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Türkiye Diyanet Foundation (TDV) Centre for Is-
lamic Studies (ISAM) is in eff ort to extend its aca-
demic works over an area broader than ever be-
fore through implementation of new projects and 
activities.

Various activities were organized in 2018 within 
the scope of various projects such as TDV Ency-
clopedia of Islam project which aim at contributing 
to the need for reliable knowledge and education-
al materials about Islam and Islamic civilization; 
Researcher Assistance and Training Project for 
training young academicians; Electronic Publica-
tions Project that aims at facilitating the process of 
research and providing easy access to academic 
sources electronically; Early Classical Period Proj-
ect which examines the early history of Islamic sci-
ences and the Late Classical Period Project which 
focuses on the six-century-long period following 
the time of Fakhr al-Dīn al-Rāzī.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Araştır-
maları Merkezi (İSAM), kuruluşundan bugüne 
kadar gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin yanı 
sıra yeni uygulamaya koyduğu projelerle birlik-
te ilmî çalışmalarını daha geniş bir sahada sür-
dürme gayretindedir.

İslâm dini ve medeniyetine dair güvenilir bil-
gi ve eğitim malzemesi ihtiyacına katkıda bu-
lunmayı hedefl eyen TDV İslâm Ansiklopedisi
ve Temel İslâm Ansiklopedisi projeleri, nitelikli 
akademisyen yetiştirilmesine katkıda bulun-
mak amacıyla yürütülen Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP), araştırmaları kolaylaştırmak ve 
akademik kaynaklara elektronik ortamda ko-
layca ulaşabilmeyi sağlamak amacıyla sürdü-
rülen Elektronik Yayın Projesi, İslâm ilimleri 
tarihinin erken dönemlerini mercek altına alan 
Erken Klasik Dönem Projesi ve Fahreddin er-
Râzî sonrasındaki altı asırlık döneme yoğunla-
şan İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 
2018 yılı içerisinde çeşitli faaliyetler gerçekleş-
tirilmiştir.
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TDV İslâm Ansiklopedisi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 1983 
yılı sonunda kurulan İslâm Ansiklopedisi Ge-
nel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ilk 
meyvesini verdi ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 
birinci cildi 1988 yılında yayımlandı. Aynı yıl 
özellikle ilâhiyat ve İslâm ilimleri alanında ni-
telikli ilim adamlarının yetişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla TDV İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM) kuruldu. 1993 yılında ansik-
lopedi çalışmaları ile araştırmacı yetiştirme 
faaliyetleri İSAM bünyesinde aynı çatı altında 
birleştirildi. Bu tarihten itibaren İSAM tarafın-
dan hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi  2013 
yılı sonunda 44. cildinin, 2016 yılında da iki ek 
cildin yayımlanmasıyla matbu olarak tamam-
lanmış bir eser haline geldi.

TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm 
düşüncesinin yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe, 
sanat tarihi, ilimler tarihi gibi beşerî ve sos-
yal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan ve 
İSAM bünyesinde buluşan ilim adamı ve araş-
tırmacıların ortak ürünüdür. Ansiklopedi, bu 
yönüyle farklı ilmî disiplinler arasında ortak 
çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye’nin biri-
kimini yansıtan önemli bir tecrübedir. Aynı za-
manda bu ilim dallarında Türkiye’de yürütülen 
akademik çalışmalara nitelik kazandıran TDV 
İslâm Ansiklopedisi, telif ve redaksiyon aşama-
larında çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 
dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman 
iki bini aşkın ilim adamı ve araştırmacının kat-
kılarıyla hazırlanmıştır.

TDV Encyclopedia of 
Islam
The eff orts of General Directorate of Encyclopedia 
of Islam which was established by Türkiye Diyanet 
Foundation (TDV) at the end of 1983 soon pro-
duced its fi rst fruit and the fi rst volume of TDV En-
cyclopedia of Islam was published in 1988. ISAM 
was established in the same year with the aim to 
contribute for training qualifi ed scholars especial-
ly in the fi elds of religious and Islamic studies. In 
1993, the activities of TDV Encyclopedia of Islam 
and training researchers were combined under the 
roof of ISAM. TDV Encyclopedia of Islam prepared 
by ISAM from that time on was completed with the 
publication of 44th volume in 2013 and two addi-
tional supplementary volumes in 2016.

TDV Encyclopedia of Islam is the common prod-
uct of scholars and researchers not only experts in 
Islamic studies and Islamic thought but also in var-
ious fi elds of social sciences and humanities such 
as history, literature, history of arts, philosophy, 
and history of sciences who have met under the 
roof of ISAM. From this aspect, TDV Encyclope-
dia of Islam is an important experience improving 
the culture of collaborative work among diff erent 
scholarly disciplines and refl ecting scholarly ac-
cumulation of Turkey. TDV Encyclopedia of Islam 
which has also been a great contribution to the 
improvement of the quality of academic studies 
carried out in the above-mentioned fi elds in Tur-
key has been prepared at its stages of writing and 
editing by more than two thousand scholars and 
researchers from diff erent countries around the 
world most of whom were from Turkey.
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In the ceremony held on June 27, 2016 in Haliç 
Kongre Merkezi (Golden Horn Convention Centre) 
for “the Awards of Honor and Service for the Cul-
tural Work of the Century” in honor of the comple-
tion of TDV Encyclopedia of Islam which was the 
product of thirty three-year long of devoted work, 
the online version of TDV Encyclopedia of Islam 
was opened for the public use by Recep Tayyip 
Erdoğan, who was the prime minister of Turkey 
at the time. ISAM was also honored by an award 
within the context of “2014 Turkish Presidency 
Great Awards for Culture and Art” for the prepara-
tion of TDV Encyclopedia of Islam.

Digital Encyclopedia
With the aim of improving the website of the on-
line version of TDV Encyclopedia of Islam in re-
spect to not only its design and visual quality but 
also its functionality and eventually transforming it 
stage by stage into a full electronic encyclopedia, 
Electronic Publishing Offi  ce was established un-
der ISAM in 2015. The activities carried out under 
this offi  ce have reached to a certain level and TDV 
Encyclopedia of Islam launched its test publication 
with its new interface on December 27, 2017 at 
https://islamansiklopedisi.org.tr. Taking the user 
habits into consideration, the previous website of 
the encyclopedia remained open simultaneously 
with the new version for one year. As of January 
1st 2019, the old version of the website was closed. 
Since July 2018, mobile version of the website has 
also been opened for public use in order to provide 
ease of access by smartphones.

With this new interface, the digital Encyclopedia 
will be more effi  cient and user-friendly. At the 

Otuz üç yıllık özverili bir çalışmanın ürünü olan 
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin tamamlanması ve-
silesiyle 25 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yüzyılın 
İslâm Kültür Hizmeti, Onur ve Hizmet Ödülleri” 
töreninde ansiklopedi, dönemin başbakanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ücretsiz olarak 
internet kullanımına açıldı. TDV İslâm Ansiklo-
pedisi’ni hazırlayan kurum olarak İSAM da 2014 
yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri kapsamında ödüle lâyık görüldü.

Elektronik Ansiklopedi
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin internet ortamın-
da yayımlandığı web sayfasının hem tasarım 
ve görsellik hem de fonksiyonellik açısından 
geliştirilmesi ve aşama aşama tam anlamıyla 
bir elektronik ansiklopedi haline getirilmesi 
amacıyla 2015 yılı sonunda İSAM’da Elektronik 
Yayın Koordinatörlüğü kuruldu. Bu koordina-
törlük bünyesinde yürütülen çalışmalar belirli 
bir aşamaya geldi ve TDV İslâm Ansiklopedisi 29 
Aralık 2017 itibariyle, yeni yüzüyle test yayımı-
na https://islamansiklopedisi.org.tr adresinden 
başladı. Önceki web sitesine aşina olan araştır-
macıların kullanım alışkanlıkları dikkate alına-
rak bu yeni elektronik ansiklopedi sitesi eski site 
ile eş zamanlı olarak bir yıl süreyle yayımda tu-
tuldu. Son altı ay boyunca eski siteden yeni site-
ye tercihe dayalı yönlendirme yapıldı ve 1 Ocak 
2019 tarihi itibariyle eski sitenin yayımına son 
verildi. Aynı dönemde elektronik ansiklopedi-
nin akıllı telefonlardan daha rahat kullanılması 
amacıyla hazırlanan mobil site devreye girdi.
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same time, various works such as reviewing the 
articles of the Encyclopedia by following the schol-
arly needs and advancements related to subject 
fi elds of the Encyclopedia, and adding new arti-
cles to it, in other words the works of updating and 
second editing its contents, continue as part of the 
digital Encyclopedia project.

Major features of the digital encyclopedia include:

• Every article of the Encyclopedia has a unique 
URL. Thus, accessing the content of the Encyclo-
pedia via search engines, sharing an article in dig-
ital platforms or giving references become simpler 
and easier.

• Updated texts in the Encyclopedia website will 
gradually diff er from the texts of still-accessible 
PDF versions of the published articles. In time, 
digital versions of the articles will be referred by its 
“web address (access date)” instead of the “publi-
cation place, year, volume and page.”

• However, both reference information to the 
printed version of the Encyclopedia (in which vol-
ume and pages it can be found) as well as ta link 
to download he PDF fi les of the printed version of 
Encyclopedia of Islam can be found at the end of 
every article (for the articles with more than one 
part, at the end of every part).

• In addition, it is possible to print or to get the 
PDF fi les of the revised/updated versions of the 
articles.

• The new website of the TDV Encyclopedia 
of Islam has enhanced capabilities of searching 
via newly developed search box visible on every 
page, and searching not only in article names 
and contents but also in author names and bib-
liographic abbreviations.

Bu yeni elektronik ansiklopedi yapısı sayesin-
de TDV İslâm Ansiklopedisi’nin daha geniş bir 
kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli bir şe-
kilde kullanılabilmesi hedefl enmektedir. Aynı 
zamanda ansiklopedinin kapsadığı konu ve 
alanlara dair ilmî gelişmeler ve ihtiyaçlar takip 
edilerek maddelerin gözden geçirilmesi ve yeni 
maddelerin ilâve edilmesi, yani güncelleme ve 
ikinci edisyon çalışmaları da elektronik ansik-
lopedi bünyesinde yürütülmektedir. 

Bu yeni elektronik ansiklopedinin belli başlı 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

• Yeni yapıda  her bir ansiklopedi madde-
si kendine özgü bir erişim adresine sahip-
tir.  Böylece arama motorları üzerinden ansik-
lopedi içeriğine ulaşmak, herhangi bir maddeyi 
elektronik ortamda paylaşmak veya bir madde-
ye atıft a bulunmak çok daha kolaydır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için yaygın kullanılan arama 
motorlarına yönelik girişimlerde de bulunula-
caktır.
• Elektronik ortamda güncellenen madde me-
tinleri, yeni ansiklopedi sitesinde PDF olarak 
erişime açık olan matbu madde metinlerinden 
giderek farklılaşacak ve maddelerin bu yeni di-
jital versiyonuna “baskı yeri ve yılı, cilt, sayfa” 
şeklinde değil “internet adresi (erişim tarihi)” 
verilerek atıft a bulunulacaktır. 
• Bununla birlikte her maddenin (çok bö-
lümlü maddelerde her bölümün) sonunda hem 
mevcut maddenin TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 
matbu versiyonunda hangi cilt ve sayfalarda yer 
aldığı belirtilmekte hem de  matbu nüshanın 
PDF dosyasına erişim imkânı sağlanmaktadır. 
• Ayrıca maddelerin tashihten geçmiş / gün-
cellenmiş son hallerini yansıtan dijital versiyon-
larını yazıcıya göndermek ya da PDF dosyası 
olarak almak da mümkündür.
• Yeni elektronik ansiklopedi sitesinin  ara-
ma özellikleri daha da geliştirilmiş  olup her 
sayfada rahatlıkla görülebilen “arama kutusu” 
sayesinde madde başlıklarında ve madde içe-
riklerinde arama yapılabildiği gibi, bütünleşik 
olarak müellif adlarında ve bibliyografya kı-
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• The list of related articles on the right hand 
side column of the articles also provides the read-
ers the opportunity to make thematic searches.

• The thematic fi les such as “Hajj and Qurban 
File” and “Bridges File” which are fi rst of their kind 
aim to provide simpler ways to thematic subject 
search for users.

• By means of the newly created author pages, 
accessing biographies of the authors and the list 
of articles written by them has become consider-
ably easier.

• In the new website of the Encyclopedia, a noti-
fi cation form has been created to submit reviews, 
corrections and other recommendations related 
to the articles. For general inquiries about the En-
cyclopedia, a communication form has also been 
added to the website.

• The visual content of the published encyclope-
dia (miniatures, pictures, maps, sketches, tables) 
has been digitalized and uploaded to the related 
article page. The eff orts to enrich and update the 
visual content of the digital encyclopedia is still un-
dergoing.

• The digital encyclopedia also contains the sup-
plementary volumes of the printed version of the 
Encyclopedia.

It is planned to start the preparations for TDV En-
cyclopedia of Islam’s second edition by organiz-
ing a couple of workshops in April, 2019 and then, 
new academic boards will be formed to prepare a 
list of articles for the second edition and initiate the 
process of ordering articles.

