286,000 
identifi ed theses and it is open to the access 
of researchers through ISAM’s local network.

Database for Articles
The total sum of articles found in the Database 
for Articles, which also contains the articles 
found in the Turkey Bibliography of Articles 
(1923-2003), has reached 871,175 by adding 
approximately new 6475 article tags in 2015. 
Work to enrich the database continues espe-
cially through the addition of articles related 
to social sciences. While the database is open 
to the access of researchers through ISAM’s 
local network, it is also possible to make sub-
ject-based search via email if demanded.   

Database for Articles 
in Islamic Studies

This database, which consists of not only sym-
posium and congress presentations, but also 
academic periodicals published primarily by 
the Faculties of Theology, various publishers, 
and institutions, includes the bibliographical 

Elektronik Yayın Projesi
Bu çerçeve projeyle İslâm ilimlerinin yanı sıra 
insan ve toplum bilimlerinin farklı alanlarında 
çalışan araştırmacıların, kaynaklara elektronik 
ortamda ulaşmalarının sağlanması, böylece bu 
alanlarda yapılan araştırmalarda kalitenin ve 
verimliliğin artmasına katkıda bulunulması he-
defl enmektedir. 

Bu proje kapsamında, İSAM tarafından hazırla-
nan elektronik veri tabanları geliştirilerek sür-
dürülmektedir.

Tezler Veri Tabanı

Araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla 
Türkiye’de hazırlanmış insan ve toplum bilim-
leriyle alâkalı tezlere ait bibliyografik bilgileri 
içeren ve sürekli güncellenen veri tabanın-
da 286.000 tez künyesi mevcuttur. Veri tabanı 
İSAM yerel ağı üzerinden araştırmacıların kul-
lanımına açıktır. 

Makaleler Veri Tabanı

Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda (1923-
2003) yer alan makalelerin de içinde bulundu-
ğu veri tabanına 2015 yılı içinde yaklaşık 6475 
makale künyesi ilâve edilmiş ve toplam makale 
sayısı 871.175’e ulaşmıştır. Veri tabanının zen-
ginleştirilmesi çalışmalarına, özellikle insan ve 
toplum bilimleriyle ilgili makale künyeleriyle 
devam edilmektedir. Veri tabanına İSAM yerel 
ağından ulaşılabilmekte olup e-posta ile talep 
edildiği zaman konu temelli listelemeler yapıla-
bilmektedir.

İlâhiyat Makaleler 
Veri Tabanı

Başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta ol-
duğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve 
kurumlar tarafından basılan süreli ilmî yayın-
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records of articles along with the full texts of 
approximately 36,000 articles in PDF format. 
5486 articles have been added to the data-
base in 2015. The database is also accessible 
via the internet for users’ convenience.  

Database for Theses 
in Theology Faculties

This database, which aims to compile the bib-
liographic information of masters and doctor-
al theses written at the Faculties of Theology 
since 1953, is comprised of 12,633 completed 
and 5484 on-going and in total 18,118 master 
and doctoral theses as of 2015.

This database which is prepared with the aim 
to make sure that the researchers know the 
theses that are currently being written in order 
to prevent the repetitions and thus enhance 
the effi ciency is tried to be kept up to date via 
our correspondence with Faculties of Theolo-
gy and the Thesis Centre of YÖK (The Council 
of Higher Education). The database is accessi-
ble via the internet for users’ convenience.

Arabic translation of the Database for Theses 
in Theology Faculties, which was initiated in 
2014 so as to introduce the academic works 
done in the Faculties of Theology in Turkey to 
the Islamic world, has been continuing. Bib-
liographic information of the theses complet-
ed by 2010 has been translated into Arabic 
and is now accessible through the database. 
Our aim is to publish 1953-2015 Catologue for 
Theses completed at the Faculties of Theology 
online in both Turkish and Arabic in 2016.     

larda yer alan ilâhiyat alanındaki makalelerle 
sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan teb-
liğleri kapsayan veri tabanında, bibliyografik 
künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınabilen 
yaklaşık 36.000 makalenin tam metinlerine 
PDF olarak erişilebilmektedir. Veri tabanına 
2015 yılı içerisinde 5486 adet makale eklenmiş-
tir. Veri tabanı internet ortamında araştırmacı-
ların kullanımına açıktır.

İlâhiyat Fakülteleri 
Tezler Katalogu Veri 
Tabanı

1953’ten günümüze İlâhiyat fakültelerinde ya-
pılan lisans üstü tezlerin künye bilgilerini der-
lemeyi hedefl eyen bu veri tabanı, 2015 sonu iti-
bariyle 12.633’ü tamamlanan ve 5484’ü devam 
etmekte olan 18.118 yüksek lisans ve doktora 
tezinin künye bilgilerini içermektedir. 

İlâhiyat alanında yürütülen tez çalışmalarında 
tekrara düşülmesini önleyerek verimliliğin art-
tırılmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırla-
nan veri tabanı, YÖK Tez Merkezi’nin yanı sıra 
İlâhiyat fakültelerinden kütüphanemize ulaşan 
bilgiler sayesinde güncel tutulmaya çalışılmak-
tadır. Veri tabanı internet ortamında araştırma-
cıların kullanımına açıktır.

Türkiye’de İlâhiyat ve İslâmî ilimler alanında 
yürütülen akademik çalışmaların İslâm dün-
yasına tanıtılması amacıyla 2014 yılında başla-
tılan, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Katalogu Veri 
Tabanı’nın Arapça’ya tercümesi çalışmaları 
devam etmektedir. 2010 yılına kadar olan tez 
künyeleri Arapça’ya tercüme edilmiş olup veri 
tabanında taranabilir durumdadır. 2016 yılı 
içerisinde 1953-2015 İlâhiyat Fakülteleri Tezler 
Katalogu’nun hem Türkçe hem de Arapça ya-
yımlanması hedefl enmektedir.
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Documentation 
Database

The number of documentation fi les in PDF 
format existing in this database, which aims 
to share with researchers the documentation 
fi les used during the writing process of the 
TDV Encyclopaedia of Islam, has reached a 
total of 16,797. The process of adding newly 
discovered sources to the database is sched-
uled to continue.

Database for the 
Treatises in Ottoman 
Turkish

This database, which aims to compile print-
ed treatises written in Ottoman Turkish, con-
sists of 3390 treatises the full texts of which 
can be accessed online in PDF format.   

Database for Articles 
in Ottoman Turkish

This database consists of articles published 
in Ottoman magazines on history, literature, 
and Islamic studies. About 5869 articles were 
added to the database in 2015 and thus the 
total number of full texts in PDF format ac-
cessible online has reached at 20,563. The 
database is continuously updated by adding 
new articles. 

Database for 
Ottoman Annuals

This database consists of Ottoman state and 
province annuals and almanacs and currently 
670 annuals are accessible in PDF format.

Database for Qadi 
Registers  

Qadi registers are considered among the fi rst 
hand sources in Ottoman history studies. 

Dokümantasyon Veri 
Tabanı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddele-
rin yazımında başvurulan doküman dosyalarını 
araştırmacılarla paylaşmak için hazırlanan veri 
tabanında PDF olarak kullanıma açık dosyaların 
sayısı 16.797’ye ulaşmıştır. Ansiklopedi madde-
leriyle ilgili yeni tespit edilen kaynakların veri 
tabanına ilâve edilmesine devam edilecektir.

Osmanlıca Risâleler 
Veri Tabanı

Osmanlı Türkçesi’yle yazılmış matbu risâleleri 
derlemeyi hedefl eyen veri tabanında, tam me-
tinlerine PDF olarak ulaşılabilen 3390 risâle bu-
lunmaktadır.

Osmanlıca Makaleler 
Veri Tabanı

Osmanlı Türkçesi’yle yayımlanmış dergilerde 
yer alan tarih, edebiyat, ilâhiyat ve dinî ilimler-
le ilgili makalelerden oluşan veri tabanına 2015 
yılında yaklaşık 5869 makale ilâve edilmiş ve 
tam metinlerine PDF olarak erişilebilen maka-
lelerin sayısı 20.563’e ulaşmıştır. Yeni makale-
ler eklenmek suretiyle veri tabanı sürekli geliş-
tirilmektedir.

Osmanlı Salnâmeleri 
Veri Tabanı

Veri tabanı Osmanlı devlet ve vilâyet salnâme-
leriyle nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında 
670 adet salnâmenin tam metinlerine PDF for-
matında erişilebilmektedir. 

Kadı Sicilleri Veri 
Tabanı

Kadı sicilleri, Osmanlı tarihi araştırmalarında 
birinci el kaynaklar arasında yer almaktadır.
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The microfi lms and digitalized Ottoman Qadi 
Registers, which are vitally important for so-
cial, political and economic history studies as 
well as for the studies on the history of law, 
are collected by ISAM Archive Services.

In this database, there are currently 23,237 
qadi registers and bibliographical informa-
tion of various registry books. While the full 
texts of the books and registers can be ex-
amined digitally in ISAM’s library, the bibli-
ographical information of the registry books 
in the database may be accessed via ISAM’s 
website.

Registry books found in the Archive Services 
of ISAM consist of the series given below:  

Hukuk tarihinin yanı sıra, sosyal, siyasî ve ikti-
sadî tarih araştırmaları açısından da son derece 
önemli olan Osmanlı kadı sicillerinin mikrofilm-
leri ve dijitalleri, İSAM Arşiv Servisi tarafından 
toplanmaktadır.

Veri tabanında toplam 23.237 adet kadı sicili 
ve muhtelif deft erlere ait künye bilgileri yer al-
maktadır. İnternete açık olan veri tabanı üzerin-
den künye bilgilerine ulaşılan sicil ve deft erler 
İSAM Kütüphanesi’nde dijital ortamda görüle-
bilmektedir.

İSAM Arşiv Servisi’ndeki deft erler aşağıdaki se-
rilerden oluşmaktadır:

Kadı Sicilleri / Qadi Registers 22.580
İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici olmak üzere üç grupta tasnif 
edilmiştir. / Classifi ed into three groups: Istanbul, Anatolia-Thrace, 
and Outside Turkey

Rûznâmçeler / Agendas 429
Anadolu ve Rumeli kazasker rûznâmçeleri / Kadiasker Agendas of Ana-
tolia and Rumelia

Meşihat Deft erleri / Meshihat 
Books

130
Nakîbüleşraf, Tarik, Mühür Tatbik vd. / Naqibu’l-eshraf, Tariq, Muhur 
Tatbiq and others.

Mühimme Deft erleri / Muhimme 
Books

59
Başbakanlık Arşivi’nden alınmıştır. / Taken from the Archive of Prime 
Ministry.

Nikâh ve Talâk Deft erleri / Books of 
Marriage and Divorce

24 Mısır Eyaletine aittir. / They are from the Province of Egypt.

Tahrir Deft erleri / Cadastral Re-
cord Books

10

Rumeli bölgesine aittir (asılları Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü ve Bulgaris-
tan Millî Kütüphanesi’ndedir). / These books belong to the Rumelia 
Region. (Master copies of these books are at the Sarajevo Institute 
of Oriental Studies and the National Library of Bulgaria.)

Konsolosluk Deft erleri / Consular 
Books

6
İtalyan Konsolosluğu’na ait takrir deft erleri (asılları İSAM Kütüphanesi 
Arşivi’ndedir). / Survey books belonging to the Italian Consulate. 
(Master copies of these are in the Archive of ISAM’s Library.)

Maliye Deft erleri / Fiscal Books 3
Başbakanlık Arşivi MAD ve Büyük Rûznâmçeler / Archive of the Prime 
Ministry, MAD, and Major Agendas.

Ahkâm Deft erleri / Ahkam Books 2
Başbakanlık Arşivi Kâmil Kepeci tasnifi deft erleri / Archive of the Prime 
Ministry, Kamil Kepeci’s collection of books.  

Müteferrik Deft erler / Miscella-
neous Books

6 Farklı içerikli deft erler / Books pertaining to a variety of content.
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40 registers, which have been published un-
der the title Istanbul Kadı Sicilleri (Istanbul 
Qadi Registers) in 40 volumes and which have 
been compiled from the court registers of 16th 
and 17th century Istanbul, are available free of 
charge on the website created specifi cally for 
this project: www.kadisicilleri.info 

Database for Ziyad 
Ebuzziya Documents

This collection is composed of two groups as 
Ebuzziya’s Family and Ziyad Ebuzziya. Doc-
uments are classifi ed in 177 fi les and 3,878 
registers. The summaries of these classifi ed 
documents are accessible from the database 
found on ISAM’s website. Researchers wish-
ing to study this collection are invited to go 
through ISAM website: www.isam.org.tr. 

Database for 
Articles in Arabic 
(IslamicInfo)

IslamicInfo, one of the six databases of Ri-
yadh-centred fi rm “Dar al-manzuma,” which 
are established in order to compile Arabic ar-
ticles, has been put into researchers’ service 
in ISAM Library since 2013. 

IslamicInfo scans 1250 academic journals and 
books of 1600 academic meetings (sympo-
siums, congresses etc.) published in Islamic 
countries since 1924. In the database, there 
are biographical information of approximate-
ly 500,000 articles written in Islamic Studies, 
half of which are available as full-text PDF. 

Ayrıca, İSAM’ın XVI ve XVII. yüzyıl İstan-
bul mahkemelerine ait sicillerden derleyerek 
İstanbul Kadı Sicilleri adıyla kırk cilt halinde 
yayımladığı eserlere, bu proje için oluşturulmuş 
müstakil internet sitesi üzerinden ücretsiz ola-
rak erişilebilmektedir: www.kadisicilleri.info

Ziyad Ebüzziya 
Evrakı Veri Tabanı

Koleksiyon, Ebüzziya ailesi ve Ziyad Ebüzziya 
olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Evrak-
lar 177 dosyada, 3878 kayıtta tasnif edilmiştir. 
Tasnif edilen evrakların özetlerine İSAM inter-
net sayfasından ulaşılabilmektedir. Koleksiyon 
üzerinde çalışma yapmak isteyen araştırmacılar 
www.isam.org.tr adresi üzerinden veri tabanına 
ulaşabilirler. 

Arapça Makaleler 
Veri Tabanı 
(IslamicInfo)

Merkezi Riyad’da bulunan Dârü’l-manzûme 
şirketi tarafından Arapça makaleleri derlemek 
amacıyla hazırlanmış altı veri tabanından biri 
olan IslamicInfo, 2013 yılından bu yana İSAM 
yerel ağı üzerinden araştırmacıların hizmetine 
sunulmaktadır. 

IslamicInfo, üniversite dergileri başta olmak 
üzere 1924’ten bugüne farklı İslâm ülkelerin-
de yayımlanan 1250 ilmî dergi ve 1600 ilmî 
toplantı (sempozyum, kongre vb.) kitabını ta-
rıyor. Veri tabanında, İslâm ilimleri alanında 
yaklaşık 500.000 makale künyesi yer alıyor ve
bu makalelerin yaklaşık yarısının tam metinle-
rine PDF formatında ulaşılabiliyor. 
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Sempozyum

Uluslararası Kâtip 
Çelebi Sempozyumu

 6-8 Mart 2015

İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştır-
maları Merkezi), İSAR (İstanbul Araştırma ve 
Eğitim Vakfı) ve Kahire Yazma Eserler Enstitü-
sü (Ma‘hedü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye) iş birliği 
ile düzenlenen Uluslararası Kâtip Çelebi: İslâm 
Medeniyetinde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi 
Sempozyumu, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında 
İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

On dört farklı ülkeden gelen katılımcılar tara-
fından toplamda otuz dört tebliğin sunulduğu 
toplantıda bibliyografya ve ilimler tasnifi saha-
sında İslâm tarihi boyunca ortaya konmuş bi-
rikime ve bu birikimin günümüz dünyasında 
nasıl anlaşılabileceği sorusuna odaklanıldı.

Sempozyum, İslâm ilimler tasnifi ve bibliyograf-
ya geleneğinin temel meselelerini gündeme taşı-
mak; bu birikimin, günümüz dünyasında şekil-
lenen teorik ve pratik meselelerle yeni bir hüvi-
yet kazanmış olan bibliyografya disiplini bağla-
mında nasıl ele alınabileceğini göstermek; İslâm 
tarihinde bu disiplinde temayüz etmiş en önemli 
isimlerden olan Kâtip Çelebi’nin (ö. 1067/1657) 
hem ilmî kişiliği hem de eserleriyle ilgili tartış-
ma ortamı sağlamak ve Keşfü’z-zunûn’un İslâm 

Symposium 

International Katib 
Çelebi Symposium

 6-8 March 2015 

International Katib Çelebi Symposium: Bibli-
ography and the Classifi cation of Knowledge 
in Islamic Civilization was organized in col-
laboration with ISAM (Centre for Islamic Stud-
ies), ISAR (Istanbul Foundation for Research 
and Education) and Institute of Arab Manu-
scripts in Cairo (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Ara-
biyye) on 6-8 March 2015 and held at ISAM 
Conference Hall. A total of 34 papers were 
presented at the meeting by the participants 
from 14 different countries. The meeting 
focused on the accumulation in the fi eld of 
bibliography and classifi cation of knowledge 
throughout history of Islam and how this ac-
cumulation of knowledge can be understood 
in the contemporary world.

The symposium was organized to bring up 
the main issues of the tradition of classifi ca-
tion of Islamic sciences and bibliographical 
studies;  to show how this accumulation can 
be dealt in the context of bibliography disci-
pline which has gained a new identity shaped 
by theoretical and practical issues of the 
contemporary world; to provide a discussion 
platform about both the scholarly person-
ality and work of Katib Çelebi (Haji Khalifa) 
(d. 1067/1657) as one of the most important 
names distinguished in the history of Islam 
in this discipline; and to prepare the ground 
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ilim tarihinde sonraki yıllarda telif edilmiş eser-
lerin eklenmesi suretiyle güncellenmesine yö-
nelik çalışmalara zemin hazırlamak hedefl erine 
mâtuf olarak gerçekleştirildi.

6 Mart Cuma günü İSAM Başkan Yardımcısı 
Suat Mertoğlu, İSAR Başkanı Recep Şentürk ve 
Kahire Yazma Eserler Enstitüsü Müdürü Fay-
sal el-Hafyân’ın açılış konuşmalarıyla başlayan 
sempozyumda Kâtip Çelebi ve Keşfü’z-zunûn’u 
dil bilimi, bilim tarihi, İslâm ilimleri, ilimler tas-
nifi, bibliyografyacılık, İslâm düşünce tarihi gibi 
çok çeşitli disiplinlerin perspektifiyle ele alındı.

Sempozyum, 8 Mart akşamı son oturu-
mun ardından sempozyumu düzenleyen üç 
kurumun temsilcilerinin birlikte hazırladıkları 
sonuç bildirgesini İSAM Başkan Yardımcısı 
Tuncay Başoğlu’nun okumasıyla nihayete erdi. 
Doğu’dan ve Batı’dan araştırmacıları bir araya 
getiren sempozyumun sonuç bildirgesinde, 
Keşfü’z-zunûn’un tashih ve ilâvelerle güncellen-
miş ilmî neşrinin İSAM tarafından hazırlanma-
sı talebi dile getirildi.

for the works which aims to update Kashf 
al-Zunun by adding it the works published 
later on the Islamic history of sciences.

Symposium started with the opening speech-
es of Suat Mertoğlu Deputy Chairman of 
ISAM, Recep Şentürk President of ISAR, and 
Faisal al-Hafi an the Director of Institute of 
Arab Manuscripts in Cairo on Friday, March 
6. Katib Çelebi and his work Kashf al-Zunun 
were discussed from the perspectives of a 
wide range of disciplines such as linguistics, 
the history of science, Islamic sciences, clas-
sifi cation of sciences, bibliographical studies, 
and history of Islamic thought. In the evening 
of March 8 after the last session, symposium 
came to an end with a fi nal declaration, pre-
pared by representatives from the organizing 
three institutions was read by Tuncay Başoğ-
lu, Deputy Director of ISAM. The wish for a 
scientifi c publication of Kashf al-Zunun up-
dated by amendments and supplementations 
prepared by ISAM was expressed in the fi nal 
declaration of the symposium, which brought 
several researchers from the East and the 
West together.
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Panel

Modern Devlete 
Giden Yolda Mülk 
Siyaseti: Osmanlı 
Suriyesi’nde Hukuk, 
Yönetim ve Üretim

 10 Nisan 2015

Panelistler: 

Prof.Dr. Martha Mundy

Prof.Dr. Richard Saumarez Smith

Dr. Yavuz Aykan

Moderatör:

Prof.Dr. Seyfi Kenan

Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti: Os-
manlı Suriyesi’nde Hukuk, Yönetim ve Üretim 
kitabının müellifl eri Martha Mundy ve Richard 
Saumarez Smith ile birlikte Yavuz Aykan’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı panelde, kitap merke-
zinde Osmanlı taşrasında tarım toprağı üzerin-
deki mülkiyet ilişkilerine odaklanıldı. Seyfi Ke-
nan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen pa-
nelde, meselenin kavranmasını kolaylaştırmak 
maksadıyla ilk olarak teorik tartışmalardan 

bahsedildi. Toprak mülkiyetinin 
doğası ve idaresine dair Osmanlı 
öncesi Hanefî öğretisine değini-
lerek, ardından XVI-XVIII. asır-
larda cereyan eden fıkhî tartış-
malar ele alındı. 

Daha sonra, Suriye’nin Aclûn 
kazası ölçeğinde, ziraî üretim ve 
iskânla mülkî ve idarî bürokrasi-
nin gelişiminden bahsedildi. Bu-
rada, mülkiyet hakkının kayde-
dilmesi politikasının daha ziyade 
çift çileri hedef aldığı ve bu çift -
çilerin ekseriyetinin daha önceki 

Panel

Governing Property, 
Making the Modern 
State: Law, 
Administration and 
Production in the 
Ottoman Syria

 10 April 2015 

Panelists: 

Prof. Martha Mundy

Prof. Richard Saumarez Smith

Dr. Yavuz Aykan

Moderator:

Prof. Seyfi Kenan

Dr. Yavuz Aykan and writers of the book Gov-
erning Property, Making the Modern State: Law, 
Administration and Production in the Ottoman 
Syria Martha Mundy and Richard Saumarez 
Smith participated in the panel as speak-
ers. In the panel, discussions focused on the 
property relations of the agricultural lands in 
Ottoman provinces by placing the book at the 
center. In the panel which was moderated by 
Seyfi  Kenan, fi rst the theoreti-
cal matters were dealt with in 
order to make the subject easi-
er to understand. Pre-Ottoman 
Hanafi  doctrine regarding the 
nature and governance of land 
ownership were dealt with and 
then it was addressed to 16th-
18th century legal discussions 
on the issue.

Then, the development of ag-
ricultural production, settle-
ment, and civil and administra-
tive bureaucracy were referred 
on the scale of Ajlun district of 
Syria. It was emphasized that 
the policy of registration of 
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dönemlerde ülkenin birçok bölgesindeki daha 
seçkin haklara sahip olan gruplardan olmadığı 
vurgulandı. Ayrıca iki ova ve iki dağ köyünün 
(sırasıyla Beytüre’s ve Hevvâre ile Kufr Avan ve 
Hanzira) örneklem olarak seçildiği kitap çerçe-
vesinde, XIX. yüzyılda idare ve hukukun üre-
timle olan münasebetleri ve dönüşümü masaya 
yatırılarak kitabın Osmanlı hukuk tarihçiliği 
açısından önemine değinildi.

Seminer

Almanya’da İslâm 
Din Eğitimi: Mevcut 
Durum ve Bazı 
Öneriler

 26 Mart 2015

Dr. İsmail H. Yavuzcan

Tübingen Üniversitesi – Almanya 

İsmail H. Yavuzcan,  2003 yılında etnik ekono-
mi alanında doktorasını tamamladı. Ardından 
Almanya’da çeşitli vakıf ve kuruluşlarda yöne-
ticilik yapan Yavuzcan, bilimsel araştırmalarını 
çeşitli üniversitelerde sürdürdü. Hans Georg 
Gadamer’in Wahrheit und Methode adlı eserini 
Hüsamettin Arslan ile birlik-
te Hakikat ve Yöntem adıyla 
Türkçe’ye kazandırdı. Eylül 
2012’den beri Tübingen Üni-
versitesi İslâm İlahiyatı Mer-
kezi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta olan Yavuzcan 
seminerinde Almanya’da İs-
lâm din eğitiminin geçmişini 
ve bugününü tasvir etmenin 
yanı sıra bu alanda iyileştirme 
sağlanabilmesi için kendi bazı 
önerilerini de dinleyicilere 
sundu. 

property rights rather targeted farmers the 
majority of whom were not part of the groups 
that had more exclusive rights in many areas 
of the country.

Moreover, within the framework of the book, 
which has selected two plain and two moun-
tain villages (respectively Bayt Ra’s and Haw-
wara with Kufr Awan and Hanzira) as case 
studies, the relationship of administration and 
law with production and their transformation 
in the 19th century were discussed in detail, 
and importance of the book in terms of Otto-
man legal historiography was touched upon.

Seminar 

Islamic Religious 
Education in 
Germany: Current 
Situation and Some 
Suggestions 

 26 March 2015 

Dr. İsmail H. Yavuzcan

University of Tübingen – Germany 

Ismail H. Yavuzcan completed his doctorate 
in the ethnic economy in 2003. Then while 
holding managerial positions in various foun-

dations and organizations in Ger-
many, he continued scientifi c re-
search at various universities. To-
gether with Hüsamettin Arslan, 
Prof. Yavuzcan, translated Hans-
Georg Gadamer’s book Wahrheit 
und Methode into Turkish under 
the title Hakikat ve Yöntem. As 
a faculty member at University 
of Tübingen, Centre for Islamic 
Theology since September 2012, 
Yavuzcan presented not only a 
description of Islamic religious 
education in Germany in the past 
and present but also some of his 
suggestions to ensure the im-
provement in this area to the au-
dience in the seminar.
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Islamic Education in 
Britain

 30 Nisan 2015

Doç.Dr. Emced Hüseyin

Marmara Üniversitesi – Türkiye

İslâm araştırmaları alanındaki doktora derece-
sini 2006 yılında University of Wales / Lampe-
ter’dan alan Emced Hüseyin, bir süre bu üniver-
sitede ve Trinity University College’da ders ver-
dikten sonra 2014 yılında Marmara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak gö-
reve başladı. Hüseyin’in temel ilgi alanını İslâm 
din eğitimi ve İslâm eğitim tarihi oluşturuyor. 
Emced Hüseyin’in bu konuda yazdığı makalele-
rinin yanı sıra A Social History of Education in 
the Muslim World ve Th e Study of Religions: An 
Introduction başlıklı iki kitabı bulunuyor. 

Hüseyin bu seminerinde Birleşik Krallık’taki 
İslâm eğitimi veren kurumların karşılaştırmalı 
bir analizini katılımcılarla paylaştı. 

Islamic Education in 
Britain

 30 April 2015 

Assoc. Prof. Amjad M. Hussain

Marmara University – Turkey

After getting his PhD in Islamic studies in 
2006 at the University of Wales, Lampeter, 
Amjad M. Hussain taught for a while at the 
same university and at Trinity College. Then, 
he started working as a faculty member at 
Marmara University Faculty of Theology in 
2014. Islamic religious education and histo-
ry of Islamic education constitute Hussain’s 
main fi elds of interests. As well as his arti-
cles on these subjects, he is the author of 
two books; A Social History of Education in the 
Muslim World and The Study of Religions: An 
Introduction.

In his seminar, Hussain shared with partic-
ipants his comparative analysis on the in-
stitutions providing Islamic education in the 
United Kingdom.
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Kur’an’ın Anlam 
Farklılaşmasına 
İ‘râbın Etkisi: Âlûsî 
Tefsiri Örneği

 4 Aralık 2015

Dr. Harun Abacı

Sakarya Üniversitesi – Türkiye 

Lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversite-
si’nde tamamlayan Harun Abacı, sunuma konu 
olan Kur’an’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın 
Etkisi: Âlûsî Tefsiri Örneği başlıklı teziyle dok-
torasını Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda 2015 
yılında tamamladı. Tez aynı zamanda İSAM’ın 
AYP kapsamında tamamlanan ilk doktora tezi 
oldu. Abacı halen aynı fakültede araştırma gö-
revlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Effects of Case 
Endings (I‘rab) on 
Differentiation of 
the Meaning of the 
Qur’an: The Case of 
al-Alusi’s Exegesis

 4 December 2015

Dr. Harun Abacı

Sakarya University - Turkey 

Harun Abacı who completed his undergrad-
uate studies and MA at Marmara Universi-
ty completed his PhD with his dissertation, 
which was also the subject of his seminar, 
titled “Effects of Case Endings (I‘rab) on Dif-
ferentiation of the Meaning of the Qur’an: 
The Case of al-Alusi’s Exegesis” at Sakarya 
University, Faculty of Theology, Department 
of Basic Islamic Studies. His thesis also be-
came the fi rst doctoral dissertation complet-
ed under AYP program of ISAM. Abacı still 
continues his studies as a research assistant 
at the same faculty.
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Söyleşi

Osmanlı Felsefesi 
Üzerine

 28 Mayıs 2015

Prof.Dr. Ömer Mahir Alper

İstanbul Üniversitesi - Türkiye

Doktora derecesini Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ’da 
Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi başlıklı teziyle 
1998 yılında Marmara Üniversitesi’nden alan 
Ömer Mahir Alper, 2001 yılından bu yana İs-
tanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Fel-
sefesi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Alper’in söyleşiye konu olan 
kitabı Osmanlı Felsefesi 2015 yılı Nisan ayında 
Klasik Yayınları arasında neşredildi. 

Söyleşide kitabın serencamını anlatan Alper, 
“Osmanlı felsefesi” kavramının imkânını ve 
aslında gerekliliğini kitap içerisinden örnekler 
vererek temellendirdi. Ardından soru-cevap 
bölümüyle katılımcılar görüşlerini ve yorumla-
rını ifade ettiler. 

 

Conversation

On Ottoman 
Philosophy 

 28 May 2015 

Prof. Ömer Mahir Alper

Istanbul University - Turkey

Prof. Ömer Mahir Alper, who received his 
PhD with the dissertation “Relationship of 
Reason - Revelation / Religion - Philosophy 
in al-Kindi, al-Farabi and Avicenna” in 1998 
at Marmara University. He has been a facul-
ty member at Istanbul University, Faculty of 
Theology, Department of Islamic Philosophy 
since 2001. His book Ottoman Philosophy, 
which was the subject of the conversation, 
was published in April 2015 by Klasik Publi-
cations.