Apart from the works of the Second Edition, the 
English Edition of the TDV Encyclopedia of Islam 
has been undergoing with the works of preparing 
an English Dictionary of Islamic Terminology.

saltmalarında da arama yapmak mümkün hale 
gelmiştir.
• Madde sayfalarında sağ sütunda yer alan 
ve ilgili diğer maddelere ulaşma imkânı ve-
ren “ilişkili maddeler” listesi de kullanıcıları-
mıza ansiklopedi içeriğinde tematik arama fır-
satı sunmaktadır.
• “Hac ve Kurban Dosyası”, “Köprüler Dos-
yası” gibi ilk örnekleri sunulmuş olan tematik 
dosyalar da yine ansiklopedi içeriğinde konulu 
arama yapmak isteyenlere kolaylık sağlamayı 
hedefl emektedir.
• Yeni oluşturulan müellif sayfaları sayesinde 
madde müellifl erinin biyografilerine ve yazdık-
ları maddelerin listesine ulaşılabilmektedir.
Yeni sitede bir madde ile ilgili tenkit, tashih ve 
önerilerin iletilebilmesi için madde sayfaları-
na  Bildirim Formu,  ansiklopediyle ilgili daha 
genel bildirimler için de İletişim Formu eklen-
miştir.
Matbu ansiklopedideki görsel malzeme (minya-
tür, fotoğraf, resim, harita, çizim, tablo vb.) di-
jitalleştirilerek yeni elektronik ansiklopedideki 
madde sayfalarına yüklenmiştir. Bu görsel mal-
zemenin daha güncel ve daha nitelikli olan yeni 
görüntülerle zenginleştirilmesi için çalışmalar 
devam etmektedir.
Elektronik ansiklopedi sitesindeki bir diğer ye-
nilik, 2016 yılında tamamlanan ve eski sitede 
yayınlanmamış olan iki ek ciltteki maddeleri de 
içeriyor olmasıdır.
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon 
hazırlık çalışmaları kapsamında 2019 yılı Ni-
san ayında bir dizi çalıştay düzenlenmesi ve ar-
dından yeni ilim heyetleri oluşturularak ikinci 
edisyon madde listesi belirleme ve sipariş çalış-
malarına başlanması hedefl enmektedir. Ayrıca 
İngilizce edisyon projesine yönelik hazırlıklar, 
özellikle İngilizce İslâmî Terimler Sözlüğü çalış-
ması devam etmektedir.



8
2018

Temel İslâm Ansiklopedisi
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 dinî bilgiler konusunda 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. Bu farklılıklardan birisi 
de Temel İslâm Ansiklopedisi maddelerinin bil-
gilendirici çizim ve görüntülerle zenginleştiril-
mesi olacaktır.

Temel İslâm Ansiklopedisi’nin tasarım çalışma-
larına başlanmış olup 2019 yılında yayımlan-
ması hedefl enmektedir.

Elektronik Yayın Projesi
Bu çerçeve projenin öncelikli hedefi, TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin 2014 yılından bu yana inter-
net ortamında yayımlandığı web sayfasının 
hem tasarım ve görsellik hem de fonksiyonel-
lik açısından geliştirilmesi ve aşama aşama tam 
anlamıyla bir elektronik ansiklopedi haline ge-
tirilmesidir.

Bu amaçla 2015 yılı sonunda kurulan Elektro-
nik Yayın Koordinatörlüğü bünyesinde yürütü-
len çalışmalar hem yazılım hem de içerik dü-
zenleme açısından belirli bir aşamaya geldi ve 
TDV İslâm Ansiklopedisi 29 Aralık 2017 itiba-
riyle https://islamansiklopedisi.org.tr adresinden 
yeni yüzüyle test yayınına başladı; 2018 Haziran 
ayında da akıllı telefonlar için tasarlanan mobil 
site devreye girdi. Önceki web sitesine aşina olan 

The Concise 
Encyclopedia of Islam
The Concise Encyclopedia of Islam aims to pro-
vide accurate and suffi  cient knowledge about ba-
sic Islamic topics, concepts, and leading individu-
als, especially the prophets, to be a source of daily 
religious knowledge for the average reader and to 
provide Islamic point of view for the problems of 
the modern age. The Encyclopedia aims to fulfi l 
this goal by employing a clear language in order to 
convey the message of Islam in the most accurate 
way. 

The Concise Encyclopedia of Islam, which is 
planned to address the religious knowledge and 
educational needs of the Muslims living together 
with adherents of other religions and cultures in 
various parts of the world, has diff erent features 
from TDV Encyclopedia of Islam in terms of both 
content and language due to the diff erence be-
tween the aims and audiences of the two encyclo-
pedias. As a result of this, The Concise Encyclo-
pedia of Islam has been enriched with informative 
illustrations and images.

The Concise Encyclopedia of Islam will be com-
pleted and published in 2019. 

Electronic Publication 
Project
The primary purpose of this frame project is to im-
prove the website of TDV Encyclopedia of Islam, 
which has been available online since 2014, in 
terms of both design and visual quality as well as 
functionality, thus gradually developing it entirely 
into an electronic encyclopedia.

Electronic Publishing Offi  ce was established in 
ISAM in 2015 to realize the goals of the proj-
ect. TDV Encyclopedia of Islam launched its 
test version by its new face on December 27, 
2017 at https://islamansiklopedisi.org.tr. As 
of June 2018 mobile version of the website that 
is designed specifi cally for mobile devices was 
activated. Taking user habits into consideration, 
both versions of the website were simultaneously 
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araştırmacıların kullanım alışkanlıkları dikkate 
alınarak bu site, yeni elektronik ansiklopedi sitesi 
ile eş zamanlı olarak bir yıl süreyle yayımda tu-
tuldu, son altı ay boyunca eski siteden yeni site-
ye tercihe dayalı yönlendirme yapıldı ve 1 Ocak 
2019 itibariyle eski sitenin yayımına son veri-
lerek www.islamansiklopedisi.info adresi yeni 
elektronik ansiklopedinin yayımlandığı https://
islamansiklopedisi.org.tr/ adresine yönlendirildi.

Böylece TDV İslâm Ansiklopedisi’nin daha geniş 
bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi hedefl enmektedir. Aynı 
zamanda kapsadığı konu ve alanlara dair ilmî 
gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek TDV İs-
lâm Ansiklopedisi’ne yeni maddelerin ilâve edil-
mesi ve gerek duyulan maddelerin güncellen-
mesi, yani ikinci edisyon çalışmaları da elektro-
nik ansiklopedi bünyesinde yürütülecektir.

Elektronik Yayın Projesi’nin bir diğer hede-
fi, İSAM Kütüphanesi bünyesinde hazırlanan 
ve İslâm ilimlerinin yanı sıra insan ve toplum 
bilimlerinin farklı alanlarında çalışan araştır-
macılar için çok kıymetli bir başvuru kaynağı 
haline gelen elektronik veri tabanlarının teknik 
alt yapı ve çeşitlilik açısından geliştirilmesi ve 
yenilerinin hazırlanmasıdır.

Bir kısmı sadece İSAM yerel ağı, çoğunluğu 
ise internet üzerinden erişime açık olan ve 
ktp2.isam.org.tr adresinden ücretsiz erişile-
bilen veri tabanlarımızdan bazıları şunlardır:

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 

Makaleleri Veri Tabanı

2018 yılı içerisinde kullanıma açılan Türk Tarih, 
Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Taba-
nı projesi başta akademik dergiler olmak üzere, 
çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan 
ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempoz-
yum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsa-
maktadır. Veri tabanında hâlihazırda 70.000 
bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni 
alınan 40.000 makalenin tam metin PDF’leri 
bulunmaktadır. 

accessible for one year. From January 1st 2019 
on, the old domain www.islamansiklopedisi.
info was completely directed to the new domain 
https://islamansiklopedisi.org.tr.

This new electronic encyclopedia aims to help 
TDV Encyclopedia of Islam to reach a wider 
audience. By following recent scholarly devel-
opments, it also plans to add new articles to the 
Encyclopedia and to make updates in the old ar-
ticles whenever necessary. In other words, the 
second edition of TDV Encyclopedia of Islam will 
be prepared as part of the electronic encyclope-
dia. 

Another aim of the project is to develop and re-
new the technical infrastructure and variety of 
the electronic databases prepared and published 
by ISAM Library. The databases have become 
an invaluable source of information for those re-
searchers who conduct research in both Islamic 
studies as well as Humanities and Social Scienc-
es. The Project also aims to create new databas-
es for the electronic publication.

Our databases, some of which are available only 
through local network of ISAM and most of which 
are freely accessible online, are as follows:

 Database for Turkish 
Articles on History, Literature, 
Culture, and Art 
Database for Turkish History, Literature, Culture, 
and Art, which opened in 2018, covers articles 
published in primarily in academic journals and 
various publications as well as papers presented 
at symposiums and congresses. The database 
contains around 70,000 bibliographical records 
and among them nearly 40,000 article with per-
missions to publish, have full-texts in PDF format. 
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 Database for Articles on 
Islamic Studies
This database, which includes the articles on Is-
lamic Studies published particularly in the journals 
of theology faculties as well as in the academic 
periodicals published by various publishers and 
institutions, and the presentations delivered in 
symposiums and conventions, provides access in 
addition to bibliographical records, to full texts in 
PDF format. In this database, which is continuous-
ly updated, as of the end of 2018, one may reach 
online bibliographical records of 57,597 articles 
and the full text of 51,499 articles.

 Database for Catalogue of 
Theses Written in Theology 
Faculties
This database, which aims to compile the bibli-
ographical records of theses written in graduate 
programs at theology faculties since 1953, in-
cludes bibliographical records of 15,803 com-
pleted, 7,326 on-going, a total of 23,129 masters, 
doctoral, and associate professorship theses as of 
the end of 2018. This database was initiated as an 
attempt to prevent repetition in thesis-writing in the 
fi eld of Islamic Studies, thus to contribute to the 
increase of productivity. The database has been 
continuously updated on the one hand by the data 
provided to our library by theology faculties on the 
other hand by comparing them with the records of 
Council of Higher Education (YÖK) Thesis Center.

With the aim to introduce the academic studies 
carried out in Turkey to Muslim world, the Arabic 
translation of the bibliographical records up to the 
end of 2013 in this database has been completed 
and the translation of the rest of the database is 
still undergoing. 

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı

Başta ilâhiyat fakültelerinin yayımlamakta ol-
duğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri 
ve kurumlar tarafından basılan süreli ilmî ya-
yınlarda yer alan ilâhiyat alanındaki makaleler 
ile sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan 
tebliğleri kapsayan veri tabanında, bibliyogra-
fik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan 
makalelerin tam metinlerine PDF formatında 
erişilebilir. Sürekli güncellenen veri tabanında 
2018 sonu itibarıyla 57.597 makale künyesi ile 
51.499 makalenin tam metinleri bulunmaktadır.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 

Veri Tabanı

1953’ten günümüze kadar ilâhiyat fakültele-
rinde yapılan lisansüstü tezlerin künye bilgile-
rini derlemeyi hedefl eyen bu veri tabanı, 2018 
yılı sonu itibariyle 15.803’ü tamamlanmış ve 
7.326’sı devam etmekte olan 23.129 yüksek li-
sans, doktora ve doçentlik tezinin bilgilerini 
içermektedir. Türkiye’de İslâmî ilimlerde günü-
müze kadar üretilen bilgi birikimini ortaya koy-
mak ve bu sahada yürütülen tez çalışmalarında 
tekrara düşülmesini önlemek amacıyla hazırla-
nan veri tabanı bir taraft an ilâhiyat fakültelerin-
den İSAM’a ulaşan bilgilerle güncellenmekte, 
diğer taraft an da YÖK Tez Merkezi’nin kayıtla-
rıyla karşılaştırılmaktadır.

Ülkemizde yapılan bu çalışmaların İslâm dün-
yasına tanıtılması amacıyla veri tabanında 2013 
yılı sonuna kadar olan künye bilgilerinin Arap-
çaya tercümesi tamamlanmış olup bu tarihten 
sonrakilerin tercümesi ise hâlen devam etmek-
tedir.
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Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlı 
Türkçesiyle yayımlanan dergilerdeki makaleler-
den oluşan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanına 
2018 yılında aşağıdaki dergi ve gazetelerde yer 
alan makalelerin künyeleri ve tam metinleri ila-
ve edildi:

İstikbâl (nşr. Ali Şefk ati, Londra, Napoli, Cenev-
re, 1879-1881)

Maârif (nşr. Ahmed Naci, İstanbul 1307-1312)

Mütâlaa (nşr. Osman Tevfik, Selanik, 1312-
1314)

İrtikâ (nşr. Mehmed Tahir, İstanbul 1315-1319)

2018 yılı içinde bu dergilere ait 3.105 makale-
nin künyesi veri tabanına ilave edilmiştir. Yeni 
makaleler eklenmek suretiyle devamlı bir şekil-
de geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Taba-
nında hâlihazırda 30.580 makalenin künyesi ile 
tam metinleri bulunmaktadır. 

Risâleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili matbu 
risâleleri ihtiva eden bu veri tabanında 3.810 
risâlenin tam metni bulunmaktadır. 

Kadı Sicilleri Veri Tabanı

Osmanlı tarihi araştırmalarında hukuk ve ikti-
sat tarihinin yanı sıra sosyal ve siyasî tarih sa-
halarının da önemli aslî kaynaklarından olan 
Osmanlı kadı sicillerinin mikrofilmleri ve diji-
talleri İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi tarafın-
dan bir araya getirilmektedir. Bu malzemeden 
oluşturulan Kadı Sicilleri Veri Tabanında kadı 
sicilleri ve muhtelif deft erlerden oluşan top-
lam 35.328 deft erin/cildin künye bilgileri yer 
almaktadır. Veri tabanındaki künye bilgilerine 
internet üzerinden, sicil ve deft erlerin dijital 

 Database for Articles in 
Ottoman Turkish
Database for Articles in Ottoman Turkish, which 
consists of articles on history, literature, and Is-
lamic studies published in journals written in Ot-
toman Turkish, the bibliographical information and 
full texts of the articles published in the following 
journals and magazines are added in 2018:

Istiqbāl (publisher Ali Şefkati, London, Napoli, Ge-
neva, (1879-1881)

Ma‘ārif (publisher Ahmed Naci, Istanbul, (1307-
1312)

Mutāla‘a (publisher Osman Tevfi k, Salonika, 
(1312-1314)

Irtiqā (publisher Mehmed Tahir, Istanbul, (1315-
1319)

Moreover, bibliographical records of 3,105 more 
articles from the above-mentioned journals and 
magazines have been added to the database 
in 2018. Bibliographical records and full texts of 
30,580 articles are already in the Database for Ar-
ticles in Ottoman Turkish, which has been continu-
ously updated by addition of new articles.

 Database for Treatises in 
Ottoman Turkish
The database, which contains printed treatises in 
Ottoman Turkish related with Islamic studies, his-
tory, and literature, consists of 3,810 full-text arti-
cles.