Alper who talked about the adventure of his 
book in the conversation grounded the possi-
bility and, in fact, the necessity of the concept 
of “Ottoman philosophy” by giving examples 
from the book. After the conversation, partic-
ipants expressed their views and comments 
in the question-answer session.

 



YAYINLAR ve
İLMÎ ÇALIŞMALAR

PUBLICATIONS and 
ACADEMIC WORKS
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Süreli Yayınlar

Osmanlı 
Araştırmaları’nın 
45 ve 46. Sayıları 
Yayımlandı

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki 
sayı yayınlanan Osmanlı Araştırmaları dergisi, 
2010’dan itibaren İSAM tarafından yayımlan-
makta olup 2015 yılına ait 46. sayısından itiba-
ren de İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
ortak yayını olarak faaliyetine devam etmekte-
dir.

Derginin 45. sayısında Linda T. Darling, Tülün 
Değirmenci, Emrah Safa Gürkan, Gülay Yıl-
maz, Mykhaylo M. Yakubovych, Yusuf Alperen 
Aydın, Kerima Filan, Mustafa Aydın, Hüseyin 
Yılmaz, Faiz Ahmed, Ali Suat Ürgüplü ve Seyfi 
Kenan’a ait makalelerle çeşitli kitâbiyat yazıları 
yer almaktadır.

46. sayıda ise Bill Hickman, Vural Genç, Side 
Emre, James E. Baldwin, Michael Talbot, Uğur 
Demir ve Feridun Emecen’in makaleleri ile 
kitâbiyat yazıları bulunmaktadır. 

Katkılarınız için detaylı bilgi www.isam.org.tr 
adresinde mevcut olup yazılarınızı dergi.osman-
li@isam.org.tr e-posta adresine gönderebilirsi-
niz. 

Periodicals

45th and 46th volumes 
of the Journal of 
Ottoman Studies 
have been published 

The Journal of Ottoman Studies which began 
its publication life in 1980 as a biannual jour-
nal, has been published by ISAM since 2010. 
Since the publication of its 46th volume in 
2015, it has become a common publication of 
ISAM and Istanbul 29 Mayıs University. 

The 45th volume of the Journal includes ar-
ticles by Linda T. Darling, Tülün Değirmenci, 
Emrah Safa Gürkan, Gülay Yılmaz, Mykhay-
lo M. Yakubovych, Yusuf Alperen Aydın, 
Kerima Filan, Mustafa Aydın, Hüseyin Yılmaz, 
Faiz Ahmed, Ali Suat Ürgüplü and Seyfi  Ke-
nan, along with the book reviews written by 
Gülşah Taşçı Kaya, Hatice Uğur, Murat Çelik, 
Haşim Koç, Kahraman Şakul, Gül Karagöz 
Kızılca, Emrah Safa Gürkan, Asiye Kakırman 
Yıldız and Fehmi Yıldız.

In the 46th volume, there are articles by Bill 
Hickman, Vural Genç, Side Emre, James E. 
Baldwin, Michael Talbot, Uğur Demir and 
Feridun Emecen, a review by Güneş Işıksel 
and book reviews by Osman Demir, Emrah 
Safa Gürkan, Vildan S. Coşkun, Kenan Tekin 
and Mehmet Erken. 

To get more information about how to con-
tribute, please visit www.isam.org.tr or send 
your articles to dergi.osmanli@isam.org.tr 
email address. 

niz. 
it www.isam.org.tr or send 
dergi.osmanli@isam.org.tr 
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İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 33 ve 34. 
Sayıları Yayımlandı

1997 yılından bu yana İSAM tarafından hakemli 
bir dergi olarak yayımlanan İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 33. sayısında Mesut Kaya, Mehmet 
Bulğen ve Ömer Kemal Buhari’ye ait makale-
lerin yanı sıra kitâbiyat yazıları bulunmaktadır. 

34. sayıda ise Mehmet Emin Maşalı, Abdülkadir 
Yılmaz ve Sami Turan Erel’e ait makalelerin yanı 
sıra çeşitli kitâbiyat yazıları yer almaktadır.

Katkılarınız için detaylı bilgi www.isam.org.tr ad-
resinde mevcut olup yazılarınızı dergi@isam.
org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

33rd and 34th volumes 
of Journal of Islamic 
Studies have been 
published 

33st volume of the Journal of Islamic Studies, 
which has been published by ISAM since 1997 
as a refereed journal, consists of articles by 
Mesut Kaya, Mehmet Bulğen and Ömer Ke-
mal Buhari, and book reviews by Fikriye 
Karaman, Mesut Sandıkçı, Büşra Çakmak-
taş, Ayşegül Mete, Sümeyye Parıldar, Osman 
Demir, Muharrem Kuzey, Ahmet Süruri and 
Emine Arslan.

To get more information about how to con-
tribute, please visit www.isam.org.tr or send 
your articles to dergi@isam.org.tr email ad-
dress.
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TEMEL KÜLTÜR DİZİSİ / BASIC CULTURE SERIES
Casim Avcı (ed.), Son Peygamber Hz. Muhammed, 2007; (7. baskı) 2015  
Casim Avcı (ed.), Son Peygamber Hz. Muhammed ( Muhammad, The Last Prophet), 2007; (7th ed.) 2015 

Fatih Yahya Ayaz, Memlükler (1250-1517), 2015
Fatih Yahya Ayaz, Memlükler(Mamluks) (1250-1517), 2015

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, 2010; (4. baskı) 2015 
Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481 (Ottoman Sultans in the Period of Foundation), 2010; (4th ed.) 2015

İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; (5. baskı) 2015 
Ibrahim Kalın, İslâm ve Batı (Islam and the West), 2007; (5th ed.) 2015

İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, 2009; (4. baskı) 2015
İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları (Basics Principles of Islamic Belief), 2009; (4th ed.) 2015

Mahmud Erol Kılıç, İbnü’l-Arabî, 2015
Mahmud Erol Kılıç, İbnü’l-Arabi (Ibn al-Arabi), 2015

Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, 2013; (3. baskı) 2015
Ö. Faruk Akün, Divan Edebiyatı (Divan Literature) , 2013; (3rd ed.) 2015

Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; (5. baskı) 2015
Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık (Christianity), 2006; (5th ed.) 2015

Turan Koç, İslâm Estetiği, 2008; (6. baskı) 2015
Turan Koç, İslâm Estetiği ( Islamic Aesthetics), 2008; (6th ed.) 2015

İLMÎ ARAŞTIRMALAR DİZİSİ / ACADEMIC WORKS SERIES
Eldar Hasanov, Nûh Kanunları ve Nûhîlik, 2015
Eldar Hasanov, Nûh Kanunları ve Nûhîlik (Laws of Noah and  Noahidism),2015

İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (ed. Tuncay Başoğlu), 2015.
Ibrahim Kâfi  Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (Studies on Islamic Law and on the History of Islamic Law), (ed. 
Tuncay Başoğlu), 2015.

İsmail Güler (ed.), İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler, 2015
İsmail Güler (ed.), İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler (Linguistic Sciences in Islamic Civilization: History 
and Problems), 2015

Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; (2. baskı) 2015
Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, c. I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) (Seljuks, v. I: History of Great Seljuk 
Empire) 2013; (2nd ed.) 2015

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2008; (göz. geç. 5. baskı) 2015
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik (Judaism), 2008; (revised 5th ed.) 2015

Semih Ceyhan (ed.), Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, 2015
Semih Ceyhan (ed.), Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür (Sufi  Orders in Turkey: History and Culture), 2015

Semih Ceyhan, Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi, 2015
Semih Ceyhan, Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi (Mentor of Three Sufi  
Masters: Khalwatiyya, Ramazaniyya Branch and Köstendilli Alaeddin Ali Efendi), 2015

Şükrü Maden,  Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi, 2015
Şükrü Maden,  Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi (Tradition of Glosses in Exegesis and The 
Glosses on Anwar al-Tanzil by Şeyhzade) 2015

KLASİK ESERLER DİZİSİ / CLASSIC WORKS SERIES
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (çev. Bekir Topaloğlu), 2002; (7. baskı) 2015
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (Translation of Kitab al-Tawheed), (trans. Bekir Topaloğlu), 2002; (7th ed.) 2015

BAŞVURU ESERLERİ DİZİSİ / REFERENCE WORKS SERIES
Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 2010; (gen.göz.geç. 4. baskı) 2015
Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (Dictionary for Terminology of Islamic Theology), 2010; (revised 4th ed.) 2015

Bilgin Aydın vd. (haz.), İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfi yeler Katalogu, 2015
Bilgin Aydın and et alia. (prep. by), Istanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfi yeler Katalogu (Catalogue of Endowments of Istanbul 
Sharia Registers), 2015

Kitaplar
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Kitaplar

İbnü’l-Arabî, Mahmud 
Erol Kılıç

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

268 sayfa

ISBN 978-605-4829-22-4

XII-XIII. yüzyıllarda yaşamış olan Muhyiddin 
İbnü’l-Arabî, çığır açan bir sûfî olmanın yanı 
sıra bilgi ve varlık teorileriyle büyük bir ontolo-
jik inşanın izdüşümlerini taşıyan geniş külliyata 
sahip bir müellift ir. Sadece tasavvuf tarihi değil, 
İslâm düşünce tarihi içerisinde de gerçekleş-
tirdiği ontolojik inşa ile eşsiz bir yeri olan İb-
nü’l-Arabî, modern insana da sancılı varoluşu 
anlamlandırma macerasında rehberlik edecek 
bir fikriyata sahiptir.

İslâm düşünce tarihinin dönüm noktalarından 
birini teşkil eden İbnü’l-Arabî’nin hayatı ve 
düşüncesi üzerine eğilen bu monografik eser, 
Endülüs’te başlayıp Hicaz ve Anadolu’nun ar-
dından Şam’da nihayet bulan hareketli hayat 
yolculuğunun verimlerini günümüz okuyucu-
suna anlaşılır bir dille sunmaya çalışıyor. Alanın 
uzman ismi Mahmud Erol Kılıç tarafından ka-
leme alınan metinlerden oluşan bu kitap, varlığı 
ve kendini anlamlandırma çabasında günümüz 
insanına merhem olacak fikirlerin kapısını ara-
lıyor.

Books

Ibn al-Arabi, Mahmud 
Erol Kılıç

Istanbul: ISAM Publications, 2015, 

268 pages

ISBN 978-605-4829-22-4

Muhyiddin Ibn al-Arabi, who lived in the 12th-
13th centuries, was not only a ground break-
ing sufi  master, but also the author of an 
extensive corpus which carry projections of 
a large ontological construction by his epis-
temological and ontological theories. Ibn 
al-Arabi, who has a unique place by the on-
tological construction he realized not only in 
the history of Sufi sm but also in the history 
of Islamic thought, has a mentality that can 
guide modern people in their adventure of 
making sense of the painful existence.

This monographic work which focuses on the 
life and thoughts of Ibn al-Arabi, one of the 
turning points of Islamic intellectual history, 
and tries to present to its reader the products 
of his life journey starting in Andalusia, then 
continuing in Hijaz and Anatolia and ending 
in Damascus through a comprehensible lan-
guage. This book, which is formed by the texts 
penned by prof. Mahmud Erol Kılıç, an expert 
in the fi eld, preludes to the ideas that will aid 
the modern man in his efforts to make sense 
of himself and his existence.

ç g
k fikirlerin kapısını ara-

the modern man in his efforts to make sens
of himself and his existence.
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Memlükler (1250-
1517), Fatih Yahya 
Ayaz

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

218 sayfa

ISBN 978-605-4829-23-1

Bu çalışma, tarihteki en büyük müslüman-Türk 
devletlerinden biri olan, İslâm dünyasının ba-
tısını Moğol istilâsından koruyan ve Suriye 
bölgesindeki Haçlı devletlerini ortadan kaldı-
ran Memlükler’i ele almaktadır. Hânedan usu-
lünün yerleşemeyişi ve Moğollar’ı dize getiren 
memlük sistemine göre kurulmuş güçlü süvari 
birlikleri gibi ayırt edici özelliklerine de temas 
edilmektedir. 

Memlük Devleti’nin kurduğu teşkilâtın ve mü-
esseselerin, özellikle ilmiye sahasındakilerin 
Osmanlılar’ı doğrudan etkilemesi, Osmanlı-
lar’ın bu devleti uzunca bir süre bir anlamda 
“üst otorite” olarak görmesi gibi hususlar da bu 
çalışmanın konuları arasındadır. Memlük Dev-
leti, bahsedilen özelliklerine rağmen ülkemizde 
hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Memlük Devle-
ti’nin ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak ve bu 
alanda çalışma yapan ve yapacak araştırmacıları 
teşvik etmek bu çalışmanın temel hedefl eri ara-
sındadır.

Mamluks (1250-
1517), Fatih Yahya 
Ayaz

Istanbul: ISAM Yayınları, 2015, 

218 pages

ISBN 978-605-4829-23-1

This work deals with Mamluks, which was 
one of the largest Muslim-Turkish states in 
history, protected the western part of Islamic 
geography from Mongol invasion, and elim-
inated the Crusader states in Syrian region. 
Book points out the distinguishing features 
of Mamluk state such as inexistence of sta-
ble dynasty system in it and having a strong 
cavalry founded in accordance with Mamluk 
system that defeated the Mongols.

The direct infl uences of the organizations and 
institutions established by Mamluks, partic-
ularly the ones in the scholarly fi elds, on Ot-
toman Empire, and the Ottomans’ consider-
ation of the Mamluks for a long time as “high 
authority” are among the subjects of this 
book. Despite the aforementioned features of 
the Mamluk state, it has not received the at-
tention it deserves in our country. To increase 
the level of recognition of the Mamluks in 
Turkey and encourage the researchers who 
work in this fi eld are among the main objec-
tives of this study.

2015

teşvik etmek bu çalışmanın temel hedefl eri ara-
sındadır.
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Türkiye’de Tarikatlar: 
Tarih ve Kültür, 
ed. Semih Ceyhan

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

1052 sayfa

ISBN 978-605-4829-19-4

Hakikat bilgisine ulaştıran sûfîlere mahsus müs-
takil bir yöntem ve dindarlık tavrına işaret eden 
“tarikat” olgusu, İslâm medeniyeti tarihinde mi-
ras aldığı mânevî, ahlâkî ve sosyal kurallara göre 
teşkilâtlanmış müessese şeklinde zihinlerde yay-
gınlık kazanmıştır. II/VIII. asırdan günümüze 
kadar dünya coğrafyasının dört bir yanında inti-
şar eden ve kendine has irfanî yollar olan tarikat-
lar, toplumun her kesiminden insanın mâneviya-
tını ve kültürünü şekillendirmede önemli roller 
üstlenmiştir. Geçmişten günümüze Türkiye’nin 
İslâmlaşma tarihinin teşekkülünde tarikatlar, 
ferdî ve sosyal hayatımızın anlam haritasının çi-
zilmesinde en mühim unsurlardan biridir.

Bir başvuru eseri mahiyetinde tasarlanan eliniz-
deki kitap, Türkiye’de tarikatlar tarihi alanında 
ciddi düzeye ulaşan ilmî bilgi birikiminin telif 
makaleler yoluyla bir araya getirildiği ilk akade-
mik derleme eserdir. Türkiye tarihinde önem-
li izler bırakmış tasavvuf ekollerini tarihsel ve 
kültürel sürekliliği içerisinde muhtelif yönleriy-
le tanıtmayı, tarikatların geçmişten günümüze 
seyrini gözler önüne sermeyi amaçlayan çalış-
ma, iki temel kısımdan meydana gelmektedir.

Birinci kısmı oluşturan çerçeve yazılarda tari-
kat ve tekke kavramları, Osmanlı ve Cumhuri-
yet Türkiyesi’nde tarikatların tarihi ve kültürel 
panoraması ana hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci 
kısmın makaleleri ise Türkiye’de yaygınlık ka-
zanan on dört ana tarikatı (Vefâiyye, Kādiriyye, 
Sa‘diyye, Rifâiyye, Ekberiyye, Şâzeliyye, Bekta-
şiyye, Mevleviyye, Bedeviyye, Nakşibendiyye, 
Halvetiyye, Bayramiyye, Zeyniyye, Celvetiyye) 
çeşitli alt kollarıyla birlikte konu edinmektedir.

Sufi Orders in 
Turkey: History and 
Culture, ed. Semih 
Ceyhan

Istanbul: ISAM Publications, 2015, 

1052 pages

ISBN 978-605-4829-19-4

The phenomenon of “sufi  order” which points 
at an attitude of piety and method peculiar 
to sufi s who guide people to the knowledge 
of truth has gained prevalence in the minds 
as an institution organized according to spir-
itual, moral and social rules inherited from 
the history of Islamic civilization. From 2nd/8th 
century until today, sufi  orders which have 
their unique ways of wisdom and spread 
across the world geography have played im-
portant roles in shaping the spirituality and 
culture of the people from every segment of 
society. Sufi  orders are one of the main ele-
ments in formation of history of Islamization 
of Turkey from past to present and in drawing 
the meaning of our individual and social lives.

The book designed to be a reference work is 
the fi rst academic compilation that brings 
together the scholarly knowledge regarding 
the history of sufi  orders that has reached to 
a serious level in the form of articles. This 
study aims to promote various aspects of 
sufi  schools that have left important traces 
in history of Turkey within the historical and 
cultural continuity and reveal the progress of 
sufi  orders from past to present. It consists of 
two main parts.

The framework articles that form the fi rst 
part of book discuss the concepts of “dervish 
lodges,” “sufi  orders” in general, history and 
cultural outlook of sufi  orders in Ottoman 
Empire and Republic of Turkey. The articles 
of the second part deal with fourteen main 
sufi  orders (Wafaiyya, Qadiriyya, Sa’diyya, 
Rifaiyya, Akbariyya, Shazaliyya, Baktashiyya, 
Mawlawiyya, Badawiyya, Nakshibandiyya, 
Halwatiyya, Bayramiyya, Zayniyya, Jalwati-
yya) together with their sub-branches that 
have become prevalent in Turkey. 
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Nûh Kanunları 
ve Nûhîlik, Eldar 
Hasanov

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

328 sayfa 

ISBN 978-605-4829-24-8

Yahudilik’te Tanrı ile ilişki “ahit” kavramıyla ifa-
de edilmiştir. Ahit, Tanrı’nın insana hitabı, insa-
nın da bu hitaba icabet etmesidir. Yahudi kutsal 
metinlerinde yer aldığı üzere, Tanrı insanlarla 
birkaç defa ahitleşmiştir. İlk insan Âdem’le baş-
layan ahitleşme, Nûh, İbrâhim ve İsrâiloğulları 
ile devam etmiştir. Nûh ile yapılan ahit herke-
si muhatap alması bakımından evrensel kabul 
edilmektedir. Yahudilik’te İbrâhim ve ondan 
sonra yapılan ahitlerin muhatabı ise sadece 
İbrânîler’dir.

Tanrı’nın Nûh ile ahitleşirken koyduğu hü-
kümler “Nûh kanunları” adıyla bilinmektedir. 
Tevrat’ta tam şekilde yer almayan, Rabbânî kay-
naklarda ise farklı biçimlerde ortaya konan bu 
hükümler, son şeklini daha sonraki dönemlerde 
almıştır. Aydınlanma döneminden sonra “Nûh 
kanunları”, bazı yahudi ve hıristiyan akademis-
yenler tarafından “tabii hukuk, evrenselcilik, 
dinî çoğulculuk” vb. kavramların Yahudilik’teki 
karşılığı olarak sunulmuştur. “Nûh kanunları” 
teorik plandaki evrenselcilik vurgusuna ilâve-
ten günümüzde de dünyanın çeşitli yerlerinde 
mensupları olan Nûhîlik adlı sosyal bir harekete 
dönüşmüştür.

Laws of Noah and 
Noahidism, Eldar 
Hasanov

Istanbul: ISAM Publications, 2015, 

328 pages

ISBN 978-605-4829-24-8

In Judaism, the relationship with God is ex-
pressed by the term “testament.” Testament 
means God’s addressing to people and the 
man’s response to this addressing. As it is 
indicated in the Jewish scriptures, God made 
pact with people several times. Testaments 
started with the fi rst human being and contin-
ued with Noah, Abraham, and Israelites. The 
testament with Noah is regarded universal be-
cause it addressed to all people. In Judaism, 
Hebrews were the only addressees of the tes-
taments made with Abraham and afterwards.

The provisions laid by God while making a 
pact with Noah are known as “Laws of Noah.” 
These provisions, which are not included in 
the full form in the Torah and presented in 
different ways in Rabbinic sources, took their 
fi nal form in the later periods. After the En-
lightenment, “Laws of Noah” were presented 
by some Jewish and Christian scholars as the 
equivalents of the concepts of “natural law, 
universalism, religious pluralism” in Juda-
ism. In addition to the current emphasis on 
universalism in theoretical level, “Laws of 
Noah” have turned into a social movement 
called “Noahidism” that has members living 
in various parts of the world.

mensupları olan Nûhîlik adlı sosyal bir har
dönüşmüştür.

m  that has members living 
the world.
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İslâm Medeniyetinde 
Dil İlimleri: Tarih ve 
Problemler, ed. İsmail 
Güler

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

567 sayfa 

ISBN 978-605-4829-25-5

Müslümanların temel kitabı olan Kur’an’ı anla-
ma ve yorumlama çabaları temelde dil düzeyin-
de gerçekleştiği için, ayrıca Kur’an’ın her şey-
den önce bir dil ve edebiyat mûcizesi olduğuna 
inanılması dolayısıyla İslâm medeniyetinde dil 
çalışmalarına ayrı bir önem verilmiştir. Erken 
tarihlerden itibaren müslüman milletler de din 
ortak paydasından hareketle Arapça dil ve ede-
biyat çalışmalarına önemli katkılarda bulun-
muşlardır. İlimlerin tedvin ve tasnifi ile birlikte 
dil ve edebiyat ilimleri ana hatlarıyla gramer, 
belâgat, şiir çevresinde toplanmıştır.

İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri, ilgili ilimler-
den lugat, sarf, nahiv, belâgat, şiir, aruz ve klasik 
dönemlerin dil felsefesi olarak niteleyebileceği-
miz vaz‘ ilmi alanlarında, sahanın uzmanların-
ca telif edilmiş, tanıtıcı, tarihsel süreci ve alanın 
problemlerini ele alan makalelerden müteşek-
kildir.

Linguistic Sciences in 
Islamic Civilization: 
History and 
Problems, ed. İsmail 
Güler

Istanbul: ISAM Yayınları, 2015, 

567 pages 

ISBN 978-605-4829-25-5

Because the efforts of understanding and 
interpreting the Muslims’ Holy book, Qur’an, 
take place basically at the linguistic level, and 
because the Qur’an is, above all, believed to 
be a linguistic and literary miracle, special 
importance has given to linguistic studies in 
Islamic civilization. Based on their common 
ground of religion, Muslim nations have made 
signifi cant contributions to Arabic linguistic 
and literary studies since the early days of Is-
lam. After the codifi cation and classifi cation 
of sciences, linguistic and literary studies 
have centred mainly around grammar, elo-
quence and poetry.

Linguistic Sciences in Islamic Civilization con-
sists of introductory articles addressing at 
the historical process and issues of the fi eld. 
These articles were written by experts in 
the fi elds of glossary, grammar, syntax, elo-
quence, poetry, prosody, and “vaz’” which can 
be described as linguistic philosophy of the 
classical eras.
be described as linguistic philosophy of the 
classical eras.
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Üç Pîrin Mürşidi: 
Halvetiyye, 
Ramazâniyye Kolu 
ve Köstendilli Ali 
Alâeddin Efendi, 
Semih Ceyhan

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015,  

351 sayfa 

ISBN 978-605-4829-21-7

Osmanlı’nın dinî ve kültürel tarihinin teşekkü-
lünde Halvetiyye ana tarikatı bütün alt kollarıy-
la müessir bir role sahiptir. Halvetiyye’de orta 
kol addedilen Ahmediyye yolundan XVI. asırda 
İstanbul’da zuhur eden Ramazâniyye tarikatı 
Hz. Pîr Ramazan Mahfî’nin (ö. 1025/1616) ye-
tiştirdiği halifeler vasıtasıyla İstanbul’dan Bur-
sa’ya, Bursa’dan Kırım’a ve Edirne’ye, Edirne’den 
Rumeli coğrafyasının her bir tarafına intişar et-
miş, Ramazâniyye’den ortaya çıkan kollar olan 
Buhûriyye, Cihangîriyye, Cerrâhiyye, Sinobiy-
ye, Raûfiyye ve Hayâtiyye tarikatları müessesevî 
açıdan Osmanlı tasavvuf tarihinin mühim un-
surları olmuşlardır.

Bu eser, günümüzde hayatiyetini hâlihazırda 
Balkanlar’da devam ettiren Halvetiyye’nin Ra-
mazâniyye kolu hakkında yapılan ilk akademik 
çalışma hüviyetindedir. Tarihî ve kültürel açı-
dan Halvetiyye ve Ramazâniyye’nin müstakil 
bölümler halinde ele alındığı kitabın son bölü-
münde bir Halvetî-Ramazânî mürşidinin hayatı 
bütün detaylarıyla incelenmiştir. Genelde tari-
katlar tarihinde özelde Ramazâniyye tarihinde 
hayatta iken üç pîr yetiştirmiş yegâne muta-
savvıf olan ve Hüseyin Vassâf ’ın “O ne dâire-i 
feyz idi ki, pîrler yetiştirdi” şeklinde methetti-
ği Köstendilli Ali Alâeddin el-Halvetî’nin (ö. 
1143/1730) hayatı ve halifeleri kitabın son araş-
tırma konusudur.

Mentor of Three 
Sufi Masters: 
Khalwatiyya, 
Ramazaniyya Branch 
and Köstendilli Ali 
Alaeddin Efendi 
Semih Ceyhan

Istanbul: ISAM Publications, 2015, 

351 pages

ISBN 978-605-4829-21-7

The main sufi  order of Khalwatiyya, with all its 
sub-branches, had an infl uential role in the 
formation of religious and cultural history of 
Ottoman Empire. Ramazaniyya sufi  order that 
emerged in the 16th century in Istanbul from 
Ahmadiyya which is deemed to be the middle 
branch of Khalwatiyya, and spread to every 
district of Istanbul, from Istanbul to Bursa, 
from Bursa to Crimea and Edirne, and from 
Edirne to every parts of Rumelia by means 
of the disciples trained by Sheikh Ramadan 
Mahfi  (d. 1025/1616). The sub-branches that 
developed from the Ramazaniyya order such 
as Buhuriyya, Jihangiriyya, Jarrahiyya, Sino-
biyya, Raufi yya and Hayatiyya sufi  orders have 
been the important elements in the history of 
the Ottoman Sufi sm in terms of its institu-
tionalisation.

This work is the fi rst academic study on Ra-
mazaniyya branch of Khalwatiyya which con-
tinues to exist in Balkans. It deals with Khal-
watiyya and Ramazaniyya in separate chapters 
from historical and cultural perspective, and 
the life of a Khalwati-Ramadani sufi  master 
was examined in all details in the last chapter 
of the book.

The life and disciples of Köstendilli Ali Alaed-
din al-Khalwati (d. 1143/1730), the only sufi  
in the history of sufi  orders in general, in the 
history of Ramazaniyya in particular who 
trained three sufi  masters in his life, is the 
last subject of the book. Köstendilli Ali Alaed-
din al-Khalwati was praised by Sufi  Hüseyin 
Vassaf with the expression “He was such a 
circle of light that he raised sufi  masters.” 
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Tefsirde Hâşiye 
Geleneği ve 
Şeyhzâde’nin 
Envârü’t-Tenzîl 
Hâşiyesi, Şükrü 
Maden,

İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, 

414 sayfa 

ISBN 978-605-4829-27-9

Kur’an tefsirlerindeki anlamı kapalı ifadelerin 
izahı, eksik noktaların ikmali, hataların tenki-
di ve tashihi ile muhaşşîlerin özgün tefsirlerini 
ihtiva etmeleri açısından tefsir hâşiyeleri, tefsir 
edebiyatı içinde önemli bir yere sahiptir. 

Bu kitap Kur’an tefsirleri üzerine yazılan şerh, 
hâşiye ve ta‘lik türü eserleri tarihi, telif sebeple-
ri, üslûbu ve kapsamları bakımından ele almak-
ta ve bu alanda yazılmış eserlerin kapsamlı bir 
dökümünü içermektedir. 

Ayrıca eserde Osmanlı âlimi Şeyhzâde Muhyid-
din Kocevî’nin tefsir hâşiyeleri içinde öne çıkan 
Hâşiye alâ Envâri’t-tenzîl isimli eseri hâşiye tek-
niği ve tefsir muhtevası açısından ayrıntılı şe-
kilde incelenerek bir tefsir hâşiyesinin niçin ve 
nasıl kaleme alındığı ve Kur’an’ın anlaşılmasına 
ne gibi katkılar sunduğu ortaya konulmaktadır. 

 

Tradition of Glosses 
in Exegesis and The 
Glosses on Anwar al-
Tanzil by Şeyhzade, 
Şükrü Maden,

Istanbul: ISAM Publications, 2015, 

414 pages 

ISBN 978-605-4829-27-9

Glosses over the books of exegesis occupy an 
important place in the literature of exegesis 
in terms of explaining the meaning of obscure 
expressions of Qur’anic exegesis, completing 
the missing points, criticism and correction 
of the errors, and consisting unique interpre-
tations of their writers.

This book examines the works written in the 
form of commentaries, glosses and margin-
al notes on the exegesis of Qur’an in terms 
of their history, reasons of writing, style and 
scope. It also includes a comprehensive list 
of the works written in this fi eld.

The book also examines in detail Ottoman 
scholar Şeyhzade Muhyiddin Kojawi’s Haşi-
ye ala Envari’t-tenzil which is a prominent one 
among the glosses written over Qur’anic exe-
gesis in respect to its technique and content. In 
this way, it is shown why and how a gloss over 
an exegesis is written and what kind of contri-
butions they make in understanding the Qur’an.
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Haft anın yedi günü 09.00 – 23.00 saatleri arasın-
da açık olan kütüphanemizden lisans üstü bir 
programa kayıtlı veya lisans üstü bir programı 
bitirmiş olan araştırmacılar ile üniversitelerde 
görev yapan öğretim üyeleri ve görevlileri isti-
fade etmektedir. 

2015 yılında kütüphane üye sayısı 23.000’e yak-
laşmıştır. Yıl boyunca kütüphaneden 181.535 
araştırmacı istifade etmiştir. 500 kişilik çalışma 
mekânına sahip olmakla birlikte günlük 600’e 
yakın araştırmacı İSAM Kütüphanesi’nden ya-
rarlanmıştır.