 Database for Qadi 
Registers
The microfi lms of Ottoman Qadi Registers and 
their digitalized forms, which are vitally important 
for studies on legal and economic history as well 
as on social and political history, are collected by 
ISAM Library Archive Services. In this database, 
there are currently 35,328 qadi registers and 
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bibliographical information of various regis-
try books. The registers and books, whose bib-
liographical information can be accessed through 
the database online, can be accessed digitally in 
ISAM’s library.

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

Moreover, 40 registers, which have been compiled 
from the registers of the courts of 16th and 17th cen-
turies in Istanbul, have been published by ISAM in 
collaboration with Istanbul Culture and Art Works 
Inc. in 40 volumes under the title, İstanbul Kadı 
Sicilleri (Istanbul Qadi Registers), are available 
free of charge on the website created specifi cally 
for this project: www.kadisicilleri.info

New Archive Collections 

 Mashīkhat Archive
The Mashīkhat archive of The Offi  ce of Istanbul 
Mufti, which consists of 11,779 defters, docu-
ments, and fi les, were digitalized and opened to 
the public use.

Mashīkhat Defters: 5,260 

Sicill-i aḥvâl fi les: 6,519

kopyalarına ise İSAM Kütüphanesi’nden erişi-
lebilmektedir.

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

Ayrıca İstanbul mahkemelerindeki sicillerden 
16. ve 17. yüzyıllara ait 40 deft er, İSAM ile İs-
tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlik-
leri kapsamında, 2010 Avrupa Kültür Ajansı 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Kadı Sicilleri Projesi 
kapsamında İstanbul Kadı Sicilleri adıyla 40 cilt 
hâlinde yayımlandı. 

Yayımlanan bu ciltlere www.kadisicilleri.info 
adresindeki internet sayfası üzerinden ücretsiz 
olarak erişilebilir.     

Yeni Arşiv Koleksiyonları

Meşihat Arşivi 

İstanbul Müft ülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 
11.779 deft er, belge ve dosyanın dijitali İSAM’da 
araştırmaya açıldı.

Meşihat (Şeyhülislâmlık) Deft erleri: 5.260 adet

Sicill-i Ahvâl Dosyaları: 6.519 adet

Türü / Type
Defter Sayısı / 
The Number of 

Registers 
Bölge-Menşe / Region-Origin

Kadı Sicilleri ve Rûznâmçeler / Qadi 
Registers and Rûznâmçe Registers

23.439
İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye harici olmak üzere üç 
grupta tasnif edilmiştir.  / They are classified under three 
groups as Istanbul, Anatolia-Thrace and outside Turkey.

Diğer Defter ve Dosyalar / Other 
Registers and files

11.889
Tarik Defterleri, Meşîhat Arşivi Defterleri, Ulema Sicil 
Dosyaları / Tarik Registers, Meşihat Archive Registers, the files 
of Ulema Registers
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 Turkish Music Archive of 
Cuneyd Kosal
Turkish Music Archive of Cuneyd Kosal, which 
is considered as the richest collection of Turkish 
Classical Music, consists of 187 notebooks and 
some separate musical note sheets. 107 note-
books containing 5,398 musical pieces have been 
classifi ed and opened to online access. In addi-
tion, there are 425 books and journals about Turk-
ish Music. Bibliographic records of these books 
are available in ISAM Library’s website.

Early Classical Period 
Project
Carrying out serious academic research in the 
area of Islamic studies, fi rst of all, depends on 
scientifi c evaluation and publication of the schol-
arly accumulation of the past. A large part of mil-
lions of manuscripts in Islamic world has not been 
published yet or presented to the benefi t of the 
researchers in a scientifi c manner. Even though 
it is pleasing that there are many publications in 
the fi elds of language, literature, and history done 
in recent years, there is still need for publication 
of books written on Islamic studies especially on 
Ḥanafī and Shāfi ʿī Schools of Islamic law, on ratio-
nal sciences, and on the writings of Sunnī theolo-
gy especially Māturīdiyya and Ashʿarīyya Schools.

With this aim, ISAM started “Early Classical Period 
Project” in 2016. Focusing on the period by the 
end of 6th AH (12th CE) century of Islamic histo-
ry, it will constitute a whole with another project of 
ISAM “Late Classical Period Project” which focus-
es on the subsequent centuries.

Early Classical Period Project which focuses es-
pecially on Islamic law and branches of rational 
sciences (Islamic thought in general, Islamic the-
ology and history of Islamic sects etc. in particular) 
as scientifi c disciplines about four-century long pe-
riod between 2nd - 6th AH (8th - 12th CE) centuries 
(in addition to ʿAbbāsids and Saljūqids, the peri-
ods of local states such as Buwayhids, Sāmānids, 
and Karakhanids), and the land on the line from 
Baghdad to Samarqand, i.e. the regions at the 
center and eastern parts of Muslim land in terms 

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

En zengin Türk Musikisi nota arşivi özelliğine 
sahip olan koleksiyonda 187 adet  el yazması 
nota deft erinin yanı sıra perakende nota nüsha-
ları bulunmaktadır.  5398 eseri ihtiva eden 107 
deft er, eser bazında tasnif edilip dijital olarak 
kullanıma açıldı. Kütüphanesi ise, Türk müzi-
ği hakkındaki 425 adet kitap ve mecmuadan 
meydana gelmektedir. Bu eserlerin künyelerine 
İSAM Kütüphanesi’nin internet kataloğundan 
erişilebilmektedir.

Erken Klasik Dönem 
Projesi
İslâm araştırmaları alanında ciddi çalışmaların 
yapılabilmesi her şeyden önce geçmişe ait ilmî 
birikimin değerlendirmeye tâbi tutularak ince-
lenmesine ve yayımlanmasına bağlıdır. İslâm 
âleminde sayıları milyonlarla ifade edilen yaz-
ma eserlerin büyük bir kısmı henüz basılmamış 
veya araştırmacıların istifade edebileceği şekil-
de ilmî neşre konu olmamıştır. Son yıllarda dil, 
edebiyat ve tarih alanlarında neşir çalışmaları-
nın yapılması sevindirici olmakla birlikte İslâmî 
ilimler alanındaki eserlerin, özellikle de Hanefî 
ve Şâfiî fıkhına dair eserler ile Mâtürîdiyye ve 
Eşʻariyye gibi Sünnî kelâm sahasına girenler 
başta olmak üzere “aklî ilimler”e dair eserlerin 
neşri konusunda önemli bir eksiklik dikkat çek-
mektedir.

Bu maksatla İSAM tarafından 2016 yılında baş-
latılan “Erken Klasik Dönem Projesi” İslâm ta-
rihinin h. 6. (m. 12.) yüzyıl sonlarına kadar olan 
dönemine yoğunlaşacak ve İSAM’ın bu tarihî 
dönemden sonrasına odaklanan “İkinci Klasik 
Dönem Projesi” ile bir bütün teşkil edecektir.

Özellikle fıkıh ilmine ve aklî ilimlere (genelde 
İslâm düşüncesi, özelde kelâm ve mezhepler 
tarihi) yoğunlaşacak olan Erken Klasik Dö-
nem Projesi, dönem olarak h. 2-6. (m. 8-12.) 
yüzyıllar arasındaki yaklaşık dört asırlık za-



14
2018

of geographical area. The following books have 
been published in 2018 within this project aiming 
to work on books on cataloging, critical editing, 
translations, and original writings: 

(All the books in this section are 
published in Turkish)

Books 

• Abdullah Demir, Abū Isḥāq al-Saff ār’s Kalām 
Method

• Hikmet Yağlı Mavil, Imām Ashʿarī's Theological 
Thought

Facsimile Editions

• al-Bukhārī, al-Dj̲āmiʿ al-saḥīḥ (ISAM-Presidency 
of Institution for Manuscripts joint publication)

Late Classical Period 
Project
This project, which began in 2012 to study the in-
tellectual legacy of Islamic civilization in the Late 
Classical Period (7th - 12th AH/12th - 19th CE Cen-
turies) from diff erent aspects, aims to prepare 
and publish various works such as compilations, 
monographs, and critically edited publications, 
and to organize tahqīq (critical editing) cours-
es and academic meetings as well as to support 
sub-projects proposed by the researchers. 

The works published in 2018 as part of this project 
are as follows:

(All the books in this section are 
published in Turkish)

Books

• Okan Kadir Yılmaz, ISAM’s Guide for Critical Ed-
iting

• Mustafa Bülent Dadaş, Shaykh Badr al-Dīn: An 
Ottoman Jurist, 2018

man dilimini (Abbâsîler ve Selçuklulara ilâve-
ten Büveyhîler, Sâmânîler ve Karahanlılar gibi 
mahallî devletler dönemlerini), coğrafî olarak 
da genellikle Bağdat-Semerkand hattında, yani 
İslâm dünyasının o dönemdeki merkezinde ve 
doğusunda yer alan bölgeleri kapsamaktadır. 
Kataloglama, telif, tahkik ve tercüme türünden 
yayınlar yapılması öngörülen proje kapsamında 
2018 yılında neşredilen eserler şunlardır:

1. Telif eserler

• Abdullah Demir, Ebû İshak es-Saff âr’ın 
Kelâm Yöntemi

• Hikmet Yağlı Mavil, İmam Eş‘arî’nin Kelâm 
Düşüncesi

2. Tıpkıbasım

• Buhârî, el-Câmi‘u’s-sahîh, 2018 (İSAM-Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı ortak yayın)

İkinci Klasik Dönem 
Projesi
İslâm medeniyetinin “ikinci klasik dönemi” 
olarak adlandırılabilecek olan Fahreddin er-
Râzî (ö. 606/1210) sonrası dönemdeki (7-
13./13-19. yüzyıllar) entelektüel birikimi farklı 
yönleriyle araştırmak amacı yla 2012 yılında 
başlatılan proje kapsamında derleme, monog-
rafi ve tahkikli neşir türü eserlerin hazırlanıp 
yayımlanması, tahkik kursları ve ilmî toplan-
tıların düzenlenmesi ve araştırmacıların teklif 
edeceği alt projelerin desteklenmesi hedefl en-
miştir. Proje kapsamında 2018 yılında neşredi-
len eserler şunlardır:

1. Telif eserler

• Okan Kadir Yılmaz, İSAM Tahkikli Neşir Kı-
lavuzu

• Mustafa Bülent Dadaş, Şeyh Bedreddin -Bir 
Osmanlı Fakihi-, 2018
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Critical Edition Books

• Mirzazāde Mehmed Sālim Efendi (d. 1156/1743), 
Salāmet al-insān fi  mukhāfaẓat al-lisān (ed. Murat 
Sula)

• Abū al-Fayḍ Mehmed Fiqh  al-ʿAyn  (d. 1147/1735), 
Risāla fi  adab al-muftī (ed. Osman Şahin)

• ʿAfīf al-Dīn al-Tilimsānī (d. 690/1291), Ma‘ān  al-
asmā al-ilāhiyya (ed. Orkhan Musakhanov)

• ʿAfīf al-Dīn al-Tilimsānī (d. 690/1291), Sharḥ al-
Fātiḥa wa baʿḍ sūrat al-Baqara (ed. Orkhan Mu-
sakhanov)

• Kāsım b. Kuṭlūbughā (d. 879/1474), Kitāb al-
Taqrīb al-Gharīb (ed. Osman Keskiner)

 Tahqīq Courses
Held fi rst in September of 2013, International 
Tahqīq courses have completed their fi fth year. 
During this fi ve-year period, 10 Basic Level-Tah-
qīq Courses (Taʾsīsiyya), 6 Advanced-Level 
(Mutaḳaddime) and 7 Expertise-Level Tahqīq 
Courses (Taḥassusiyya) (in total 23 courses) 
were organized. In these courses a total of 446 
participants, most of whom are academics and 
post-graduate students from diff erent universities 
around Turkey, have been qualifi ed to get certif-
icates.

Additionally, ISAM started to transfer its knowl-
edge and experience about Tahqīq courses to 
diff erent cities around Turkey. In 2018 two Tah-
qīq courses were held in Konya at two diff erent 
universities. In total 3 Tahqīq courses were orga-
nized in 2018:

1. With ISAM’s support Basic-Level Tahqīq 
Course were held at the Theology Faculty of 
Konya Necmeddin Erbakan University between 
28th of April 2018 and 2nd of May 2018. This 
was the fi rst Tahqīq course that was organized 
by ISAM out of Istanbul. 40 participants from dif-
ferent universities around Konya, Presidency of 
Religious Aff airs Konya Selçuk Religious High 
Specialization Centre and other educational in-
stitutions were trained in this course. The course 
was designed as a 5-day concentrated program 
and theoretical and applied lectures about critical 

2. Tahkikli neşirler

• Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi (ö. 
1156/1743), Selâmetü’l-insân fî muhâfaza-
ti’l-lisân (thk. Murat Sula)

• Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-Aynî (ö. 
1147/1735), Risâle fî edebi’l-müft î (thk. Osman 
Şahin)

• Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Meâ-
ni’l-esmâi’l-ilâhiyye (thk. Orkhan Musakhanov)

• Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Şer-
hu’l-Fâtiha ve ba‘zı sûreti’l-Bakara (thk. Orkhan 
Musakhanov)

• Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474), Kitâbü 
takrîbi’l-garîb (thk. Osman Keskiner)

Tahkik Kursları

İlki 2013 Eylül ayında düzenlenen Uluslararası 
Tahkik Kursu beşinci yılını tamamlamış olup 
geçen beş yıllık süre zarfında İSAM’da 10’u 
Temel Seviye (Te’sîsiyye), 6’sı İleri Seviye (Mü-
tekaddime) ve 7’si İhtisas Seviyesi (Tehassusıy-
ye) olmak üzere toplamda 23 kurs düzenlendi. 
Uluslararası tahkik kurslarında şu ana kadar 
çoğunluğunu Türkiye’nin farklı üniversitelerin-
den öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin teşkil ettiği toplam 446 katılımcı 
sertifika almaya hak kazandı.