İSAM Kütüphanesi İslâm ilimleri sahasındaki 
kaynakların içinde yer aldığı bir ihtisas kütüp-
hanesi olmasının yanı sıra, İslâm kültürü, tarihi 
ve medeniyeti başta olmak üzere sosyal bilim-
lerin birçok alanında zengin bir koleksiyona 
sahiptir.

Kütüphaneye 2015 yılında satın alma yoluyla 
3914, bağış yoluyla 4158, mübadele yoluyla 473 
ve diğer yollarla 1389 olmak üzere toplam 9934 
kitap; satın alma yoluyla 1180, bağış yoluyla 
3039 ve mübadele yoluyla 1522 olmak üzere 
toplam 5741 sayı dergi kazandırıldı. 2015 yılı 
itibariyle kütüphane koleksiyonumuz şöyle ta-
nımlanabilir:

Kitap Sayısı   269.168

Dergi Sayısı   850’si düzenli takip 
edilen 3786 dergi (yaklaşık 179.032 sayı)

Doküman Dosyası  18.001 (TDV İslâm 
Ansiklopedisi madde dosyaları)

Mikrofiş ve Mikrofilm  411

Ayrı Basım   5449

CD    1389

Bunların yanı sıra Dokümantasyon Servisi’n-
de TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanan 
maddelerin yaklaşık 17.000’inin dokümantas-
yon dosyalarına ulaşılabilmekte, İSAM Arşiv 
Servisi’nde ise 23.000 civarındaki kadı sicilinin 

Graduate students, researchers with gradu-
ate degrees, and academicians who work at a 
university may use the library, which is open 
every day from 9 am until 11 pm.

The number of library members have reached 
almost 23,000 in 2015, and a total of 181,535 
readers have benefi ted from the library 
throughout the year. Nearly 600 researchers 
used the library daily even though it has a 
500-people capacity.    

ISAM Library is not only a specialized library 
in the area of Islamic Studies but also has a 
rich collection on many areas of social sci-
ences, especially on Islamic culture, history 
and civilization. 

In 2015, a total of 9,934 books were added to 
the library. 3,914 of these were purchased; 
4,158 were donated; 473 were obtained by ex-
change and 1,389 by other means. Moreover, 
a total of 5,741 journals were added to the li-
brary, including 1,180 by purchase, 3,039 by 
donation and 1,522 by way of exchange. Our 
library collection as of 2015 can be described 
as follows: 

The number of Books  269,168

The number of Journals 3,786 jour-
nals (approximately 179,032 issues), 850 of 
which are regularly followed

Document Files   18,001 (the 
document fi les of the articles of TDV Encyclo-
paedia of Islam)

The number of Microfi che & Microfi lms 411

The number of Offprints 5449

The number of CDs  1389

In addition to these, the documentation fi les 
of about 17,000 articles of TDV Encyclopaedia 
of Islam can be reached through Documen-
tation Services while ISAM Archive Services 
provides the microfi lm and digital copies of 
about 23,000 qadi registers for the use of re-
searches in ISAM. The collection of qadi reg-
isters attracts signifi cant demand from the 
researchers both in and outside Turkey.     

Another distinguishing characteristics of 
ISAM library is that it provides services 
through cargo to the researchers who work 
at various universities and do not have the 
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mikrofilm ve dijital kopyaları İSAM bünyesin-
de araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. 
Özellikle kadı sicilleri koleksiyonu yurt dışı ve 
yurt içindeki araştırmacılardan yoğun bir talep 
görmektedir. 

İSAM Kütüphanesi’ni farklı kılan bir başka 
özelliği de kütüphaneye gelme imkânı olmayan, 
özellikle Anadolu’nun çeşitli illerindeki üniver-
sitelerin bünyesinde görev yapan araştırmacıla-
ra kargo ile hizmet vermesidir. Yirmi yıla yakın 
bir süredir telif haklarına riayet edilerek maka-
lelerden ve dokümanlardan oluşan kaynakların 
fotokopileri araştırmacıların adreslerine gön-
derilmektedir. 2015 yılı içerisinde 1134 kişiye 
3597 adet doküman gönderilmiştir.

İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar
2015 yılında İSAM Kütüphanesi’ne bağışlar de-
vam etmiştir. Küçük miktarlardaki bağışlar dı-
şında toplu olarak yapılan (100 kitap ve üzeri) 
bağışlar şöyledir:

opportunity to come to Istanbul. For almost 
twenty years, photocopies of the articles and 
documents have been sent to the research-
ers’ addresses by paying attention to their 
copyrights. In 2015, 3597 documents were 
sent to 1134 individuals.    

Donations to ISAM Library
Donations to ISAM Library continued in 2015. 
In addition to small-scale donations, the do-
nations made by bulk (100 or more books) are 
as follows:

Bağış Yapan Kurum / Şahıs - Dona  ng Ins  tu  on / Person Kitap / Books
Ahmet Topaloğlu 599
Gökhan Açıkel 117
Hidayet Büyükkara 287
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University 220
Koç Üniversitesi  / Koç University 615
M. Selahattin Toprakoğlu 825
Murat Bardakçı 432
Nail Bayraktar 122
Nurettin Gemici 112
Ömer Faruk Dumlu (Ekrem Dumlu) 200
Sinan Kuneralp (ISIS) 339
Sümeyra Teymur 155
Tuncay Başoğlu 123
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İSAM Kütüphanesi’nden 
Bağışlar
Elindeki mükerrer kitapları çeşitli kurumların 
kütüphanelerine bağışlayan İSAM, 2015 yılı 
içerisinde aşağıdaki kurumlara yayın bağışında 
bulunmuştur.

Donations from ISAM 
Library
As an institution which donates the duplicate 
copies of the books to the libraries of various 
institutions, ISAM donated books and jour-
nals to the institutions mentioned below in 
2015:

Bağış Yapılan Kurum / Ins  tu  ons to which Dona  ons are made Kitap / 
Books

Dergi / 
Journals

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Akdeniz University Faculty of Le  ers 308 29

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu / Aksaray University Ins  tute of Social Sciences 275 23

Bozok Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / Bozok University Theology Faculty 375 138

Ceylanpınar Anadolu İmam-Hatip Lisesi/Halit Durmaz / Ceylanpınar Anatolian Imam Ha  p High School/Halit Durmaz 104 -

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü  / Turkiye Diyanet Founda  on, The Offi  ce of Coordina  on 
of Educa  onal Services

85 -

Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Esenler Güzide Özdilek Anatolian Imam Ha  p High School 150 -

Esenyurt Bedir Camii / Esenyurt Bedir Mosque 24 -

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Gaziantep University Faculty of Educa  on 201 66

Gaziantep Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / Gaziantep University Faculty of Theology 298 68

Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane University 102 25

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  / Istanbul 29 Mayıs University 1017 6

İzmir Dinî Yüksek İhtisas Merkezi / Izmir The Centre for Exper  se in Religious Studies 90 3

Kafk as Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / Ka  as University Faculty of Theology 17 -

Kahta Kaymakamlığı Gönülkuşağı Derneği / Kahta Governorate Gönülkuşağı Associa  on 52 -

Kâhta Körgüden İlköğretim Okulu  / Kahta Körgüden Primary School 28 -

Kanunî Üniversitesi / Kanuni University 407 267

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi / Cyprus Social Sciences University 849 -

Kırklareli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / Kırklareli University Faculty of Theology 147 83

Merzifon R.M.K. İmam-Hatip Ortaokulu / Merzifon R.M.K. Imam Ha  p Secondary School 128 -

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Necip Fazıl Kısakürek Anatolian Imam Ha  p High School 65 -

Ordu Kabataş Anadolu Lisesi  / Ordu Kabataş Anatolian High School 24 -

Orhangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü / Orhangazi District the Directorate of Na  onal Educa  on 67 -

Patnos Süphandağı Anadolu Lisesi / Patnos Süphandağı Anatolian High School 60 -

Safranbolu İmam-Hatip Ortaokulu  / Safranbolu Imam Ha  p Secondary School 40 -

Seyhan Tepebağ Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Seyhan Tepebağ Anatolian Imam Ha  p High School 96 -

Sincan 2. No’lu F Tipi Cezaevi / Sincan Number 2 F Type Prison 20 -

Solhan İmam-Hatip Lisesi / Solhan Imam Ha  p High School 19 -

Şerefl ikoçhisar İbrahim Baltacı Ortaokulu / Şereflikoçhisar Ibrahim Baltacı Elementary School 59 3

TKD Konya Şubesi / TKD Konya Branch 28 -

Üsküdar Üniversitesi / Üsküdar University 105 19
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Yeni Gelen Dergiler 
ve İçindekiler 
E-Dergisinin Yeni 
Sayıları Çıktı

İSAM Kütüphanesi tarafından düzenli olarak 
takip edilen özellikle yabancı dillerdeki süreli 
yayınların “içindekiler” sayfalarını ihtiva eden 
ve genellikle dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen 
Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 63. sayı-
dan itibaren İSAM internet sayfası üzerinden 
e-dergi şeklinde yayımını sürdürmektedir. 

İlk sayısı Şubat 1994’te yayımlanan bu derginin 
2015 yılında 72, 73 ve 74. sayıları yayımlanmıştır. 
Derginin bütün sayılarına www.isam.org.tr ad-
resinden PDF formatında ulaşılabilmektedir. 
Araştırmacılar bu dergilerde yer alan makale-
lerden ihtiyaç duyduklarını kutuphane@isam.
org.tr adresine talep mesajı göndermek suretiy-
le temin edebilirler.

Nihat Keklik koleksiyonu 
İSAM Kütüphanesi’nde
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm 
Felsefesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Nihat 
Keklik özel kütüphanesini İSAM’a bağışladı. 

İnci Enginün koleksiyonu 
İSAM Kütüphanesi’nde
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
emekli öğretim üyesi Prof.Dr. İnci Enginün özel 
kütüphanesinin bir kısmını kütüphanemize ba-
ğışladı. 

New Issues of the 
e-Journal titled “Yeni 
Gelen Dergiler ve 
İçindekiler” (Newly 
Arrived Journals and 
their Contents) Have 
Been Published

Our periodical titled Newly Arrived Journals 
and their Contents, which includes the ‘Con-
tents’ of the periodicals in foreign languages 
that ISAM regularly follows and which is gen-
erally published quarterly, continues to be 
published online as an e-journal on ISAM’s 
webpage starting with its 63rd issue. 

The 72nd, 73rd and 74th issues of this journal, 
the fi rst issue of which was published in Feb-
ruary of 1994, were published in 2015. All 
volumes of this periodical are available in 
PDF format at www.isam.org.tr. Researchers 
may obtain the articles in which they are in-
terested by sending a requesting e-mail to: 
kutuphane@isam.org.tr. 

Nihat Keklik’s collection is 
at ISAM Library
Professor Nihat Keklik, retired faculty mem-
ber of Istanbul University, Department of Is-
lamic Philosophy, donated his private library 
to ISAM.

İnci Enginün’s collection is 
at ISAM Library 
Professor Dr. İnci Enginün, retired faculty 
member of the Faculty of Arts and Sciences 
at Marmara University, donated some portion 
of her private library to our library.
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Rahmetli Melda Özata 
koleksiyonu İSAM 
Kütüphanesi’nde
Şair ve yazar rahmetli Melda Özata’nın koleksi-
yonu, vârisi Sevgi İris tarafından kütüphanemi-
ze bağışlandı.

Mehmet Sofuoğlu 
koleksiyonu İSAM’a 
bağışlandı
Tefsir hocası, Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim 
mütercimi rahmetli Mehmet Sofuoğlu’nun (ö. 
1987) şahsî koleksiyonu kızı Selma Sofuoğlu 
Hanımefendi tarafından İSAM Kütüphanesi’ne 
bağışlandı. 

 

The Late Melda Özata’s 
collection is at ISAM 
Library 
Poet and writer the late Melda Özata’s col-
lection was donated to our library by her heir 
Sevgi İris.

Collection of Mehmet 
Sofuoğlu was donated to 
ISAM 
The personal collection of the late scholar 
of Qur’anic exegesis, Mehmet Sofuoglu, who 
was also the translator of Sahih-i Buhari and 
Sahih-i Muslim, was donated to ISAM Library 
by his daughter Ms. Selma Sofuoğlu.

 



İSAM’DAN
HABERLER

NEWS FROM 
ISAM 
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İSAM’ın Yeniden 
Yapılandırılması Süreci 
Devam Ediyor
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2013 yılı sonunda 
tamamlanmasının ardından İSAM, 2014 yılı 
itibariyle yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu 
çerçevede 2014 yılı boyunca kurum içi ve ku-
rum dışından ilim adamları ve ilgili kurumlarla 
görüş alışverişini sürdüren İSAM, kendi men-
suplarının yanı sıra ilgili ilim ve fikir adamla-
rıyla istişare toplantıları düzenledi. Yeniden 
yapılanma taslağı ve yeni teşkilât şeması TDV 
Mütevelli Heyeti tarafından Temmuz 2015 so-
nunda onaylandı. Bu çerçevede İSAM Çalışma 
Talimatı’nın yenilenmesi çalışmalarına başlan-
dı. Sürecin 2016 yılında tamamlanması plan-
lanmaktadır.

İSAM Yönetim Kurulu’nda 
Değişiklik
Prof.Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof.Dr. İsmail 
Erünsal Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı; 
başkan yardımcısı Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu ve 
eski İSAM araştırmacılarından Yrd.Doç.Dr. Ey-
yüp Said Kaya yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Elektronik Yayın 
Koordinatörlüğü Kuruldu
İSAM’ın yeniden yapılandırılması kapsamın-
da 2015 yılında kurulan yeni birimlerden olan 
Elektronik Yayın Koordinatörlüğü’ne Metin Al-
bayrak getirildi. 

ISAM’s Restructuring 
Process Continues 
Following the completion of Turkish Religious 
Foundation Encyclopaedia of Islam by the end 
of 2013, TDV Centre for Islamic Research 
(ISAM) entered in its restructuring process as 
of 2014. In this context, ISAM, which continued 
to exchange ideas with academicians and re-
lated institutions throughout 2014, organized 
consultation meetings with not only its own 
members but also scholars and intellectuals 
from other institutions. A draft for restructur-
ing and schema of the new organization was 
approved by TDV Board of Trustees at the end 
of July 2015. In this context, the procedures 
to renew ISAM Working Guidelines have been 
initiated. This process is planned to be com-
pleted in 2016.    

Change on ISAM Board of 
Directors
Prof. Ali Bardakoğlu and Prof. İsmail Erünsal 
left their memberships in the Board of Direc-
tors. Vice President Assoc. Prof. M. Suat Mer-
toğlu and Asst. Prof. Eyyüp Said Kaya, who is 
also a former researcher of ISAM, were ap-
pointed to membership in the Board of Direc-
tors. 

The Off ice of Coordination 
for Electronic Publications 
has been Established 
Within the scope of ISAM’s restructuring, Me-
tin Albayrak was appointed as the Coordina-
tor for Electronic Publications, which is also 
one of the new units of ISAM established in 
2015. 
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AYP’de İlk Doktora 
Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi 2012 dönemi 
araştırmacı adaylarından, Sakarya Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Harun Abacı, “Kur’an’ın 
Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi: Âlûsî Tef-
siri Örneği” adlı doktora tezini başarıyla savu-
narak doktorasını tamamladı. Abacı, doktorası-
nı tamamlayan ilk AYP’li oldu.

Yeni Araştırma Uzmanları 
Göreve Başladı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsa-
mında 2012 yılında araştırmacı adayı olarak ka-
bul edilen Orhan Ençakar, Muhammed Masum 
Şenburç ve Bayram Pehlivan 2015 yılı içerisinde 
araştırma uzmanı olarak İSAM’da tam zamanlı 
görevlerine başladılar.

Kütüphane Müdürümüz 
İstanbul Şehir 
Kütüphanesi Çalıştayı’na 
ve GİB 2015 (Gelecek 
İçin Bilgi, Eğitim ve 
Uygulama) Çalıştayı’na 
Katıldı
İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü 
Mustafa Birol Ülker, 5-6 Eylül 2015 tarihlerinde 
Sapanca’da düzenlenen İstanbul Şehir Kütüpha-
nesi Çalıştayı’na; 12-15 Kasım 2015 tarihlerinde 
Antalya’da düzenlenen GİB 2015 - Gelecek İçin 
Bilgi: Elektronik Bilgiye Erişimde Teknolojik 
Çözümler isimli çalıştaya katıldı. İkinci çalış-
tayda “İSAM Kütüphanesi ve Veri Tabanlarının 
İlâhiyat Sahasındaki Araştırmalara Katkısı” adlı 
bir sunum gerçekleştirdi.  

First PhD was completed 
at AYP 
Harun Abacı who was one of the 2012 term 
researcher candidates of the Researcher As-
sistance and Training Project (AYP), and Sa-
karya University research assistant, has suc-
cessfully defended his doctoral thesis titled 
“Effects of Case Endings (I‘rab) on Differenti-
ation of the Meaning of the Qur’an: The Case 
of al-Alusi’s Exegesis” and completed his 
PhD. Abacı became the fi rst AYP researcher 
who completed his PhD. 

New Research Fellows 
Started their Works 
Orhan Ençakar, Muhammed Masum Şenburç, 
and Bayram Pehlivan who were admitted as 
researcher candidates to the Researcher 
Training Project in 2012 began their full-time 
career as research fellows at ISAM in 2015.

Our Library Director 
Attended the Workshop of 
Istanbul City Library and 
the Workshop of IFF 2015 
(Information, Education 
and Practice for the 
Future). 
ISAM Library and Documentation Manager 
Mustafa Birol Ülker attended Istanbul City Li-
brary Workshop which was organized in Sa-
panca on 5-6 September 2015 and IFF 2015 
- Information for the Future: Technological 
Solutions to the Access of Electronic Infor-
mation, which was held in Antalya on 12-15 
November 2015. In the latter workshop, he 
presented a paper titled “ISAM Library and 
Contribution of Databases to Researches in 
the fi eld of Theology.” 
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Üniversitelerde 
Göreve Başlayan İSAM 
Araştırmacıları
İSAM araştırmacılarından,

 Tasavvuf alanında ihtisaslaşan Doç.Dr. Semih 
Ceyhan, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi’nde Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda öğretim 
üyesi olarak göreve başladı. 

 Dinler tarihi alanında ihtisaslaşan Doç.Dr. 
Salime Leyla Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fa-
kültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

ISAM Researchers 
Who started to Work at 
Universities 
ISAM researchers,

 Assoc. Prof. Semih Ceyhan who specializes 
in sufi sm started to work at Marmara Univer-
sity, Faculty of Theology as a faculty member. 

 Assoc. Prof. Salime Leyla Gürkan, who spe-
cializes in history of religions started to work 
at Istanbul 29 Mayıs University, International 
Faculty of Islamic and Religious Sciences as 
a faculty member. 
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İSAM Müellif-
Redaktörlerinden 
Prof.Dr. Mehmet 
Erkal Hakk’a Yürüdü
İSAM’a ve TDV İslâm Ansiklopedi-
si’ne çokça emeği geçmiş bulunan 
ve merkezimiz müellif-redaktör-
lerinden Prof.Dr. Mehmet Erkal 
hocamız, 25 Ekim 2015 tarihinden 
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Bu münasebetle, Eyyüp Said Ka-
ya’nın kendisi hakkında hazırladığı 
ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nin zeyil 
ciltlerinde yayımlanacak olan an-
siklopedi maddesini Mehmet Erkal 
hocamızın aziz hatırasını yâdetmek 
niyetiyle alıntılıyoruz. 

1944 yılında Adapazarı’nın Taraklı 
ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra hâ-
fızlık eğitimi aldı. Orta halli bir geliri 
bulunan ailesinin desteği ile İstanbul 
İmam-Hatip Okulu’nda başarılı bir 
öğrencilik hayatı geçirdi. 1966’da 
mezuniyetini müteakip bir yandan 
on dört sene sürecek olan imam-ha-
tiplik görevine diğer yandan İstanbul 

Prof. Mehmet Erkal, 
one of the Editors of 
ISAM, Passed Away
Prof. Mehmet Erkal, who made 
great contribution to TDV Encyclo-
paedia of Islam and ISAM, one of the 
authors-editors of our centre, our 
well-beloved teacher passed away 
on October 25, 2015. In this re-
spect, we excerpt below the article 
prepared by Eyyüp Said Kaya about 
him which will be published in the 
supplementary volumes of TDV En-
cyclopaedia of Islam to remember 
his beloved memory.

Mehmet Erkal was born in Taraklı 
district of Adapazarı in 1944. After 
completion of his primary educa-
tion, he attended courses to mem-
orize Qur’an. With the support of 
his middle income family, he had a 
successful educational life at Istan-
bul Imam Hatip School. Following 
his graduation in 1966, he on the 
one hand became an Imam-preach-
er that lasted for fourteen years, 
on the other hand enrolled in Is-
tanbul High Islamic Institute. While 
working in mosques, respectively, 
Tophane Mosque, Kazancı Mosque 
and Dolmabahçe Mosque, he es-
tablished warm relations with some 
important personalities of Turkish 
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politics and economy as well as the 
people living in the vicinity. After 
graduating from Istanbul High Is-
lamic Institute in 1970, Erkal served 
in military as a reserve offi cer in 
Hatay (1972-73). He started his 
PhD at Erzurum Atatürk Universi-
ty, Faculty of Islamic Sciences and 
completed the programme in 1981 
with his dissertation titled “Islam 
Tax Law: the Periods of Four Right-
ly Guided Caliphs and Umayyads” 
under the supervision of Salih Tuğ. 
And the following year (1982), he 
was appointed as a lecturer at Mar-
mara University Faculty of Theolo-
gy, Department of Islamic Law. He 
became an associate professor in 
1987. He spent some time in Jordan 
to do research.

As he progressed in his academic 
career, he contributed to the activ-
ities of Ansar Foundation, of which 
he was one of the founders, and to 
the preparation of TDV Encyclopae-
dia of Islam. He gained “professor” 
title in 1993, and appointed as the 
dean of Faculty of Theology, Sakarya 
University in 1996. During his six 
years at this offi ce, he showed great 
enthusiasm to protect students 
from adverse effects of February 28, 
which is called “postmodern coup 
d’etat.” He resisted political and 
bureaucratic pressures and tried 
to form a healthy and high quality 
teaching environment in the faculty. 

Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okumaya 
başladı. Sırasıyla Tophane, Kazancı 
ve Dolmabahçe camilerindeki hiz-
metleri sırasında civarda yaşayanlar-
la olduğu kadar, Türkiye siyaseti ve 
ekonomisinin bazı önemli simalarıyla 
sıcak ilişkiler kurdu. 1970’te İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun 
olan Erkal, askerlik görevini yedek 
subay olarak Hatay’da yaptı (1972-
73). Salih Tuğ’un danışmanlığında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî 
İlimler Fakültesi’ne kayıtlı olarak baş-
ladığı doktora programını 1981’de 
“İslâm Vergi Hukuku: Hulefâ-yi Râşi-
dîn ve Emevîler Devri” adlı teziyle ta-
mamladı ve ertesi yıl (1982) Marmara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm 
Hukuku Ana Bilim Dalı’nda öğretim 
görevlisi oldu, 1987’de doçent unvanı 
aldı. Bir süre Ürdün’de araştırmalarda 
bulundu. 

Üniversitedeki kariyerinde ilerlerken, 
kurucularından olduğu Ensar Vak-
fı’nın faaliyetlerine ve Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi çalışmaları-
na katkılarda bulundu. 1993’te profe-
sör unvanı alan Erkal, 1996’da Sakar-
ya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi de-
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kanı oldu. Altı yıl bu görevi sırasında 
28 Şubat sürecinin öğrencileri olum-
suz etkilememesi için büyük gayret 
gösterdi, siyasî ve bürokratik baskıları 
göğüsleyerek fakültede sağlıklı ve ka-
liteli bir öğretim ortamının oluşma-
sına çalıştı. 2002’de tekrar Marmara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ndeki 
görevine döndü, 2011’de emekli oldu. 
Aynı fakültede ve 29 Mayıs Üniversi-
tesi Uluslararası İslâm ve Din Bilim-
leri Fakültesi’nde lisans üstü derslere 
girmeye, tez danışmanlıkları yap-
maya devam etti. Bir taraft an sağlık 
problemleriyle uğraşırken bir taraft an 
da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım 
toplamak ve hâfızlığını tazelemek-
le geçen son günlerinin ardından 25 
Ekim 2015’te vefat etti. İslâm hukuku-
nun hemen her alanında elliye yakın 
yüksek lisans ve doktora tezi yöneten 
Erkal, ilmî çalışmalarını İslâm tarihi-
nin erken dönemindeki malî hukuk 
üzerinde yoğunlaştırmıştı.

Eserleri. 1. İslâm’ın Erken Döneminde 
Vergi Hukuku Uygulamaları (İstanbul 
2009). Doktora tezini yeni kaynaklar-
la zenginleştirip, gözden geçirerek ha-

In 2002 he again returned to his du-
ties at Marmara University Faculty 
of Theology, and retired in 2011. He 
continued to teach graduate classes 
and consult students on their dis-
sertations at the same faculty and 
29 Mayıs University International 
Faculty of Islamic and Religious 
Studies. While dealing with health 
problems, he on the one hand tried 
to help the students in need on the 
other hand refresh his memorizing 
of Qur’an in his last days. He passed 
away on October 25, 2015. Erkal, 
who supervised nearly fi fty masters 
and doctoral dissertation in almost 
every sub-disciplines of   the Islamic 
law, focussed his studies on the fi s-
cal law in the early stages of Islamic 
history.

His works:

 1. İslâm’ın Erken Döneminde Vergi 
Hukuku Uygulamaları (Practices of 
Tax Law in Early Periods of Islam) 
(Istanbul 2009). Erkal prepared this 
work by reviewing and developing 
his PhD thesis with new sources. 
Erkal’s work is a continuation of 
Salih Tuğ’s İslam Vergi Hukukunun 
Ortaya Çıkışı (Emergence of Islamic 
Tax Law) (Ankara 1963) which is 
the fi rst academic study on Islam-
ic fi nancial law written in Republi-
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can period. While Tuğ’s work was 
shaped by approaches and research 
topics developed by Muhammed 
Hamidullah and limited to the pe-
riod of the Prophet, Erkal studied 
the period of Four Rightly Guided 
Caliphs with relatively richer refer-
ences and resources.

2. Al-Masadir al-Qadima li al-Iqtisad 
wa al-Maliyyat al-Islamiyya wa Mu-
wazanatuha fi  ma Baynaha (Istanbul 
2008). 

3. Zekât: Bilgi ve Uygulama (Zakat: 
Information and Application) (Istan-
bul, 2004). Erkal, has written many 
articles and papers, majorly on Is-
lamic fi scal law. He wrote several 
published encyclopaedia articles 
such as “treasury, capitation tax, 
booty, tithe and zakat” in including 
TDV Encyclopaedia of Islam (DIA) and 
Encyclopaedia of Faith, Worship and 
Daily Life in Islam (Istanbul 1997).

Assist. Prof. Eyyüp Said Kaya

zırladığı bu eseri, Cumhuriyet Türki-
yesi’nde İslâm malî hukukuna dair ilk 
akademik çalışma olan Salih Tuğ’un 
İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı 
(Ankara 1963) başlıklı eserinin de-
vamı niteliğindedir. Muhammed 
Hamîdullah’ın geliştirdiği yaklaşım 
ve araştırma konuları ışığında şekil-
lenen Tuğ’un araştırması Hz. Pey-
gamber dönemiyle sınırlıyken, Erkal 
Hulefâ-yi Râşidîn dönemini nispeten 
daha zengin atıfl ar ve kaynaklarla 
incelemiştir. 2. el-Mesâdirü’l-kadîme 
li’l-iktisâd ve’l-mâliyyeti’l-İslâmiyye ve 
muvâzenetuhâ fîmâ beynehâ (İstanbul 
2008). 3. Zekât: Bilgi ve Uygulama (İs-
tanbul 2004). Büyük çoğunluğu İslâm 
malî hukukuyla ilgili çeşitli makale ve 
tebliğler kaleme almış olan Erkal’ın 
bu alana dair başta “beytülmal, ciz-
ye, ganimet, öşür, zekât” olmak üze-
re TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) 
ve İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük 
Yaşayış Ansiklopedisi’nde (İstanbul 
1997) yayımlanmış onlarca maddesi 
bulunmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Eyyüp Said Kaya
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İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları

Prof.Dr. İsmail E. 
Erünsal

 (Kitap) Osmanlılar’da Kütüphaneler ve Kü-
tüphanecilik,   İstanbul: Timaş Yayınları, 2015. 
728 sayfa.

 (Kitap) Hüseyin Hüsameddin, Nişancılar Du-
rağı, ed. İsmail E. Erünsal, çev. yazı; Bilgin Aydın – 
Rıfat Günalan, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2015, 
208 sayfa. 

 (Makale) “Türk Edebiyatında Endülüs’e İlgi-
nin Uyanmasında Ziya Paşa’nın Endülüs Tari-
hi Adlı Tercümesinin Rolü ve Bu Tercümenin 
Yapılış Nedenleri”, Ötekilerin Peşinde Ahmet 
Yaşar Ocak’a Armağan=In Pursuit of the Others 
Festschrift  in Honor of Ahmet Yaşar Ocak, haz. 
Mehmet Öz, Fatih Yeşil, Timaş Yayınları, İstan-
bul 2015,  s. 417-423.

 (Makale) “Fatih Sultan Mehmed’in İlgi Duy-
duğu Kitaplar ve Kütüphanesi”, Düşten Fethe 
İstanbul, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul 
2015, s. 203-212.

 (Makale) “A Brief Survey of the Book Trade 
in the Ottoman Empire”, Libri, 2015, 65 (3), s. 
217-235.

 (Makale) “Osmanlı Döneminde İstanbul Kü-
tüphaneleri”, Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük 
İstanbul Tarihi, İstanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 
2015, VII, 578-601.

 (Makale) “Köprülü Kütüphanesi”, Antik-
çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İs-
tanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 2015, VII, 581, 
583.

Academic Works of ISAM 
Members

Prof. İsmail E. 
Erünsal

 (Book) Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüpha-
necilik (Libraries and Librarianship in Otto-
mans), Istanbul: Timaş Publications, 2015. 728 p.

 (Book) Hüseyin Hüsameddin, Nişancılar Du-
rağı (Marksmen’s Stop), editor: İsmail E. Erün-
sal, trans. Bilgin Aydın – Rıfat Günalan, Türk 
Tarih Kurumu, Ankara 2015, 208 p. 