İSAM bu yıl ayrıca şehir dışında da tahkik kurs-
ları vermeye başladı ve Konya’da iki ayrı üniver-
sitede tahkik kursu gerçekleştirdi. Böylece 2018 
yılında toplam 3 tahkik kursu yapılmış oldu:

1. İSAM’ın katkılarıyla Konya Necmeddin Er-
bakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 28 
Nisan – 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında Te-
mel Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi. Bu 
İSAM’ın şehir dışında gerçekleştirdiği ilk tah-
kik kursu oldu. Kursa Konya ve çevresindeki 
üniversiteler, D.İ.B. Konya Selçuk Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi ve diğer eğitim kurumlarından 
40 katılımcı iştirak etti. Beş günlük yoğunlaştı-
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editing of manuscripts were given by Prof. Faysal 
Hafyān, Assist. Prof. Mahmud Misrī and ISAM’s 
researcher Orhan Ençakar.

2. Between 26th of June and 7th of July 10th Ba-
sic-Level Tahqīq course about “Principles of Tah-
qīq” were held at ISAM. The program was com-
posed of 47 hours of theoretical seminars and 41 
hours of applied seminars. On 7th of July with the 
attendance of ISAM Director Prof. Raşit Küçük, 
vice directors and instructors the participants re-
ceived their certifi cates.

3. The second of the Tahqīq Courses that were 
held in Konya between 9th of July 2018 and 14th 
of July with the cooperation of Selçuk University 
Imam Māturīdī Application and Research Centre 
and Hayra Hizmet Foundation. The Basic-Level 
Tahqīq Course was designed as a 6-day concen-
trated program. Most of the 30 participants were 
from the academic staff  of the Theology Faculty. 
Theoretical and applied seminars about critical 
editing of manuscripts were given by ISAM re-
searchers Orhan Ençakar and Okan Kadir Yılmaz 
and Aziz Ençakar from the Theology Faculty of Is-
tanbul University. ISAM’s Guide for Critical Editing 
was used as the guide book in the course.

rılmış bir program şeklindeki kursta, Prof.Dr. 
Faysal Hafyân, Dr.Öğr. Üyesi Mahmud Mısrî 
ile İSAM’dan Orhan Ençakar tarafından Arapça 
yazma eserlerin tahkikli neşri konusunda teo-
rik ve uygulamalı seminerler verildi. Programın 
sona erdiği 2 Mayıs Çarşamba günü yapılan 
kapanış oturumunda katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi.

2. 26 Haziran – 7 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında: “Tahkik Esasları” konulu onuncu Temel 
Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi. Tahkik 
Kursu 47 saati teorik, 41 saati uygulamalı olmak 
üzere toplam 88 saatlik bir programdan oluş-
tu. 07 Temmuz 2018’de İSAM Başkanı Prof.Dr. 
Raşit Küçük, başkan yardımcıları ve eğiticilerin 
iştirakiyle gerçekleştirilen kapanış oturumunda 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

3. İSAM’ın katkılarıyla Konya’da gerçekleşti-
rilen ikinci tahkik kursu Selçuk Üniversitesi 
İmam Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ile Hayra Hizmet Vakfı iş birliğiyle Selçuk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 09 – 14 
Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlendi. 
Altı günlük yoğunlaştırılmış bir programdan 
oluşan Temel Seviye Tahkik Kursu’na çoğunlu-
ğu fakültenin öğretim elemanlarından oluşan 
30 akademisyen iştirak etti. İSAM’dan Orhan 
Ençakar ve Okan Kadir Yılmaz ile İstanbul Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı 
Arş. Gör. Aziz Ençakar tarafından Arapça yaz-
ma eserlerin tahkikli neşri konusunda teorik 
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 International Course for 
Critical Edition of Ottoman 
Turkish Manuscripts
Held fi rst in 2017, the International Course for Crit-
ical Edition of Ottoman Turkish Manuscripts was 
carried out between 26th on June and 7th of July si-
multaneously with 10th Basic-Level Tahqīq Course 
at ISAM. From a range of 75 diff erent universities 
and institutions 258 people applied and 30 par-
ticipants were selected for the course. A training 
composed of 86 hours (36 theoretical, 50 applied), 
which aimed to equip the trainees with the neces-
sary abilities to critically edit the works written in 
Ottoman Turkish, were given in the courses. To-
gether with last years’ participants, a total of 62 
people received training and certifi cates.

On 7th of July 2018, at the last seminar of the 
course of the International Course for Critical Edi-
tion of Ottoman Turkish Manuscripts, Assoc. Prof. 
Berat Açıl mentioned that Turkey has a signifi cant 
reservoir in the fi eld and there are diff erent ap-
proaches and schools. Açıl stressed that one of 
the primary aims of this course was to collect the 
aforementioned diff erent schools and approaches 
into one applicable method which can be trans-
ferred to future generations. Moreover, he added, 
within the scope of this course’s applied seminars, 
an Ottoman Turkish translation of al-Ghazālī’s 
al-Munqidh min al-dalāl and a poetic work Ter-
cume-i Aqāid were prepared to publish. Açıl also 
stated that it is planned to complete the publishing 
of these two works until next course and that they 
wish to publish one work for each course.

ve uygulamalı seminerler verildi. Seminerlerin 
tamamen Türkçe ve İSAM Tahkikli Neşir Kıla-
vuzu esas alınarak yapılmış olması, uygulamaya 
ağırlık verilmesi ve kursun son iki günündeki 
uygulamanın katılımcıların yayımlamayı plan-
ladığı bir eser üzerinde yapılması bu kursun öne 
çıkan yönlerini oluşturmaktadır.

Uluslararası Osmanlı Türkçesi 

Tenkitli Neşir Kursu 

İlki geçen yıl yapılan Uluslararası Osmanlı 
Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu’nun ikincisi 26 
Haziran - 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
onuncu Temel Seviye Tahkik Kursu’yla eşza-
manlı olarak İSAM kampüsünde gerçekleştiril-
di. 75 farklı üniversite ve araştırma kurumun-
dan toplam 258 araştırmacının başvurduğu 
kursa 30 aday kabul edilebildi. Alanında uzman 
isimler tarafından katılımcılara 36 saat teorik, 
50 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 86 
saat eğitim verildi. Osmanlı Türkçesi ile kaleme 
alınmış yazma eserlerin tenkitli neşri konusun-
da ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandır-
maya yönelik bu kursta, geçen yılki 32 kişiyle 
birlikte toplam 62 katılımcıya eğitim ve sertifika 
verilmiş oldu.

7 Temmuz 2018 Cumartesi düzenlenen kapanış 
oturumunda Uluslararası Tenkitli Neşir Kursu 
Koordinatörü Doç.Dr. Berat Açıl Türkiye’de bu 
alanda önemli bir birikim olduğunu, farklı ekol 
ve yaklaşımlar bulunduğunu dile getirdi. Berat 
Açıl, dağınık bir yapı arz eden mezkûr biriki-
mi derleyip toparlayarak genç nesillere aktar-
mayı hedefl eyen bu kurslarda uygulanabilir bir 
tenkitli neşir yöntemi ortaya koymaya gayret 
edeceklerini belirtti ve kurs kapsamındaki uy-
gulamalı çalışmaların bir ürünü olarak da Gaz-
zâlî’nin el-Munkız mine’d-dalâl’inin Türkçe ter-
cümesini ve Tercüme-i Akâid adlı manzum bir 
eseri neşre hazırladıklarını ifade etti. Açıl, bu 
iki eserin neşrini bir sonraki kursa yetiştirmeyi 
amaçladıklarını belirterek her bir kurs için bir 
eser neşretmeyi arzuladıklarını dile getirdi.
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ISAM Reading Groups for 
Classical Texts
The program titled as “ISAM Reading Groups for 
Classical Texts” and carried out under two main 
projects of ISAM namely “Early Classical Period 
Project” and “Late Classical Period Project” aims 
classical texts to be read with graduate students in 
addition to the main activities and publications of 
the both programs. Five new reading groups start-
ed in 2018.

al-Khaṣā’iṣ and Mughnī 
al-labīb Reading Group – 
Prof. Fakhr al-Din Kabāve

Prof. Fakhr al-Din Kabāve, who is one of the most 
eminent scholars of the Arabic language and litera-
ture, has authored and critically edited books, and 
works at ISAM, has started two reading groups in 
2018. One of them is the readings of Ibn Hishām’s 
Mughnī al-labīb which started in the fi rst months of 
the year and after a summer break continued with 
new participants on weekly basis. In the second 
reading session, Ibn D̲j̲innī’s al-Khaṣā’iṣ started to 
be read from August 2018 on.

Tabsirāt al-adilla Reading 
Group - Prof. İlyas Çelebi

Prof. İlyas Çelebi, who is known with his studies 
in the fi eld of Islamic theology, and works in TDV 
29 Mayıs University as Vice Rector, has started a 
reading group in Fall 2018 in which al-Nasafī’s (d. 
508/1115) Tabsirāt al-adilla is read. 

İSAM Klasik Metin Okumaları

Erken Klasik Dönem Projesi ve İkinci Klasik 
Dönem Projesi adlı iki projemizle irtibatlı ola-
rak “İSAM Klasik Metin Okumaları” üst başlığı 
altında yürütülen derslerde iki proje çerçevesin-
de yapılması hedefl enen faaliyet ve yayınların 
yanısıra ihtisas öğrencilerine yönelik oluşturu-
lan ders halkalarıyla klasik dönem eserlerinin 
okutulması amaçlanmaktadır. 2018 yılı içeri-
sinde beş yeni okuma grubu İSAM’da derslere 
başlamıştır.

• el-Hasâis ve Muğni’l-lebîb 
Okumaları – Prof.Dr. Fahreddin 
Kabâve

Arap Dili ve Edebiyatı’nın en önde gelen isim-
lerinden olan, pek çok telif ve tahkik eser neş-
reden ve çalışmalarını İSAM’da sürdüren Prof.
Dr. Fahreddin Kabâve, önceki yıllarda başladığı 
derslerini 2018 yılında iki ayrı okuma grubuyla 
sürdürdü. 2018’in ilk aylarında başlayan ve İbn 
Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) Muğni’l-lebîb 
isimli eserinin takip edildiği okuma grubu, yaz 
döneminde kısa bir ara verildikten sonra güz 
dönemiyle birlikte yeni katılımcılarla birlikte 
haft alık olarak devam etmektedir. Kabâve hoca 
bir yandan da İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002)  el-
Hasâis  isimli eserinin takip edildiği diğer bir 
okuma grubuyla derslerine Ağustos ayında baş-
lamıştır.

• Tebsiratü’l-edille Okumaları – 
Prof.Dr. İlyas Çelebi

Kelam alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve hâ-
len TDV 29 Mayıs Üniversitesi’nde rektör yar-
dımcılığı görevini sürdüren Prof.Dr. İlyas Çe-
lebi, 2018 güz döneminde İSAM’da Ebü’l-Muîn 
en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) Mâtürîdî kelâmına 
dair Tebsıratü’l-edille adlı eserinin takip edildiği 
“Tebsıratü’l-edille Okumaları”na başladı.
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al-Hidāya Reading Group - 
Dr. Hüseyin Kayapınar

Dr. Hüseyin Kayapınar, who worked as an instruc-
tor in Istanbul Haseki Training Center, and was a 
member and president of DIB High Committee of 
Religious Aff airs, is a member of TDV Board of 
Trustees. He has started a reading group in Fall 
2018 in which al-Hidāya of Burhān al-Dīn al-Mar-
ghīnānī (d. 593/1197) is read. 

Ottoman Political Thought 
Reading Group – Assoc. Prof. 
Hızır Murat Köse, Assoc. Prof. 
Abdurrahman Atçıl, Assoc. 
Prof. Özgür Kavak

Ottoman Political Thought reading group was 
formed in Fall 2018 and started its sessions with 
Assoc. Prof. Hızır Murat Köse, Assoc. Prof. Ab-
durrahman Atçıl, Assoc. Prof. Özgür Kavak on a 
weekly basis. The reading group aims to read se-
lected classical political texts from the 15th to 19th 
centuries of Ottoman Empire together with sec-
ondary literature. It also aims to produce academic 
works in the fi eld.

Researcher Assistance 
and Training Project 
(AYP)
Researcher Assistance and Training Project, 
which was launched by TDV Centre for Islamic 
Studies in 2012, is an academic support program 
for researchers enrolled in an MA or a PhD pro-
gram. 

Because of the rapid increase in the number of 
universities in Turkey, and the increase in the num-
ber of faculties of Theology and Islamic studies in 
particular, the project has been brought into action 
to contribute to training more qualifi ed researchers 
both in the fi eld of Islamic studies, social scienc-
es and humanities. The main goals of the support 
and activities for the researchers who have partic-
ipated in the project are as follows:

• el-Hidâye Okumaları – Dr. Hüseyin 
Kayapınar

Uzun yıllar İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’n-
de görev yaptıktan sonra DİB Din İşleri Yük-
sek Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinden 
sonra hâlen TDV Mütevelli Heyeti üyesi olarak 
görev yapan Dr. Hüseyin Kayapınar nezaretin-
de Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) 
Hanefî fıkhına dair el-Hidâye adlı eserinin takip 
edildiği “el-Hidâye Okumaları” 2018 güz döne-
minde başladı.

• Osmanlı Siyaset Düşüncesi 
Okumaları – Doç.Dr. Hızır Murat Köse, 
Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl ve Doç.Dr. 
Özgür Kavak

Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrah-
man Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde 
yürütülen Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okuma 
Grubu, 2018 güz döneminden itibaren dersleri-
ni ihtisas öğrencileriyle haft alık olarak İSAM’da 
sürdürmektedir. Okuma grubu, Osmanlı siyaset 
düşüncesinin 15-19. yüzyıllar arasında üretil-
miş olan temsil gücü yüksek metinlerinin  ya-
nında döneme dair ikincil literatürden seçme 
metinleri okuyup incelemeyi ve nihayetinde 
akademik ürünler vermeyi hedefl emektedir.

Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP)
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), İSAM ta-
rafından yüksek lisans ve doktora dönemindeki 
araştırmacı adaylarına katkıda bulunmak ama-
cıyla 2012 yılında hayata geçirilmiş bir akade-
mik destek programıdır. 

Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de ilahi-
yat ve İslâmî ilimler fakültelerinin sayısının 
son dönemde hızla artması üzerine hem İslâm 
araştırmaları hem de sosyal ve beşerî bilimler 
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d. To help them achieve the command of two for-
eign languages (English and Arabic) at academic 
level,

e. To increase the methodological awareness in 
various scientifi c disciplines,

f. To improve specialization in one’s own fi eld 
and to increase the command on issues, literature, 
and classics of area of specialization, 

g. To acquire research experience abroad, 

h. To improve their production of academic works 
and writing skills.

 Developments and 
Activities Carried out as part 
of AYP Project in 2018
In line with the AYP goals, activities such as aca-
demic seminars, foreign language courses, spe-
cialization studies and the like, continued to be 
regularly organized in 2018.

Within the context of 2017 – 2018 (third period) 
admissions to AYP, a list of 42 research candi-
dates were selected and admitted to the program 
with the approval of TDV Board of Trustees. 

As of the end of 2018, there are 95 research can-
didates in the project to which 149 individuals 
were admitted in total, 41 of them in the fi rst period 
(2012), 66 of them in the second period (2014), 
and 42 of them in the third period (2018). 

Throughout six years of the project, 54 candidates’ 
affi  liation with AYP was terminated due to various 
reasons such as inability to meet the stated re-
quirements of the project, health problems, grad-
uation by completion of PhD, starting a new PhD 
program abroad, full time employment at ISAM 
and nonfulfi llment of the regulations of AYP Proj-
ect etc. 

alanlarında daha niteli kli araştırmacıların yetiş-
tirilmesine katkıda bulunmak gayesiyle söz ko-
nusu proje hayata geçirildi. Projede kapsamında 
adaylara yönelik destek ve faaliyetlerin ana he-
defl eri şöyle belirlendi:

a. İngilizce ve Arapça akademik seviyede ya-
bancı dil kullanma becerisini geliştirmek,

b. Farklı ilim kümelerine dair metodolojik far-
kındalığı artırmak, 

c. İhtisaslaşmayı geliştirmek; ihtisas alanlarıy-
la ilgili meselelere, literatüre ve klasiklere hâki-
miyeti artırmak, 

d. Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırmak, 

e. Akademik metin üretimi ve yazım becerile-
rini geliştirmek.

2018 yılında AYP kapsamındaki 

faaliyet ve gelişmeler

• AYP hedefl eri doğrultusunda, eğitim semi-
nerleri, yabancı dil kursları, ihtisas çalışmaları 
vb. faaliyetler düzenli olarak devam etti.

• 2017-2018 yılı (üçüncü dönem) AYP aday se-
çimi kapsamında 42 kişi Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti onayıyla projeye kabul edildi.  

• İlk dönemde (2012) 41, ikinci dönemde 
(2014) 66 ve üçüncü dönemde (2018) 42 kişi 
olmak üzere toplam 149 araştırmacı adayının 
kabul edildiği projede 2018 sonu itibariyle 95 
araştırmacı adayı yer almaktadır.

• Geçen altı yıllık süre zarfında doktora ça-
lışmasını tamamlayarak mezun olma, doktora 
çalışmasını yurt dışında sürdürmek üzere yurt 
dışına çıkma, İSAM’da tam zamanlı istihdam, 
proje yönergesinde belirtilen şart ve yükümlü-
lüklerin yerine getirilememesi vb. sebeplerle 54 
adayın Araştırmacı Yetiştirme Projesi ile ilişiği 
kesildi. 
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Distribution of the present candidates according to 
their area of research is as follows: 

• AYP yükümlülükleri devam eden araştırma-
cı adaylarının araştırma sahalarına göre dağılı-
mı şöyledir: 

Mevcut Dağılım / Current Distribution
 Kişi / Number of
Persons

Aktif destek alan / Actively supported 88
Desteği dondurulan / People whose financial support is suspended 7
Yükümlülükleri devam eden (Genel Toplam) / People whose liabilities continue (Grand Total) 95
Doktorasını tamamlayan / Those who completed their PhDs 10
Doktoraya yurt dışında devam edenler / Those who continue their PhDs abroad 9
İSAM’da çalışmaya başladığı için ayrılanlar / Those who left due to full-time employment at ISAM 2
Yükümlülüklerini yerine getiremediği için ayrılanlar / Those who left due to inability to fulfill the 
conditions of the project

33

İlişiği kalmayan (genel toplam) / People who do not have ties with the project anymore (Grand Total) 54
Projeye kabul edilenler (genel toplam) / People Admitted to the Project (Grand Total) 149

Araştırma Alanı / Area of Research
 Mevcut Adaylar / Number
of Present Candidates

Arap Dili ve Belâgatı / Arabic Language and Rhetoric 6
Dinler Tarihi / History of Religions 9
Hadis / Hadith 8
İslâm Bilim Tarihi / History of Islamic Sciences 1
İslâm Düşüncesi / Islamic Thought 12
İslâm Eğitim Tarihi / History of Islamic Education 5
İslâm Hukuku / Islamic Law 15
İslâm Tarihi / Islamic History 9
İslâm Toplumları / Islamic Societies 10
Kuran İlimleri ve Tefsir / Qur’anic Studies and Tafsir 11
Mantık / Logic 4
Tasavvuf / Sufism 5
Genel Toplam / Grand Total 95
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Distribution of current candidates whose AYP obli-
gation continues according to the type and amount 
of support provided is as follows: 

Distribution of current candidates whose AYP ob-
ligation according to their academic levels is as 
follows:

Within the scope of “Mentoring in the Fields of 
Study (IDS)”, in order to provide researcher can-
didates with consultation and assistance in their 
studies, group meetings under the supervision of 
17 separate instructors appointed in their fi elds of 
study continued. With the studies carried out un-
der the supervision of the instructors in charge of 
every fi eld of study, it is aimed to help the candi-
dates follow contemporary developments both in 
the areas of their specialization in particular and 
in the academia in general and be able to produce 
qualifi ed academic works. 

“AYP Academic Board” formed with seven mem-
bers in 2015 to provide consultation to ISAM in 
making and executing the general planning of AYP 
continued its works. 

“Academic Writing Study” initiated under the 
supervision of Assoc. Prof. Berat AÇIL from Istan-
bul Şehir University, at the beginning of 2016 and 
continued in 2018. 

• AYP yükümlülüğü devam eden adaylara 
sağlanan destek miktarı ve türlerine göre dağılı-
mı aşağıdaki gibidir: 

• AYP yükümlülüğü devam eden adayların 
akademik durumları aşağıdaki gibidir:

Araştırmacı adaylarının çalışmalarında reh-
berlik etmek ve akademik destek vermek üzere 
oluşturulan “İlim Dalı Sorumluluğu (İDS)” 
uygulaması 17 ilim dalı sorumlusu nezaretinde 
devam etmektedir. Bu uygulama ile adayların 
kendi ihtisas alanlarında ve genel olarak akade-
mik dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmele-
ri ve nitelikli akademik ürünler ortaya koyma-
ları hedefl enmektedir.

AYP’nin genel planlaması ve icrasında İSAM 
yönetimi ve proje birimine danışmanlık yap-
mak üzere 2015 yılında oluşturulan “AYP İlim 
Heyeti” çalışmalarını sürdürmektedir. 

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Berat Açıl nezaretinde başlatılan ve araş-
tırmacı adaylarınca kaleme alınan akademik 
metinlerin birebir karşılıklı müzakeresi usulüne 

Grup Adı / Group Name
 Mevcut Adaylar / Number
of Present Candidates

1. Grup (Tam Burslu Araştırma Desteği) / 1st Group (Research Assistance with Full 
Scholarship)

25

2. Grup (Kısmî Burslu Araştırma Desteği / Araştırma Görevlileri) / 2nd Group (Research 
Assistance with Partial Scholarship) / (Research Fellows at different universities)

63

3. Grup (Burssuz Araştırma Desteği) / 3rd Group (Research Assistance without Scholarship) 7
Genel Toplam / Grand Total 95

Akademik Durum Dağılımı / Distribution of Academic Level
Mevcut Adaylar / Number 

of Present Candidates

Yüksek Lisans – Ders / MA-Course period -

Yüksek Lisans – Tez / MA-Thesis period 16

Doktora – Ders / PhD-Course period 11

Doktora – Yeterlilik / PhD-Comprehensive exams period 15

Doktora – Tez / PhD-Dissertation period 53

Genel Toplam / Grand Total 95
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Research candidates Afi fe Şeyma Taç, Hasan 
Aydın, Mehmet Angay, Muhammet İkbal Aslan, 
Yunus Emre Aydın and İsmail Araz started work-
ing as research fellows at diff erent universities.

Three researchers of AYP 2014 (second term) 
have completed their PhD and have become the 
eighth, ninth and tenth graduates of AYP Project: 
Bekir Özüdoğru by his dissertation titled ʿAmal 
phenomenon in establishing the authenticity of 
narrations to the prophet, Zübeyde Özben by her 
dissertation titled Understanding of sunnah in the 
works of Ḥanafī Usul al-Fiqh in Transoxiana (5th - 
8th centuries A.H.), and Abdurrahim Bilik by his 
dissertation title Ilm al-Khilāf as a Sub-discipline 
of Fiqh. 

AYP Researcher candidates 
who completed their PhDs 
within the project are as follows: 
• Dr. Harun Abacı, Tafsīr, Sakarya Uni., 2015
• Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Sufi sm, Marmara Uni., 
2016
• Dr. Mehmet Yıldız, Sufi sm, Ankara Uni., 2016
• Dr. Fahreddin Yıldız, Hadith, Marmara Uni., 2016
• Dr. Davut Ağbal, Tafsīr, Fırat Uni., 2016
• Dr. Tuba Erkoç Baydar, Islamic Law, Marmara 
Uni., 2017
• Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Islamic 
Law, Marmara Uni., 2017
• Dr. Bekir Özüdoğru, Hadith, Ondokuz Mayıs 
Uni., 2018
• Dr. Zübeyde Özben, Hadith, Sakarya Uni., 2018
• Dr. Abdürrahim Bilik, Islamic Law, Marmara Uni., 
2018
So far, within the project, forty-nine candidates 
have gone abroad either for language training or 
for research to eleven diff erent countries, thanks 
to the funds they received from either ISAM, their 
affi  liated universities, or TÜBİTAK (The Scientifi c 
and Technological Research Council of Turkey). 
As of the end of the year 2018, four candidates 
are on research leave abroad. Nine researcher 
candidates continue their graduate studies at a 
university abroad and have no longer affi  liation 
with AYP project. 

dayanan Akademik Yazım Programı 2018 yılın-
da da devam etti.  

Araştırmacı adaylarından Afife Şeyma Taç, Ha-
san Aydın, Mehmet Angay, Muhammet İkbal 
Aslan, Yunus Emre Aydın ve İsmail Araz çeşitli 
üniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve 
başladı. 

2014 yılında (ikinci dönem) AYP’ye kabul edilen 
araştırmacı adaylarından Bekir Özüdoğru Riva-
yetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel 
Olgusu isimli doktora tezini, Zübeyde Özben Mâ-
verâunnehir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet An-
layışı (V.–VIII. Asırlar) isimli doktora tezini, son 
olarak Abdurrahim Bilik Fıkhın Bir Alt Disiplini 
Olarak İlmu’l Hilaf isimli doktora tezini tamam-
layarak projenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu 
mezunları oldu. 

Proje kapsamında doktorasını 
tamamlayan AYP araştırmacıları

• Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üni., 2015
• Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara 
Üni., 2016
• Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üni., 2016
• Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üni., 2016
• Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üni., 2016
• Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marma-
ra Üni., 2017
• Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hu-
kuku, Marmara Üni., 2017
• Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Ondokuz Mayıs 
Üni., 2018
• Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üni., 2018
• Dr. Abdürrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara 
Üni., 2018
Proje kapsamında şu ana kadar 49 kişi İSAM’ın, 
görevli oldukları üniversitenin veya TÜBİTAK gibi 
kurumların sunduğu imkânlarla dil veya araştır-
ma amaçlı olarak 11 farklı ülkeye gitmiş olup 2018 
sonu itibariyle 4 kişi araştırma amacıyla yurt dışın-
da bulunmaktadır. 9 araştırmacı adayı ise lisansüs-
tü eğitimlerini yurt dışındaki bir üniversitede sür-
dürmekte olup AYP ile ilişikleri kalmamıştır.
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Lisans Akademik Destek 
Programı (LADEP)
İlahiyat Fakültelerinin lisans öğrencilerine yö-
nelik olarak İSAM tarafından 2006 yılında ha-
yata geçirilen ve süreç içerisinde gelişerek üç 
aşamalı bir eğitim programına kavuşan LADEP, 
2012 yılından bu yana Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (AYP) bünyesinde faaliyetlerine de-
vam etmektedir.

2017-2018 döneminde on yedi farklı seminerin 
takip edildiği LADEP’te on birinci dönem LA-
DEP-2 katılımcıları seminerleri tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazandı. LADEP-2 semi-
nerlerini tamamlayan lisans son sınıf öğrencile-
rinin katıldığı LADEP-İhtisas ise beşinci döne-
mini tamamladı.

LADEP 2018-2019 döneminde on üçüncü dö-
nem LADEP-2 ve yedinci dönem LADEP-1 
aşamaları için Eylül ayı boyunca başvuru alındı, 
5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen mülâkat-
la her iki aşama için katılımcılar kabul edildi. 
LADEP’in yeni dönem katılımcılarını ilk kez 
bir araya getiren LADEP 2018-2019 Dönemi 
Tanıtım Programı 9 Ekim’de gerçekleştirildi. 
LADEP 2018-2019 döneminde katılımcılar, üç 
LADEP aşamasında toplam on yedi farklı semi-
ner almaktadırlar.

Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)
LADEP, which was launched in 2006 by ISAM 
for undergraduate students studying at theology 
faculties and has developed into a three-stage 
program, continues its activities within the body 
of Researcher Assistance and Training Program 
since 2012.

In the term of 2017 – 2018, seventeen diff erent 
seminars were taught in LADEP. Participants of 
the eleventh term of LADEP-2 completed their 
seminars and qualifi ed to obtain their certifi cates. 
After completing their seminars in LADEP-2, un-
dergraduate students in their last year of bachelor 
fi nished the fi fth term of LADEP-Expertise.