 (Article) “Türk Edebiyatında Endülüs’e İlgi-
nin Uyanmasında Ziya Paşa’nın Endülüs Tar-
ihi adlı Tercümesinin Rolü ve Bu Tercümenin 
Yapılış Nedenleri” (The Role of Ziya Pasha’s 
translation titled History of Andalusia on the 
Growing Interest of Andalusia in Turkish Lit-
erature and the Reasons of Doing this Trans-
lation), Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak’a 
Armağan=In Pursuit of the Others Festschrift in 
Honor of Ahmet Yaşar Ocak, prep. by Mehmet 
Öz, Fatih Yeşil, Timaş Publications, Istanbul 
2015,  p. 417-423.

 (Article) “Fatih Sultan Mehmed’in İlgi Duy-
duğu Kitaplar ve Kütüphanesi” (The Books 
that Sultan Muhammed the Conqueror Inter-
ested in and His Library), Düşten Fethe Istanbul 
(Istanbul, From Dream to Conquest), Municipal-
ity of Üsküdar, Istanbul 2015, p. 203-212.

 (Article) “A Brief Survey of the Book Trade 
in the Ottoman Empire,” Libri, 2015, 65 (3), p. 
217-235.

 (Article) “Osmanlı Döneminde Istanbul 
Kütüphaneleri” (Libraries of Istanbul in Ot-
toman Era), Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük 
Istanbul Tarihi (Great History of Istanbul; 
From Ancient Ages to XXI Century), Istanbul: 
ISAM-Istanbul Municipality Culture ltd., 2015, 
v. 7, p. 578-601.

 (Article) “Köprülü Kütüphanesi” (Library of 
Köprülü), Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük Istan-
bul Tarihi (Great History of Istanbul; From Ancient 
Ages to XXI Century), Istanbul: ISAM-Istanbul 
Municipality Culture ltd., 2015, v. 7, p. 581, 583.

 (Article) “Ayasofya Kütüphanesi” (Library 
of Hagia Sophia), Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla 
Büyük Istanbul Tarihi (Great History of Istanbul; 
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 (Makale) “Ayasofya Kütüphanesi”, Antik-
çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İs-
tanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 2015, VII, 587.

 (Makale) “İstanbul’da Kitap Ticareti ve 
Sahafl ar”, Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İs-
tanbul Tarihi, İstanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 
2015, VII, 614-632.

Doç.Dr. Mehmet Suat 
Mertoğlu

 (Yüksek lisans dersi) “Kur’an Yorumuna Çağ-
daş Yaklaşımlar”, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 bahar dönemi.

 (Seminer) “Osmanlı’da İslâmî İlimler: Tefsir”, 
Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2105 güz döne-
mi.

 (Makale) “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi 
Kur’an ve Tefsir Literatürüne Toplu Bir Bakış 
-Birincil Eserler ve Onlara Dair İncelemeler-”, 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TA-
LİD), IX, sayı 18 (2011 [2015]), 9-66.

 (Makale) “Ahmed Muhiddin”, Tanzimat’tan 
Günümüze Türk Düşünürleri, ed. Süleyman 
Hayri Bolay, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2015, 
3/1675.

 (Makale) “Kur’an’a Dönüş Hareketi ve Kur’an 
İslâmı”, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşü-
nürleri, ed. Süleyman Hayri Bolay, Ankara: No-
bel Yayıncılık, 2015, 6/4504-4536.

 (Dergi sayı editörlüğü) Türkiye Araştırmala-
rı Literatür Dergisi (TALİD), “Tefsir ve Kur’an 
İlimleri” sayısı, I (582 sayfa); II (595 sayfa).

 (Dizi editörlüğü ve yayına hazırlama) Debre 
Mebusu Basri, Arnavutluk ve Buhran-ı Osmani, 
Balkan Gözüyle Osmanlı: 2, Klasik Yayınları, 
İstanbul

From Ancient Ages to XXI Century), Istanbul: 
ISAM-Istanbul Municipality Culture ltd., 2015, 
v. 7, p. 587.

 (Article) “Istanbul’da Kitap Ticareti ve Saha-
fl ar” (Book Trade and Booksellers in Istanbul), 
Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük Istanbul Tarihi 
(Great History of Istanbul; From Ancient Ages to 
XXI Century), Istanbul: ISAM-Istanbul Munici-
pality Culture ltd., 2015, v. 7, p. 614-632.

Assoc. Prof. Mehmet 
Suat Mertoğlu

 (MA course) “Kur’an Yorumuna Çağdaş 
Yaklaşımlar” (Modern Perspectives to the 
Interpretation of Qur’an), Istanbul 29 Mayıs 
University Institute of Social Sciences, 2015 
Spring Term.

 (Seminar) “Osmanlı’da İslâmi İlimler: Tef-
sir” (Islamic Studies during the Ottomans: 
Tafsir), Bilim ve Sanat Vakfı (The Foundation 
of Arts and Sciences), Istanbul, 2015 Fall 
Term.

 (Article) “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi 
Kuran ve Tefsir Literatürüne Toplu Bir Bakış 
-Birincil Eserler ve Onlara Dair İncelemel-
er-” (A General View to the Literature of the 
Qur’an and Tafsir in Ottoman and Republi-
can Era), Türkiye Araştırmaları Literatür Der-
gisi (Journal of Literature for Turkey Studies) 
(TALID), v. 9, issue 18 (2011 [2015]), p. 9-66.

 (Article) “Ahmed Muhiddin,” Tanzimat’tan 
Günümüze Türk Düşünürleri (“Ahmed Muhid-
din” Turkish Thinkers from Tanzimat until To-
day), ed. Süleyman Hayri Bolay, Ankara: No-
bel Publication, 2015, 3/1675.

 (Article) “Kur’ân’a Dönüş Hareketi ve 
Kur’an İslâmı” (The Movement of Return-
ing to the Qur’an and Qur’anic Islam), Tan-
zimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri (Turkish 
Thinkers from Tanzimat till Today), ed. Süley-
man Hayri Bolay, Ankara: Nobel Publication, 
2015, 6/4504-4536.

 (Editor for the issues of a Journal) Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi (Journal of Lit-
erature for Turkey Studies) (TALİD), “Tefsir ve 
Kur’an İlimleri” (Tafsir and Qur’anic Scienc-
es) issue, v. 1 (582 p.) and v. 2 (595 p.)

 (Editor for the Series and Publication) 
Debre Mebusu Basri, Arnavutluk ve Buhran-ı 
Osmani, Balkan Gözüyle Osmanlı (Basri, the 
Member of Parliament of Debre, Albania and 
Ottoman Crisis, Ottomans from Balkan Per-
spective): 2, Klasik Publications, Istanbul
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Dr. Kenan Yıldız

 (Makale)  “Özel Arşivlerin Kütüphane Ko-
leksiyonlarındaki Yeri ve Hizmeti Sunulma-
sı: İSAM Kütüphanesi Örneği”, İsmet Binark 
Armağanı (Mustafa Birol Ülker ile birlikte), 
(haz. İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin 
Oğuz), İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 
2015, s. 423-430.

 (Makale) “Şehir Topoğrafyasına Etkisi 
Bakımından Osmanlı Dönemi İstanbul 
Yangınları”, Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İs-
tanbul Tarihi, İstanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 
2015, I, 486-503.

 (Makale) “1660 Büyük İstanbul Yangını”, 
Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Ta-
rihi, İstanbul: İSAM-İBB Kültür A.Ş., 2015, I, 
489-493.

Dr. Mustafa Demiray

 (Edisyon) Uluslararası Ramazan Sempozyu-
mu: Ramazan ve Oruç, ed. Berat Açıl, Fahrettin 
Altun, Serhat Aslaner, Mustafa Demiray, Halis 
Kaya, İstanbul: Ümraniye Belediyesi, 2015.

Abdullah Taha Orhan 

 (Çeviri) Hamid Algar, Abdurrahman Câmî 
(çev. Abdullah Taha Orhan, Zeyneb Hafsa 
Orhan), İstanbul: Litera Yayınları, 2016 (yayım 
sürecinde).

Mustafa Birol Ülker

 (Makale) “Özel Arşivlerin Kütüphane Ko-
leksiyonlarındaki Yeri ve Hizmeti Sunulma-
sı: İSAM Kütüphanesi Örneği”, İsmet Binark 
Armağanı (Kenan Yıldız ile birlikte), (haz. İs-
hak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin Oğuz), 

Dr. Kenan Yıldız
 (Article) “Özel Arşivlerin Kütüphane 

Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmeti 
Sunulması: ISAM Kütüphanesi Örneği” (Place 
and Services of Private Archives in the Library 
Collections: The Case of ISAM), İsmet Binark 
Armağanı, (together with Mustafa Birol Ülk-
er), (prep. by İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, 
Nizamettin Oğuz), Istanbul: Turkish Literature 
Waqf Publications, 2015, p. 423-430.

 (Article) “Şehir Topoğrafyasına Etkisi 
Bakımından Osmanlı Dönemi Istanbul 
Yangınları” (Istanbul Fires During Ottoman 
Times in Respect to their Effects of the To-
pography of the City), Antik Çağdan XXI. Yüzyıla 
Büyük Istanbul Tarihi (Great History of Istanbul; 
From Ancient Ages to XXI Century), Istanbul: 
ISAM-Istanbul Municipality Culture ltd., 2015, 
v. 1, p. 486-503.

 (Article) “1660 Büyük Istanbul Yangını” 
(Great Fire of Istanbul, 1660), Antik Çağdan 
XXI. Yüzyıla Büyük Istanbul Tarihi (Great History 
of Istanbul; From Ancient Ages to XXI Century), 
Istanbul: ISAM-Istanbul Municipality Culture 
ltd., 2015, v. 1, p. 489-493.

Dr. Mustafa Demiray
 (Edition) Uluslararası Ramazan Sempozyu-

mu: Ramazan ve Oruç (International Sympo-
sium on Ramadan: Ramadan and Fasting), ed. 
Berat Açıl, Fahrettin Altun, Serhat Aslaner, 
Mustafa Demiray, Halis Kaya, Istanbul: Mu-
nicipality of Ümraniye, 2015.

Abdullah Taha Orhan 
 (Translation) Hamid Algar, Abdurrahman 

Câmî, (trans. Abdullah Taha Orhan, Zeyneb 
Hafsa Orhan), Istanbul: Litera Publications, 
2016 (On the process of publication).

Mustafa Birol Ülker
 (Article) “Özel Arşivlerin Kütüphane 

Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmeti 
Sunulması: ISAM Kütüphanesi Örneği” (The 
Place and Services of Private Archives in the 
Library Collections: The Case of ISAM), İsmet 
Binark Armağanı, (with Kenan Yıldız), (prep. 
by İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin 
Oğuz), Istanbul: Turkish Literature Waqf Pub-
lications, 2015, p. 423-430.
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İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2015, 
s. 423-430.

 (Kitap tanıtımı) “Osmanlı’nın Kitap ve Kül-
tür Tarihine Işık Tutan Eserler”, Okur Yazar, 
sayı 23, Kış 2015, s. 34-35.

 (Sunum) “İSAM Kütüphanesi ve Veri Taban-
larının İlâhiyat Sahasındaki Araştırmalara Kat-
kısı”, GİB 2015 - Gelecek İçin Bilgi, Eğitim ve 
Uygulama Çalıştayı [Gelecek İçin Bilgi: Elekt-
ronik Bilgiye Erişimde Teknolojik Çözümler] 
“İslâmî Bilgi Kaynaklarının Literatürdeki Yeri 
ve Önemi” oturumunda (Online Bilgi, 12-15 
Kasım 2015 Antalya).

Sema Doğan

 (Derleme) Prof.Dr. Semavi Eyice Külliyatı I: 
Türk Tarih Kurumunda Yayımlanmış Çalışma-
ları (der. Sema Doğan), Ankara: Türk Tarih Ku-
rumu, 2015, 1339 sayfa.

Enis Karakaya

 (Makale) “Tarihi Anıtlarıyla Bir Semtin Öy-
küsü; Çemberlitaş”, TAÇ, 5 (yeni seri) 2015, s. 
4-13.

 (Makale) “Bizans Döneminde Sultanahmet 
Meydanı ve Civarı”, TAÇ, 6 (yeni seri) 2015, s. 
24-37. 

Cemal Toksoy 

 (Kitap) Şarkın En Sevgili Sultanı Selahaddin 
Eyyubi (Fatma Toksoy ile birlikte), İstanbul: 
Şule Yayınları, 2015, 447 sayfa.

 (Makale) “İstanbul Bibliyografyası”, Antik-
çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi (Yu-
nus Uğur ile birlikte), İstanbul: İSAM-İBB Kül-
tür A.Ş., 2015, X, 296-401.

 (Book review) “Osmanlı’nın Kitap ve Kültür 
Tarihine Işık Tutan Eserler” (The Works Illu-
minating the Cultural and Book History of Ot-
tomans), Okur Yazar, issue: 23, Winter 2015, 
p. 34-35.

 (Presentation) “ISAM Kütüphanesi ve 
Veri tabanlarının İlâhiyat Sahasındaki 
Araştırmalara Katkısı” (ISAM Library and the 
Contribution of its Databases to Researches 
in the fi eld of Theology), GIB 2015 - Gelecek 
İçin Bilgi, Eğitim ve Uygulama Çalıştayı [Ge-
lecek İçin Bilgi: Elektronik Bilgiye Erişimde 
Teknolojik Çözümler] (IFF 2015 - Informa-
tion for the Future: Technological Solutions 
to the Access of Electronic Information) at 
the session of “İslâmi Bilgi Kaynaklarının 
Literatürdeki Yeri ve Önemi” (The Importance 
of the Sources of Islamic Knowledge and Its 
Places in Literature)  (Online Information, 12-
15 November 2015 Antalya).

Sema Doğan
 (Compilation) Prof. Dr. Semavi Eyice Külliyatı 

I: Türk Tarih Kurumunda Yayımlanmış Çalışma-
ları (Corpus of Prof. Semavi Eyice 1: His Works 
published by Turkish Historical Society) (com-
piled by Sema Doğan), Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2015, 1339 pages.

Enis Karakaya
 (Article) “Tarihi Anıtlarıyla Bir Semtin 

Öyküsü; Çemberlitaş” (Story of a Neighbour-
hood with its Historical Monuments: Çem-
berlitaş) TAÇ, 5 (new series) 2015, p. 4-13.

 (Article) “Bizans Döneminde Sultanahmet 
Meydanı ve Civarı” (Sultan Ahmet Square and 
its Vicinity during Byzantine Times), TAÇ, 6 
(new series) 2015, p. 24-37. 

Cemal Toksoy 

 (Book) Şarkın En Sevgili Sultanı Selahaddin 
Eyyubi (The Most Beloved Sultan of the East, 
Salahaddin Ayyubi) (with Fatma Toksoy), Is-
tanbul: Şule Publications, 2015, 447 pages.

 (Article) “Istanbul Bibliyografyası” (Bibli-
ography of Istanbul) Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla 
Büyük Istanbul Tarihi (Great History of Istanbul; 
From Ancient Ages to XXI Century, (with Yunus 
Uğur), Istanbul: ISAM-Istanbul Municipality 
Culture ltd. 2015, v. 10, p. 296-401.
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2015 yılı içerisinde çok sayıda yerli ve yaban-
cı heyet İSAM’ı ziyaret etmiş ve kendilerine 
İSAM’ın projeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra 
Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi tanıtılmıştır. Bunlardan bazılarına 
aşağıda yer verilmiştir.