For LADEP 2018-2019 term, thirteenth term 
LADEP-2 and seventh term LADEP-1 applications 
were accepted during September 2018. Interviews 
were held on October 5-6, and new participants 
were selected for both stages. Orientation pro-
gram for new participants of LADEP program was 
held on October, 9. In this new term, the applicants 
will be responsible from seventeen diff erent sem-
inars.
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LADEP-1’de, katılımcıların İslâm ilimlerinin 
temel terminolojisi, ıstılahları ve problem alan-
ları hakkında temel oluşturması amacıyla ge-
nellikle çağdaş literatürden seçilmiş metinler 
işlenmektedir. İki sene süren LADEP-2’de dört 
temel İslâm ilmiyle (tefsir, hadis, fıkıh, kelâm) 
ilgili klasik metinler işlenirken aynı zamanda 
bu ilimlere dair güncel problemlere ve öğrenci 
sunumlarına yer verilmektedir. Yüksek lisans 
çalışmalarına hazırlık olarak niteleyebilece-
ğimiz LADEP-İhtisas’ta ise katılımcılar usûl-i 
fıkıh seminerinin yanı sıra danışmanlarıyla 
belirlenmiş periyodlarda kendi ilmî ihtiyaçları 
çerçevesinde yaklaşık sekiz ay süren bir çalışma 
yapmaktadırlar.

LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışın-
daki dillerde kitap temini imkânı sunan kitap 
bursunun yanı sıra yabancı dil yeterliklerini 
geliştirmek üzere Arapça ve İngilizce dil desteği 
verilmektedir. Ayrıca LADEP-1 müfredâtına ek 
olarak, katılımcıların klasik metinlere ulaşmak 
için ihtiyaç duydukları alt yapı bilgilerini ge-
liştirmeleri amacıyla sarf-nahiv seminerleri ve 
modernite sonrası dönemi daha doğru anlama-
ya yönelik çağdaş İslâm düşüncesi seminerleri 
düzenlenmektedir. 

Haft a içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasın-
da İSAM’da gerçekleştirilen LADEP programı, 
Arapça klasik bir metni okumakla yetinmeyen, 
katılımcıları İslâm ilimlerinin günümüzde nasıl 
anlaşılması ve çalışılması gerektiğine dair dü-
şünmeye teşvik eden ve aynı zamanda onların 
akademik kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefl e-
yen seminerlerden oluşmaktadır. Seminerlere 
paralel olarak gerçekleştirilen çeşitli ferdî ve 
grup çalışmalarında ise katılımcıların akademik 
araştırma ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için 
gayret gösterilmektedir.

LADEP-1 off ers a study of texts generally select-
ed from among contemporary literature in order for 
participants to develop basic knowledge about ba-
sic terminologies and problems of Islamic studies. 
LADEP-2 off ers a study of classical texts in the four 
basic Islamic sciences (Tafsīr, Hadith, Fiqh, and 
Kalām) along with a study of contemporary prob-
lems in these sciences. It also includes student 
presentations. As to LADEP-Expertise, which can 
be described as a preparatory phase for graduate 
studies, each student continues his/her study in 
periods determined in accordance with his/her own 
academic needs for about eight months under the 
supervision of a supervisor.

LADEP participants receive a book fellowship, 
which provide them opportunity to purchase books 
especially written in languages other than Turkish. 
They also receive language assistance to improve 
their profi ciency in Arabic and English. In addition 
to the seminars off ered in the LADEP-1 curricu-
lum, participants receive Arabic morphology (ṣarf) 
and syntax (naḥw) seminars in order for them to 
improve basic knowledge they need to access 
classical texts. There are also seminars of Islam-
ic thought organized for a better understanding of 
the modern period.

LADEP seminars, which are held every weekday 
between 5:30 pm and 7:00 pm at ISAM, not only 
off er studying the texts in Classical Arabic but also 
encourage participants to dwell on how to under-
stand and study the Islamic sciences today. At the 
same time, they aim to improve their academic 
skills. In addition to the seminars, various individ-
ual and group training activities have been orga-
nized in order to enhance the participants’ abili-
ties of expression and academic research skills. 
Extracurricular studies parallel to seminars, either 
individual studies or those as a group, aim to im-
prove participants’ skills of conducting academic 
research and expressing themselves.
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Summer Research and 
Education Assistance 
Program (YADEP)
One of the programs that ISAM carries out to 
assist training young researchers in newly-es-
tablished faculties of Theology and Islamic Stud-
ies, and in particular those researchers at the 
post-graduate level, is Summer Research and 
Education Support Program (YADEP). The third 
one of Summer Research and Education Support 
Program was carried out between July 10 and 
August 31, 2018. In the fi rst part of the program 
(10 – 27 July), educational seminars and a work-
shop were off ered to the participants; while in the 
second part (until the end of August), an opportu-
nity for optional free research time was given to 
them at ISAM library.

Faculty members of the theology faculties and Is-
lamic studies departments from 51 diff erent uni-
versities founded after 2010 were invited to the 
program. There were certain limitations in the pro-
gram due to high number of faculties and faculty 
members, and due to the effi  ciency concerns. A 
total of 52 faculty members were admitted to the 
program.

A three-week long, over 112 hours of educational 
program consisting seminars, lessons, speeches 
and workshops was carried out. Educational ac-
tivities of the program were planned to cover not 
only theoretic knowledge enabling methodological 
cognizance in various fi elds of knowledge but also 
improvement of technical abilities such as access-
ing libraries and resources, and using various da-
tabases, digital programs, presentation skills and 
project preparation.

The workshop “Faculty of Theologies in Turkey: 
Evaluation, Solution Off ers, and Projections about 
the Future” which was fi rst carried out in 2017, 
was organized second time as part of YADEP with 
new participants.

149 participants benefi ted from YADEP programs 
organized so far, and they were provided board 
and lodging.

Yaz Araştırma ve Eğitim 
Destek Programı (YADEP)
İSAM’ın özellikle İlâhiyat ve İslâmî ilimler ala-
nında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine des-
tek olmak amacıyla düzenlediği programlardan 
birisi de yeni açılan İlahiyat ve İslâmî ilimler fa-
kültelerinin genç araştırmacılarına yönelik Yaz 
Araştırma ve Eğitim Destek Programı’dır (YA-
DEP). İlki 2016 yılında düzenlenen YADEP’in 
üçüncüsü 10 Temmuz – 31 Ağustos 2018 tarih-
leri arasında yapıldı; programın ilk bölümünde 
(10-27 Temmuz) eğitim seminerleri ve çalıştay 
düzenlenirken, ikinci bölümünde ise İSAM Kü-
tüphanesi’nde bir ay süreyle isteğe bağlı serbest 
araştırma imkânı sunuldu.

Fakülte ve öğretim elemanı sayılarındaki artış 
ve programın verimliliğinin gözetilmesi sebe-
biyle bazı sınırlamaların getirildiği programa, 
2010 yılı sonrası açılan ve eğitime fiilen başla-
yan 51 farklı üniversiteye (İlahiyat/İslâmî İlim-
ler Fakültesi) davet yazısı gönderildi talepte 
bulunan 52 öğretim elemanı programa katıldı. 

Üç haft a süren seminer, ders ve konuşmaların 
yanında düzenlenen çalıştay ile birlikte 112 
saatlik bir eğitim programı gerçekleştirildi. 
Programda eğitimler, farklı ilim kümelerine 
dair metodolojik farkındalığı sağlayacak teorik 
bilginin yanı sıra kütüphane ve kaynaklara eri-
şim, çeşitli veri tabanları ve dijital programları 
kullanma, sunum becerilerini geliştirme, proje 
yazımı gibi teknik yetkinlikleri artırıcı hususları 
kapsayacak şekilde planlandı.

YADEP kapsamında ilki 2017 yılında gerçek-
leştirilen “Türkiye İlahiyat Fakülteleri: Tespitler, 
Çözüm Önerileri ve Geleceğe Dair Projeksiyon-
lar” başlıklı çalıştayın ikincisi, yeni katılımcılar-
la yapıldı.

Bugüne kadar düzenlenen YADEP programla-
rından 149 katılımcı istifade etmiş olup kendi-
lerine ulaşım, iâşe ve ibâte desteği verilmiştir.
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2018 Yaz Araştırma ve 
Eğitim Destek Programı 
(YADEP) Eğitim Programı

Misafir Araştırmacı 
Programı (MAP)
Misafir Araştırmacı Programı, İslâmî ilimler 
ile sosyal ve beşerî bilimler alanlarında dokto-
ra sonrası çalışmalarını yürüten araştırmacılara 
İSAM’ın araştırma imkânları yanında uygun bir 
ilmî ortam sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu 
program, aynı zamanda kurumlar arası ilişkile-
ri geliştirme ve söz konusu alanlarda her geçen 
gün zenginleşen bilgi birikimini paylaşma ama-
cına yöneliktir. 

Misafir araştırmacılar bu programa kısa ve 
uzun dönemler için (bir aydan üç aya kadar) 
başvurabilmektedirler. 

2018 Summer Research 
and Education Assistance 
Program (YADEP) 

Visiting Scholar Program 
(MAP)
ISAM’s Visiting Scholar Program (MAP) is de-
signed for post-doctoral researchers working in 
the areas of Islamic studies, social sciences and 
humanities to provide them with a proper academ-
ic atmosphere as well as give them an opportunity 
to benefi t from ISAM’s library and other research 
facilities. This program also aims to improve rela-
tions between institutions and share the ever-en-
riching knowledge accumulated in the above-men-
tioned fi elds. 

Visiting scholars can apply to this program for a 
period of one to three months. 

2018 Bahar ve Güz Dönemi Eğitim Seminerleri / Academic Seminars in Spring and Fall 2018

No Eğitici / Instructor
Seminer Adı-Konusu / Title-Subject of the 
seminar

Dönem / Term

Eğitim Süresi 
/ Duration of 
Education 

1 Ömer Mahir Alper
İslâm Düşüncesine Giriş / Introduction to Islamic 
Thought

2018 Bahar / Spring 12 Saat / Hours

2 Nurullah Ardıç Sosyal Teori – 1 / Social Theory – 1 2018 Bahar / Spring 34 Saat / Hours

3 Eyyüp Said Kaya Araştırma Usulü / Methodology of Research 2018 Bahar / Spring 24 Saat / Hours

4 Mert Sunar
Tarih Teorisi ve Metodolojisi / Theory and 
Methodology of History

2018 Güz / Fall 24 Saat / Hours

5
Abdullah Yıldırım
Ali Benli
Taha Boyalık

Dil İlimleri ve Belagat / Linguistics and Rhetoric 2018 Güz / Fall 18 Saat / Hours

6 Ayhan Çitil
Mantık ve Matematik Felsefesi / Philosophy of 
Logic and Math

2018 Güz / Fall 20 Saat / Hours

7 İshak Arslan Bilim Teorisi / Theory of Science 2018 Güz / Fall 16 Saat / Hours

8 Nurullah Ardıç Sosyal Teori II / Social Theory – 2 2018 Güz / Fall 32 Saat / Hours
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2018 yılı içerisinde İSAM misafirhanesinde 
gerçekleştirilen tadilat ve fonksiyonel değişim 
nedeniyle programa araştırmacı kabulü yapıla-
mamıştır.

Staj Programı
İSAM, yerli ve yabancı öğrencilere staj imkânı 
tanımaktadır. İSAM Staj Programı’na İlahiyat 
ve İslâm araştırmalarıyla ilgili dalların yanı sıra 
Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölü-
mü’nde eğitim gören öğrenciler de başvurabil-
mektedir.

Due to renovation and functional transformation in 
ISAM’s guesthouse, no new application could be 
accepted in 2018.

Internship Program
ISAM provides internship chance to domestic and 
international students. Students from Theology 
and Islamic Sciences Faculties and Information 
and Document Management Departments can ap-
ply for an internship. 



YAYINLAR

PUBLICATIONS
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Süreli Yayınlar

İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 39 ve 40. 
Sayıları Yayımlandı

1997 yılından bu yana İSAM tarafından ha-
kemli bir dergi olarak yayımlanan ve yılda iki 
sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkarılan İslâm 
Araştırmaları Dergisi’nin 2018 yılı içerisinde 
39. ve 40. sayıları yayımlanmıştır. Ayrıca İslâm 
Araştırmaları Dergisi ATLA RDB ve Modern 
Language Association Database indekslerine 
de kabul alarak tarandığı indeks sayısını dörde 
çıkarmıştır.

Periodicals

 39th and 40th Issues of the 
Journal of Islamic Studies
Have Been Published
In 2018, 39th and 40th volumes of Journal of Islamic 
Studies, which has been published by ISAM since 
1997 as a peer-reviewed and biannual (June and 
December) journal, was published. In addition, 
Journal of Islamic Studies was accepted to ATLA 
RDB and Modern Language Association Data-
base indexes. Currently the Journal is indexed in 
four databases.
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Osmanlı 
Araştırmaları 
Dergisinin 51, 52 
ve 53. Sayıları 
Yayımlandı

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki 
sayı olarak yayımlanan Osmanlı Araştırmaları 
Dergisi, 2010’dan itibaren İSAM tarafından ya-
yımlanmakta olup 2015 yılına ait 46. sayısından 
itibaren de İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi’nin ortak yayını olarak faaliyetine devam 
etmektedir.

2018 yılında Osmanlı Araştırmaları Dergisi’nin 
51. 52. sayıları ile 2019'un ilk sayısı olan 53. sa-
yısı yayımlanmıştır.

Kitaplar
İSAM Yayınları, hem ilim dünyasına orijinal 
katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu 
bilgilendirmek üzere farklı seriler halinde ilmî 
ve akademik standartlara uygun yayınlar yap-
mayı amaçlamakta ve bu yayınların akademik 
standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, 
sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tu-
tarlı, ilmî ve ikna edici olmasını esas kabul et-
mektedir. İSAM Yayınları kapsamında eserler 
beş ayrı dizi hâlinde yeniden düzenlenmiş olup 
2018 yılı sonu itibariyle yayımlanan eser sayısı 
şu şekildedir:

1. Prestij Eserler Dizisi  : 3
2. Temel Kültür Dizisi  : 35
3. Klasik Eserler Dizisi  : 23
4. İlmî Araştırmalar Dizisi : 88
5. Başvuru Eserleri Dizisi  : 50
TOPLAM   : 199

 51st, 52nd and 53rd Issues 
of the Journal of Ottoman 
Studies Have Been Published
The Journal of Ottoman Studies, which began its 
publication life in 1980 as a biannual journal, has 
been published by ISAM since 2010. Since the 
publication of its 46th volume in 2015, it has be-
come a common publication of ISAM and Istanbul 
29 Mayıs University.

In 2018 51st, 52nd, 53rd (fi rst issue of 2019) issues 
of the Journal of Ottoman Studies have been pub-
lished.

Books
ISAM Publication aims to contribute to academic 
world with authentic works as well as publishing 
with academic merits and standards in the form of 
book series intending to draw attention of public 
audience. Within the scope of ISAM Publication, 
there are newly organized, fi ve series of books, 
the numbers of each are;

1. Prestige Editions Series  : 3

2. Basic Culture Series  : 35

3. Classical Books Series  : 23

4. Academic Books Series  : 88

5. Reference Books Series  : 50

IN TOTAL   : 199



33
2018

Prestij Eserler Dizisi

Yeni Kitap

•  Buhârî, el-Câmi‘u’s-sahîh, 2018 (İSAM - Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı ortak yayın)

Temel Kültür Dizisi

Mükerrer Baskı

Murteza Bedir, İslâm’ın Yolu: Sünnet, 2006; (7. 
bs.) 2018

Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; (7. bs.) 2018

İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla 
Alevîlik, 2007; (8. bs.) 2018

Alparslan Açıkgenç, İslâm Medeniyetinde Bilgi 
ve Bilim, 2006; (3. bs.) 2018

İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; (11. bs.) 
2018; (12. bs.) 2018

Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, 2008; (5. bs.) 2018;  
(6. bs.) 2018

Turan Koç, İslâm Estetiği, 2008; (8. bs.) 2018

Yaşar Aydınlı, Fârâbî, 2008; (3. bs.) 2018

Muhsin Demirci, Tefsire Giriş, 2009; (3. bs.) 
2018

Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Batı Düşünce-
si -Felsefî Temeller-, 2009; (5. bs.) 2018

İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, 2009; (5. 
bs.) 2018

Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı, 2010; (3. bs.) 
2018

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultan-
ları 1302-1481, 2010; (8. bs.) 2018

Feridun Emecen, İmparatorluk Çağının Osman-
lı Sultanları I, 2011; (4. bs.) 2018

 Prestige Editions Series

(All the books in this section are 
published in Turkish and Arabic)

New Book

al-Bukhārī, al-Dj̲āmiʿ al-saḥīḥ (ISAM - Presidency 
of Institution for Manuscripts joint publication)

 Basic Culture Series
(All the books in this section are 

published in Turkish)

Republished Books

Murteza Bedir, The Sunna: The Holy Prophet’s 
Universal Message, 2006; (7th ed.) 2018

Şinasi Gündüz, Christianity, 2006; (7th ed.) 2018

İlyas Üzüm, Historical and Cultural Aspects of 
Alawism, 2007; (8th ed.) 2018

Alparslan Açıkgenç, Knowledge and Science in Is-
lamic Civilization, 2006; (3rd ed.) 2018

İbrahim Kalın, Islam and the West, 2007; (11th ed.) 
2018; (12th ed.) 2018

Ömer Mahir Alper, Ibn S nā, 2008; (5th ed.) 2018; 
(6th ed.) 2018

Turan Koç, Islamic Aesthetics, 2008; (8th ed.) 2018

Yaşar Aydınlı, al-Fārāb , 2008; (3rd ed.) 2018

Selçuk Mülayim, Islamic Art, 2010; (3rd ed.) 2018

Muhsin Demirci, Introduction to Tafs r, 2009; (3rd 
ed.) 2018

Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Western Thought: 
Philosophical Foundations, 2009; (5th ed.) 2018

İlyas Çelebi, Articles of Faith in Islam, 2009; (5th 
ed.) 2018

Halil İnalcık, The Ottoman Sultans of the Forma-
tive Period 1320-1481, 2010; (8th ed.) 2018

Feridun Emecen, Ottoman Sultans During the Im-
perial Era – I, 2011; (4th ed.) 2018
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Feridun Emecen, İmparatorluk Çağının Osman-
lı Sultanları II, 2016; (3. bs.) 2018

Abdülkadir Özcan, İmparatorluk Çağının Os-
manlı Sultanları III, 2017; (2. bs.) 2018; (3. bs.) 
2018

U. Murat Kılavuz-A.S. Kılavuz, Kelâma Giriş, 
2010; (4. bs.) 2018

Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru, 
2011; (3. bs.) 2018

Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, 2011; (2. bs.) 2018

Ramazan Şeşen, Eyyûbîler, 2012; (göz. geç. 2. 
bs.) 2018

Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; (5. bs.) 2018

Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 
2014; (4. bs.) 2018

Nahide Bozkurt, Abbâsîler (750-1258), 2014; (4. 
bs.) 2018;  (5. bs.) 2018

Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, 2014; (3. bs.) 2018

Mahmud Erol Kılıç, İbnü’l-Arabî, 2015; (2. bs.) 
2018 

İsmail Yiğit, Emevîler (661-750), 2016; (3. bs.) 
2018

Klasik Eserler Dizisi

Yeni Kitap

Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, Selâme-
tü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, (thk. Murat 
Sula), 2018

Afîfüddin Tilimsânî, Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye 
(thk. Orkhan Musakhanov), 2018

Afîfüddin Tilimsânî, Şerhu’l-Fâtiha ve ba‘zı sû-
reti’l-Bakara (thk. Orkhan Musakhanov), 2018

Mehmed Fıkhî Efendi, Risâle fî edebi’l-müft î 
(thk. Osman Şahin), 2018 (İstanbul–Beyrut)

Feridun Emecen, Ottoman Sultans During the Im-
perial Era – II, 2016; (3rd ed.) 2018

Abdülkadir Özcan, Ottoman Sultans During the 
Imperial Era – III, 2017; (2nd ed.) 2018; (3rd ed.) 
2018

U. Murat Kılavuz-A.S. Kılavuz, Introduction to 
Kalām, 2010; (4th ed.) 2018

Sönmez Kutlu, Turks and Their Understanding of 
Islam, 2011; (3rd ed.) 2018

Hüseyin Sarıoğlu, Ibn Rushd, 2011; (2nd ed.) 2018

Ramazan Şeşen, Ayyūbids, 2012; (2nd ed.) 2018

Mehmet Özdemir, Andalusia, 2014; (5th ed.) 2018

Salime Leyla Gürkan, Judaism - An Outline, 2014; 
(4th ed.) 2018

Nahide Bozkurt, ʿAbbāsids 750-1258, 2014; (4th 
ed.) 2018; (5th ed.) 2018

Ali İhsan Yitik, Eastern Religions, 2014; (3rd ed.) 
2018

Mahmud Erol Kılıç, Ibn al-‘Arabī, 2015; (2nd ed.) 
2018 

İsmail Yiğit, Umayyads 661-750, 2016; (3rd ed.) 
2018

 Classical Books Series

(All the books in this section are 
published in Turkish or Arabic)

New Books

Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, Salāmat al-in-
sān fī mukhāfaẓat al-lisān, ed. Murat Sula, 2018

ʿAfīf al-Dīn Tilimsânî, Maʿānī al-asmā al-ilāhiyya, 
ed. Orkhan Musakhanov, 2018

ʿAfīf al-Dīn Tilimsânî, Sharḥ al-Fātiḥa wa baʿḍ 
sūrat al-Baqara, ed. Orkhan Musakhanov, 2018

Mehmed Fiqhî Efendi, Risāla fī adab al-muftī, ed. 
Osman Şahin, 2018

Kāsım b. Kuṭlūbughā, Kitāb Taqrīb al-gharīb, ed. 
Osman Keskiner, 2018
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Kâsım b. Kutluboğa, Kitâbü Takrîbi’l-garîb (thk. 
Osman Keskiner), 2018

Mükerrer Baskı

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), 2002; 
karton kapak (11. bs.) 2018

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), sert ka-
pak (12. bs.) 2018

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (nşr. 
Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), sert ka-
pak, (4. bs.) 2018 (İSAM-DİB ortak yayın)

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), sert ka-
pak, (13. bs.) 2018 (İSAM-DİB ortak yayın)

İlmî Araştırmalar Dizisi

Yeni Kitap

Abdullah Demir, Ebû İshak es-Saff âr’ın Kelâm 
Yöntemi, 2018

Hikmet Yağlı Mavil, İmam Eş‘arî’nin Kelâm Dü-
şüncesi, 2018

Mesut Kaya, Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyât Eleşti-
risi, 2018

Mustafa Bülent Dadaş, Şeyh Bedreddin -Bir Os-
manlı Fakihi-, 2018

Mükerrer Baskı

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2008; (7. bs.) 
2018

Elşad Mahmudov, Sebepleri ve Sonuçları Açısın-
dan Hz. Peygamber’in Savaşları, 2010; (2. bs.) 
2018

Elnure Azizova, Hz. Peygamber Döneminde Ça-
lışma Hayatı ve Meslekler, 2011; (2. bs.) 2018 

Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, 
2011; (3. bs.) 2018

Republished Books

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotat-
ed Translation, tran. Bekir Topaloğlu, 2002; (11th 
ed.) 2018.

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotat-
ed Translation tran. Bekir Topaloğlu, Hard Cover 
(12th ed.), 2018

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd, ed. Bekir 
Topaloğlu-Muhammed Aruçi, (4th ed.) 2018 (joint 
publication with the Presidency of Religious Aff airs)

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotat-
ed Translation, tran. Bekir Topaloğlu, hard cover, 
(13rd ed) 2018 (joint publication with the Presiden-
cy of Religious Aff airs)

 Academic Books Series

(All the books in this section are 
published in Turkish)

New Books

Abdullah Demir, Abū Isḥāq al-Saff ār’s Methodolo-
gy of Islamic Theology, 2018

Hikmet Mavil, Imam Ashʿarī’s Theological Thought, 
2018

Mesut Kaya, The Criticism of Isrāiliyyāt in Modern 
Books of Qur’anic Exegesis, 2018

Mustafa Bülent Dadaş, Shaykh Badr al-Dīn: An Ot-
toman Jurist, 2018

Republished Books

 Salime Leyla Gürkan, Judaism, 2008; (7th ed.) 
2018.

 Elşad Mahmudov,  Causes and Consequences of 
the Battles of Prophet Muhammad, 2010; (2nd ed.) 
2018

Elnure Azizova, The Work Life and Professions 
in the Era of Prophet Muhammad, 2011; (2nd ed.) 
2018 

Halil İnalcık, History of Ottoman Administration 
and Economy, 2011; (3rd ed.) 2018
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Mehmet Eren, Hadis İlminde Rical Bilgisi ve 
Kaynakları, 2012; (2. bs.) 2018

Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, c. I - Bü-
yük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; 
(5. bs.) 2018

İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (ed. M. Cü-
neyt Kay a), 2013; (6. bs.) 2018

İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri 
(ed. Tuncay Başo ğlu), 2014; (2. bs.) 2018

İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İ n-
celemeleri (ed. Tuncay Başoğlu), 2015; (2. bs.) 
2018

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fah-
reddin Râzî (ed. Osman Demir-Ömer Türker), 
2013; (2. bs.) 2018

Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür (ed. Semih 
Ceyhan), 2015; (2. bs.) 2018

Osman Aydınlı, Semerkant Tarihi: Fethinden 
Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar, 2011; (göz. geç. 2. 
bs.) 2018

Başvuru Eserleri Dizisi

Yeni Kitap

İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (haz. O. Kadir 
Yılmaz), 2018; (2. bs.) 2018

Mehmet Eren, The Knowledge of Rijal and its 
Sources in Hadith Discipline, 2012; (2nd ed.) 2018

Osman Gazi Özgüdenli, Saljūqids, 2013; (5th ed.) 
2018

Islamic Philosophy: History and Problems, ed. M. 
Cüneyt Kaya, 2013; (6th ed.) 2018.

İbrahim Kâfi  Dönmez, Studies in Usūl al-Fiqh, ed. 
Tuncay Başoğlu, 2014; (2nd ed.) 2018

İbrahim Kâfi  Dönmez, Studies in Fiqh and History 
of Fiqh, ed. Tuncay Başoğlu, 2015; (2nd ed.) 2018

Fakhr al-Dīn al-Rāzī in the Transformative Period 
of the Islamic Thought, ed. Osman Demir-Ömer 
Türker, 2013; (2nd ed.) 2018

Sufi  Orders in Turkey: History and Culture, ed. 
Semih Ceyhan, 2015; (2nd ed.) 2018

Osman Aydınlı, The History of Samarqand from 
the Conquest till the Collapse of Sāmānids, 2011; 
revised (2nd ed.) 2018

 Reference Books Series

(All the books in this section are 
published in Turkish)

New Books

ISAM’s Guide for Critical Editing, pre. Okan Kadir 
Yılmaz, 2018; (2nd ed.) 2018
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Yeni Çıkanlar

PRESTİJ ESERLERİ DİZİSİ

Buhârî, el-Câmiu’s-
sahîh, 2018 (İSAM - 
YEK ortak yayın)

İmâm Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret 
bulan el-Câmi‘u’s-Sahîh isimli hadis kitabının 
dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksik-
siz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımı 
yapıldı. İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kap-
samında, İSAM ve Yazma Eserler Kurumu’nun 
işbirliği ile bir cildi inceleme yazıları ve fihrist-
ten oluşan bir tanıtım kitabı, diğer cildi tıpkı-
basım olmak üzere iki cilt halinde yayımlanan 
Sahîh-i Buhârî tıpkıbasımı, günümüzde Süley-
maniye Kütüphanesi, Murad Molla, nr. 577’de 
kayıtlı bulunan yazma nüsha esas alınarak ger-
çekleştirildi. Mücîr el-Hatîb ve Arafat Aydın ta-
rafından hazırlanan Arapça ve Türkçe inceleme 
yazılarına eşlik eden ayrıntılı bâb fihristi araş-
tırmacıların istifadesini kolaylaştırmaktadır.