Kırgızistan Meclis 
Başkan Vekili    
9 Ocak 2015

Kırgızistan Meclis Başkan Vekili Bodoş Mami-
rova ve beraberindeki milletvekillerinden olu-
şan bir heyet İSAM’ı ziyaret etti. Görüşmede 
konuk heyete İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi tanıtıldı, faaliyetleri hakkında bilgi ve-
rildi. Heyet, özellikle TDV İslâm Ansiklopedisi 
ve İSAM’ın elektronik veri tabanları hakkında 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Zanzibar Adalet ve 
Anayasa İşleri Bakanı 
4 Mart 2015

Zanzibar Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Ebu-
bekir Khamis Bakary  ve beraberindeki heyet 
İSAM’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Konuk bakan 
İSAM’ı örnek alarak Zanzibar’da bir İslâm Kül-
tür Merkezi kurmak istediklerini ifade etti. Gö-
rüşmede Zanzibar’daki zengin İslâm yazmaları 
arşivlerinin nasıl değerlendirilebileceğine dair 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

A number of local and foreign committees 
paid visits to ISAM in 2015, and they were in-
troduced to ISAM projects and activities as 
well as to Türkiye Diyanet Foundation and 
Istanbul 29 Mayıs University. Some of these 
committees are as follow:  

Deputy Chairman 
of the Kyrgyz 
Parliament  
January 9, 2015 

Deputy Chairman of the Kyrgyz Parliament, 
Bodosh Mamirova and a delegation consist-
ing of Kyrgyz legislators visited ISAM. ISAM 
and Istanbul 29 Mayıs University were intro-
duced to guest delegation, and information 
about their activities were given. The dele-
gation expressed their satisfaction especially 
about TDV Encyclopaedia of Islam and elec-
tronic databases of ISAM.

Zanzibar Minister 
of Justice and 
Constitutional Affairs  
March 4, 2015 

Zanzibar Minister of Justice and Constitution-
al Affairs Abu Bakr Khamis Bakary and his 
delegation visited ISAM. Guest minister said 
that they want to establish an Islamic cultural 
centre in Zanzibar by taking ISAM as exam-
ple. In the meeting, ideas were exchanged on 
how the rich Islamic manuscripts archives of 
Zanzibar can be evaluated.
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Almanya 
Schaumburg-Lippe 
Protestan Kilisesi Din 
Adamları   
12 Mart 2015

Almanya Schaumburg-Lippe Protestan Kili-
sesi’nden yirmi beş kişilik din adamı heyeti 
İSAM’ı ziyaret etti. Görüşmede İslâm’a ve müs-
lümanlara dair sorularını ileten hıristiyan din 
adamlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu. 

İstanbul ve Marmara 
Üniversitesi Bilgi-
Belge Yönetimi 
Öğrencileri   
24-26 Mart 2015

51. Kütüphanecilik haft ası münasebetiyle İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri 
“Arşivlerde Tasnif ve Kataloglama” dersi kapsa-
mında Doç.Dr. Niyazi Çiçek nezaretinde kırk 
kişilik öğrenci grubuyla 24 Mart Salı günü; 

Germany 
Schaumburg-Lippe 
Protestant Church 
Clergy     
March 12, 2015

A delegation of 25 clergies from Germany 
Protestant Church of Schaumburg-Lippe 
visited ISAM. During the meeting, Christian 
clergy put forward their questions about Is-
lam and Muslims and views were exchanged 
with them.

Students of the 
Department of 
Information and 
Records Management 
of Istanbul and 
Marmara Universities  
March 24-26, 2015 

On the occasion of 51st Library Week, 40 se-
nior students from Istanbul University, Faculty 
of Literature, Department of Information and 
Records Management under the supervision 
of Assoc. Prof. Niyazi Çiçek, as part of “Sorting 
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Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü üçüncü sınıf 
öğrencileri “Araştırma Metotları” dersi kapsa-
mında Doç.Dr. Asiye Kakırman Yıldız nezare-
tinde altmış kişilik öğrenci grubuyla 26 Mart 
Perşembe günü İSAM Kütüphanesi’ne ziyarette 
bulundular. 

Somali Din İşleri ve 
Evkaf Bakanı    
4 Haziran 2015

Resmî temaslar için Türkiye’de bulunan Somali 
Din İşleri ve Evkaf Bakanı Abdülkadir İbrahim 
Şeyh ve beraberindeki heyet İSAM’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Kü-
çük tarafından karşılanan heyete İSAM’ın faali-
yetleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye’den ilmî kurumların örneklerini So-
mali’de de hayata geçirmek istediklerini ifade 
eden konuk bakan, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 
Arapça’ya tercüme edilmesinin Somali halkı 
için de faydalı olacağını söyledi. 

and cataloguing in the archives” class visited 
ISAM on March 24, and 60 junior students from 
Marmara University, Faculty of Arts and Sci-
ence, Department of Information and Records 
Management under the supervision of Assoc. 
Prof. Asiye Kakırman as part of “Research 
Methods” class visited ISAM on March 26.

Somali Minister of 
Endowments and 
Religious Affairs  
June 4, 2015

Somalia Minister of Endowments and Re-
ligious Affairs, Sheikh Abdulkadir Ibrahim, 
who was in Turkey for offi cial talks, and his 
delegation paid a visit to ISAM. 

ISAM President Prof. Dr. Raşit Küçük wel-
comed the delegation, and they were in-
formed about ISAM’s activities.

Guest minister expressed their wishes to imple-
ment the examples of Turkish scientifi c institu-
tions in Somalia and stated that the translation 
of TDV Encyclopaedia of Islam into Arabic would 
be very benefi cial for the people of Somalia.
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Kazakistan 
Akademisyenler 
Heyeti     
9 Haziran 2015

el-Fârâbî Millî Üniversitesi ve Kazakistan Süley-
man Demirel Üniversitesi’nden bir grup akade-
misyen İSAM’ı ziyaret etti.

Özellikle lisans üstü öğrencilerinin İslâm ilim-
leriyle ilgili kaynak temini noktasında sıkıntı 
yaşadıklarını ifade eden heyet, İSAM’dan aka-
demik destek talep etti. Görüşmede kurumlar 
arasında yayın mübadelesi konusunda da anlaş-
maya varıldı. 

Çin Din İşleri Bakan 
Yardımcısı   
25 Haziran 2015

Kitâb-ı Mukaddes şirketinin davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen Çin Din İşleri Bakan Yardımcı-
sı Jiang Jianyong ve beraberindeki heyet İSAM’ı 
ziyaret etti. İSAM müellif-redaktörlerinden 
Prof.Dr. Ömer Faruk Harman tarafından kar-
şılanan heyete, İSAM ve Türkiye’de yaşayan 
dinler hakkında bilgi verildi. Misafir heyet ise 
özellikle Konfüçyanist İslâm ve Çin’de yaşayan 
diğer inançlar hakkında bilgi aktardı. 

The delegation of 
Academics from 
Kazakhstan    
June 9, 2015 

A group of academics from al-Farabi Na-
tional University and Kazakhstan Suleyman 
Demirel University visited ISAM.

The delegation that pointed out the prob-
lems experienced by the graduate students 
in regards to fi nding sources in Islamic sci-
ences requested academic support from 
ISAM. During the meeting, an agreement was 
reached on exchange of publications between 
organizations.

Chinese Deputy 
Minister of Religious 
Affairs     
June 25, 2015

Deputy Minister of Religious Affairs, Jiang Ji-
anyong and his delegation, who came to Tur-
key as the guest of Kitab-ı Mukaddes com-
pany, visited ISAM. Information about ISAM 
and religions in Turkey was given to the del-
egation that was welcomed by Prof. Dr. Ömer 
Faruk Harman one of the authors/editors of 
ISAM. The guest delegation on the other hand 
gave information especially about Confucian-
ist Islam and other faiths in China. 
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Irak Türkmen 
Cephesi Âlimler 
Birliği      
2 Mayıs 2015

Resmî bir ziyaret için Türkiye’de bulunan, Haydar 
Osman başkanlığındaki Irak Türkmen Cephesi 
Âlimler Birliği İSAM’ı ziyaret etti. Yapılan görüş-
mede İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mi-
safir heyete tanıtıldı. Heyetten Irak’taki Türkmen-
ler’in ilmî ihtiyaçları konusunda bilgi alındı. 

Gana Ticâniyye 
Müslüman Konseyi 
Başkanı     
7 Mayıs 2015

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen Gana Ticâniyye Müslüman 
Konseyi Başkanı Ahmed Maikono başkanlı-
ğındaki bir heyet İSAM’a bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Görüşmede iki ülkenin İslâm din eğitimi 
ve İslâm ilimleri konusundaki bilgi birikimi ve 
tecrübeleri noktasında görüş alışverişinde bulu-
nuldu.  

Lübnan Müftüsü   
29 Mayıs 2015

Şeyh Abdüllatif Derian ve beraberindeki heyet 
İSAM’ı ziyaret etti. Kendilerine İSAM ve faali-
yetleri hakkında bilgi verilen heyetle görüş alış-
verişinde bulunuldu. 

Association of Iraqi 
Turkmen Front 
Scholars    
May 2, 2015

Association of Iraqi Turkmen Front Scholars, 
who were in Turkey for an offi cial visit, under 
the leadership of Haydar Osman visited ISAM. 
In the meeting, ISAM and Istanbul 29 Mayıs 
University were introduced to guest delega-
tion. Delegation presented information about 
the scholarly needs of the Turkmens in Iraq.

President of the 
Muslim Council of 
Ghana Tijaniyya   
May 7, 2015 

President of the Muslim Council Ghana Ti-
janiyya, Ahmed Maikono, who came to Tur-
key upon an invitation of Turkish Presidency 
of Religious Affairs, and his delegation paid 
a visit to ISAM. During the meeting parties 
exchanged views on Islamic religious edu-
cation, knowledge and experience in Islamic 
sciences in the two countries.

Mufti of Lebanon  
May 29, 2015

Sheikh Abdullatif Derian and his delegation 
visited ISAM. The delegation was informed 
about ISAM and its activities and parties ex-
changed views in the meeting.
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Bosna-Hersek 
Riyaseti Diasporadan 
Sorumlu Genel 
Müdürü    
17 Eylül 2015

Bosna-Hersek Riyaseti Diasporadan Sorumlu 
Genel Müdürü Razim Çoliç başkanlığındaki, 
aralarında din işlerinden sorumlu daire başkan-
larının yanı sıra Saraybosna İlâhiyat Fakülte-
si’nden akademisyenlerin de yer aldığı bir heyet 
İSAM’ı ziyaret etti. 

Yapılan görüşmede özellikle TDV İslâm Ansik-
lopedisi’nin İngilizce’ye tercümesi, Bosna’dan 
İSAM’a misafir araştırmacı gönderilmesi ve 
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ile İSAM Kütüp-
hanesi arasındaki iş birliğinin artırılması gibi 
konularda fikir teatisinde bulunuldu. 

Nilüfer Belediyesi 
Kütüphane 
Müdürlüğü   
26 Kasım 2015

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü per-
soneli “Araştırma Kütüphanesi işleyişi, koleksi-
yonu ve arşivi” konularında bilgi alışverişinde 
bulunmak için üç kişilik bir ekiple İSAM Kü-
tüphanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 
Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel 
Müdürlüğü   
26-28 Kasım 2015

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk kü-
tüphanelerinde elektronik yayınların hizmete 
sunulabilmesi için gerekli olan alt yapı, hizmet 
şekilleri ve diğer süreçlerin belirlenmesine yö-
nelik araştırmalar yapmak amacıyla Şube Mü-
dürü Mehmet Demir, kültür ve turizm uzmanı 
Ahmet Özekmekçi İSAM Kütüphanesi’ne ziya-
rette bulundular.

General Manager in 
charge of Diaspora 
of Bosnia and 
Herzegovina Riyasat 
September 17, 2015

A delegation under the leadership of Gener-
al Manager in charge of Diaspora of Bosnia 
and Herzegovina Riyasat Razim Çoliç, formed 
from department heads responsible for reli-
gious affairs and academics from the Faculty 
of Theology in Sarajevo visited ISAM. 

In the meeting, especially the issues of trans-
lation of TDV Encyclopaedia of Islam into En-
glish, sending guests researchers to ISAM 
from Bosnia, and improving cooperation be-
tween Gazi Hüsrev Bey’s Library and ISAM 
Library were discussed.

Nilüfer Municipality 
Directorate of 
Libraries   
November 26, 2015 

Three staff members from Nilüfer Munici-
pality Directorate of Libraries visited ISAM 
Library to exchange ideas and information on 
“Research Library operation, collection and 
archive.”

Culture and Tourism 
Ministry Directorate 
of Libraries 
and Publication 
November 26-28, 
2015

Branch Manager Mehmet Demir and Culture 
and Tourism Specialist Ahmed Özekmekçi 
visited ISAM Library in order to conduct re-
search to determine the infrastructure, ser-
vice forms and other processes which are 
required to provide services of electronic 
publication in public libraries affi liated with 
Culture and Tourism Ministry. 
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ABD Başkanı 
Müslüman Toplumlar 
Özel Temsilcisi  
16 Aralık 2015

Resmî temaslar için Türkiye’ye gelen Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın 
müslüman toplumlar nezdindeki özel temsilcisi 
Şarık Zafer İSAM’ı ziyaret etti. Başkan Prof.Dr. 
Raşit Küçük tarafından karşılanan heyete İSAM 
ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Konuk 
temsilci, Türkiye’deki İslâm din eğitimi hakkın-
da bilgi aldı. Türkiye’nin İslâm dünyasındaki 
özgün yerine dikkat çeken Zafer, İSAM gibi ku-
rumların Türkiye’nin bu konumu kazanmasın-
da payı olduğunu ifade etti. 

ISESCO Islam 
Today Genel Yayın 
Yönetmeni   
29 Aralık 2015

İslâm İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) bağlı bir ku-
ruluş olan, Fas merkezli İslâm Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilâtı’nın (ISESCO) yayını Islam To-
day’ın genel yayın yönetmeni Abdülkadir el-İd-
rîsî İSAM’ı ziyaret etti.

Ziyarette iki kurumun karşılıklı tanıtımlarının 
yanı sıra yayınlar konusunda görüş alışverişin-
de bulunuldu.

US President’s 
Special 
Representative for 
Muslim Communities 
December 16, 2015 

US President’s Special Representative for 
Muslim Communities Shaarik Zafar, who was 
in Turkey for offi cial talks, visited ISAM. Pres-
ident Prof.   Raşit Küçük welcomed Shaarik 
Zafar and his delegation and gave them in-
formation about ISAM and its activities. Guest 
representative was informed about Islamic 
religious education in Turkey. Remarking 
Turkey’s unique place in the Islamic world, 
Zafar said that institutions such as ISAM 
helped Turkey to achieve this place.

ISESCO Islam Today 
Editor in Chief 
December 29, 2015 

Abdul Qadir al-Idrisi, editor in chief of Islam 
Today, the publication of Morocco-based Is-
lamic Educational, Scientifi c and Cultural Or-
ganization (ISESCO), which is an organization 
affi liated with Organization of Islamic Coop-
eration (OIC), visited ISAM.

In the visit, the mutual introduction of the two 
institutions and an exchange of views about 
the publications were discussed.
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