New Publications
(All the books in this section are 
published in Turkish and Arabic)

PRESTIGE EDITIONS SERIES

 al-Bukhārī, al-Djāmi� al-
sahīh (ISAM - Presidency of 
Institution for Manuscripts 
joint publication)
The oldest version full-text available in the world 
libraries of Imam Bukhārī’s al-Dj̲āmiʿ al-saḥīḥ’s, 
widely known as Saḥiḥ al-Bukhārī, was published 
as facsimile edition within the scope of Early 
Classical Period Project in collaboration with the 
Presidency of Institution for Manuscripts (YEK). A 
volume of facsimile text and another volume of in-
troductory book consisting of two scholarly articles 
and content (two volumes in total) were published. 
The facsimile based on the manuscript recorded in 
Süleymaniye Library, Murad Molla, no. 577. 
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İLMÎ ARAŞTIRMALAR DİZİSİ

Abdullah Demir, Ebû 
İshak es-Saffâr’ın 
Kelâm Yöntemi, 
2018.

Bu kitapta, “Zâhid es-Saff âr” şeklinde tanı-
nan Ebû İshak İbrâhim b. İsmâil es-Saff âr el-
Buhârî’nin (~1058-1141) kelâm yöntemi konu 
edilmektedir. Batı Karahanlılar’ın hâkimiyeti 
döneminde Buhara’da yaşayan Saff âr akla, nak-
le ve duyuma dayalı bilgilerin kendi alanların-
da belirleyici olduğunu düşünen 
ve bu kaynaklara dayalı olarak 
kelâmî görüşlerini sistematik şe-
kilde temellendiren bir Mâtürîdî 
âlimidir. 

Öncelikle Mâtürîdî mezhebinin 
teşekkül ettiği Mâverâünnehir 
bölgesinin XI-XII. yüzyıllardaki 
siyasî, sosyoekonomik ve ilmî du-
rumu ile bölgede varlık gösteren 
din, mezhep ve felsefî akımların 
etkinliklerinin incelendiği bu ça-
lışmada, Saff âr’ın hayatı ve ilmî 
kişiliği, temel kaynaklara dayalı 
olarak ele alınıyor. Batı Karahan-
lılar dönemi Hanefî-Mâtürîdî kelâm ve fıkıh 
literatürü, Saff âr’ın günümüze ulaşan Telhî-
sü’l-edille ve Risâle fi’l-kelâm adlı eserleri mer-
keze alınarak karşılaştırmalı bir okumaya tâbi 
tutuluyor.  Kelâm ilmine verdiği değer ve kelâm 
müdafaası ortaya konulduktan sonra onun bil-
ginin tanımı, imkânı, kaynakları ve bilgi türleri 
hakkındaki görüşü ile savunduğu ve eleştirdiği 
bilgi anlayışları ele alınıyor. Eserin sonunda, 
kullandığı yönteme bağlı olarak Saff âr’ın ulaştı-
ğı dinî-kelâmî görüşleri hangi istidlâl türleri ile 
temellendirdiği ve savunduğu, örneklerle açık-
lanıyor.

 ACADEMIC BOOK SERIES

(All the books in this section are 
published in Turkish)

 Abdullah Demir, Abū Ishāq 
al-Saffār’s Methodology of 
Islamic Theology, 2018.
In this book, theological views and methodology of 
Abū Isḥāq Ibrahim b. Ismā‘il al-Saff ār al-Bukhārī 
(c. 1058 – 1141) known as “Zāhid al-Saff ār” have 

been explicated. Living in Bukhara in 
the period of Western Karakhanids, 
Saff ār, as a Māturīdi scholar, system-
atically developed his ideas about Is-
lamic theology. 

The author examines political, so-
cio-economical circumstances and 
scientifi c activities of Transoxiana in 
the 11th and 12th centuries, where 
Māṭurīdī doctrine was formed. Then 
he describes Abū Isḥāq al-Saff ār’s life 
depending on primary sources, anal-
yses his theological views and meth-
odology by comparatively reading the 
Ḥanafī-Māturīdi kalām and fi qh litera-
ture of Western Karakhanids’ era and 
focusing on the Saff ār’s works of Tal-

hīs al-adilla and Risāla fi  al-kalām. After present-
ing Saff ār’s defense of Islamic theology, the author 
discusses his views on the defi nition, possibility, 
sources and types of knowledge including his crit-
ics on diff erent conceptions of knowledge. At the 
end of the work, the author gives Saff ār’s conclu-
sions on religious-theological issues explaining his 
justifi cations with examples.
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Hikmet Yağlı Mavil, 
İmam Eş‘arî’nin 
Kelâm Düşüncesi, 
2018.

Mu‘tezile içinde yetişerek bu mezhebin hatırı 
sayılır bilginlerinden biri haline gelen Ebü’l-Ha-
san el-Eş‘arî’nin kırklı yaşlarında fikrî bir dönü-
şüm geçirerek mezhebini terketmesinin arka 
planında hiç kuşkusuz Ebû Hanîfe’den itibaren 
gelişen Sünnî kelâm hareketinin önemli tesiri 
vardır. Eş‘arî, yaşadığı entelektüel dönüşümün 
ardından Mu‘tezile karşısında cedelî açıdan za-
yıf duran Ehl-i sünnet düşüncesini kelâmî me-

totla savunma görevini üstlenir. 
Onun mezhebinin kendisinden 
sonra Şâfiîler ve Mâlikîler’in 
yanı sıra bazı Hanefî ve Hanbelî 
âlimleri tarafından da benimse-
nerek Ehl-i sünnet’in büyük bir 
kolu haline gelmesinde, nakil ile 
aklı birleştiren mûtedil bir metot 
kullanmasının rolü büyüktür.

Kelâm ilminin konularını “te-
mel meseleler” (celîlü’l-kelâm) 
ve “ayrıntılı meseleler” (dakī-
ku’l-kelâm) olmak üzere iki 
kısımda ele alan Eş‘arî’nin celî-
lü’l-kelâm sahasında Mu‘tezile, 

Cehmiyye ve Hâriciyye gibi çeşitli mezheplerle 
mücadele ederken dakīku’l-kelâm konularında 
ise daha çok ulûhiyyet ve nübüvveti inkâr eden 
yabancı fikir akımlarını hedef aldığı görülür. 

Bu kitap, Eş‘arî’nin daha çok Mu‘tezile’ye daya-
nan bir bilgi ve varlık anlayışı ile Ehl-i sünnet 
kelâm düşüncesini şekillendirmedeki başarısı-
nın arka planına ışık tutmaktadır. 

 Hikmet Yağlı Mavil, Imam 
Ash‘arī’s Kalām Thought, 
2018
Abū al-Hasan al-Ash‘arī, an ex-Mu‘tazilite, went 
through an intellectual transformation and left his 
sect in his forties. In the background of this trans-
formation, there surely exists signifi cant infl uence 
of Sunnī kalām movement developed after Abū 
Hanīfa. After his intellectual transformation, Ash‘arī 
assumed the task of defending Sunnī thought, 
which was weak in its methods of dispute against 
Mu‘tazilites. His method combining the reason and 
revelation has a major role in the adoption of his 
views by Shāfi ʿī and Mālikī scholars 
and some Ḥanafī and Ḥanbalī schol-
ars and in becoming one of the major 
schools of Sunnī thought. 

Ash‘arī, who classifi ed the topics of 
kalām as “major issues (jalīl al-kalām)” 
and “detailed issues (daqīq al-kalām)”, 
debated with Mu‘tazilites, Djahmiyya 
and Khawāridj in “major issues (jalīl 
al-kalām)” while targeting in “detailed 
issues (daqīq al-kalām)” the foreign in-
tellectual movements that reject divinity 
and prophethood.

The book sheds light on the background 
of Imam Ash‘arī’s success in shaping 
Sunnī kalām thought by his perception 
on existence and knowledge based 
mostly on Mu‘tazilites.



40
2018

 Mesut Kaya, The Criticism 
of Isrā’iliyyāt in Modern 
Books of Qur’anic Exegesis, 
2018.
Isrā'iliyyāt undoubtedly is one of the most debated 
concepts of modern studies in Qur’anic Exegesis. 
This concept has attracted more attention than it 
had in the past. It has occupied a central place, 
which has generally been a negative one, in many 
debates. The studies written on the subject could 
not keep themselves distanced from the defen-

sive mentality and biases developed 
during the process of Muslims schol-
ars’ encounter with the West.

The Isrā'ilī narrations existing in the 
books of Qur’anic exegesis have 
been regarded as foreign materials 
dangerously infi ltrated in Islam from 
other cultures during this process. 
This approach towards Isrā'iliyyāt, as 
in the case of all defensive approach-
es and biases, has prevented the 
healthy evaluation of Isrā'ilī materials. 

In this book, various issues related 
to Isrā'iliyyāt are dealt with, such as: 
Treatment of Isrā'iliyyāt both termino-
logically and contextually in Islamic 
literature, the biases against it in the 

modern age and their infl uence on shaping the 
perception of it, criticisms towards Isrā'iliyyāt and 
the factors bringing about those criticisms. The 
book also analyzes the phenomena of narrating 
from the Jewish and Christian books as often en-
countered in contemporary books of Qur’anic Ex-
egesis, its reasons, and its methodological prob-
lems. 

Mesut Kaya, Çağdaş 
Tefsirlerde İsrâiliyat 
Eleştirisi, 2018.

Çağdaş dönem tefsir çalışmalarının en muha-
taralı kavramlarından biri hiç kuşkusuz isrâili-
yattır. Kavram bu dönemde geçmişte olmadığı 
kadar yoğun bir ilginin odağı olmuş, genellikle 
menfi olmak üzere pek çok değerlendirmenin 
merkezinde yer almıştır. Konuyla ilgili çalış-
malarda müslümanların Batı ile karşılaşmaları 
sürecinde oluşan savunma psikolojisinden ve 
önyargılardan uzak kalınamamıştır. 

İlk dönemlerden itibaren tefsir ki-
taplarında varlığını sürdüregelen 
isrâilî rivayetler, bu süreçte ya-
bancı kökenli, başka kültürlerden 
tehlikeli bir biçimde İslam’a sızmış 
malzemeler olarak görülmüştür. 
Bütün savunmacı yaklaşımlar ve 
önyargılar gibi isrâiliyata yönelik 
bu bakış açısı da tefsirdeki isrâilî 
malzemenin sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilmesini engellemiştir.

Bu çalışmada, isrâiliyatın gerek 
ıstılah gerekse içerik olarak İslamî 
literatürde geçirdiği tarihî süreç; 
çağdaş dönemde isâiliyata yönelik 
önyargı ve bunun isrâiliyat algısını nasıl biçim-
lendirdiği, isrâiliyata yönelik eleştiriler ve bunu 
beraberinde getiren etkenler, eleştirilerin tutarlı 
olup olmadığı gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca 
çağdaş tefsirlerde sıkça rastlanıldığı şekliyle ya-
hudi ve hıristiyan kutsal kitaplarından nakilde 
bulunma olgusu, bunun sebepleri ve yöntem 
problemleri üzerinde durulmuştur.
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 Mustafa Bülent Dadaş, 
Shaykh Badr al-Dīn: 
An Ottoman Jurist, 2018.
Şeyh Bedreddin - Bir Osmanlı Fakihi (Shaykh Badr 
al-Dīn: An Ottoman Jurist) is a book which aims to 
introduce the jurisprudential views of Shaykh Badr 
al-Dīn, a jurist from an early Ottoman period who 
also served as a kazasker for two years, in the 
light of his book al-Tasḥīl. Al-Tasḥīl is Shaykh Badr 
al-Dīn’s commentary on his book Latāif al-ishārāt 
that was based on the well-accepted books of 
Ḥanafī School. In his book al-Tasḥīl, Shaykh Badr 
al-Dīn, whose name is remembered 
mostly by the revolt allegedly initiat-
ed by him against the Ottoman State 
more than by being a Muslim jurist, 
criticized some of the views and jus-
tifi cations related from various Ḥanafī 
jurists. 

Mustafa Bülent 
Dadaş, Şeyh 
Bedreddin -Bir 
Osmanlı Fakihi-, 
2018.

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dö-
nemi fakihlerinden olup yaklaşık iki yıl kazas-
kerlik de yapan Şeyh Bedreddin’in, et-Teshîl 
bağlamındaki fıkıh anlayışını ortaya koyarak 
söz konusu eseri analiz etmeyi hedefl emektedir. 
et-Teshîl, Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında 
muteber sayılan metinlerden istifade ederek 

hazırladığı Letâifü’l-işârât adlı ki-
tabı üzerine yazdığı şerhtir. Adı 
bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade 
Osmanlı Devleti’ne karşı başlat-
tığı iddia edilen isyanla anılan 
Şeyh Bedreddin,  et-Teshîl’de  Ha-
nefî mezhebi imamlarından nak-
ledilen görüşleri ve bu görüşlerin 
temellendirilmesi noktasında 
Hanefî fakihleri tarafından dile 
getirilen gerekçeleri tenkide tâbi 
tutmuş ve bunlar arasındaki tutar-
lılığı sorgulamıştır.
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 CLASSIC BOOKS SERIES

(All the books in this section are 
published in Turkish or Arabic)

 Mirzazâde Mehmed Sâlim 
Efendi, Salāmat al-insān fī 
mukhāfaẓat al-lisān, (ed. 
Murat Sula), 2018
Salāmat al-insān fī mukhāfaẓat al-lisān, written 
by an 18th century Ottoman scholar Kazasker 
Mirzazāde Mehmed Sālim Efendi (d. 1156/1743) 
about Arabic language and dictionary knowledge, 
is critically edited by Assoc. Prof. Murat Sula and 
published within the scope of ISAM’s Late Classi-
cal Period Project.

Salāmat al-insān has the characteristics of a com-
pilation of dictionaries of diff erent kinds classify-
ing names according to the singular and plural 
structure, feminine and masculine structure, ety-
mological structure (Arabic, non-Arabic), seman-
tic groups (synonyms, homonyms etc.), subjects 
(human organs, affi  rmative and negative adjec-
tives, cloth names, food and drink names, animal 
names, colors, geographical terms etc.) and verbs 
according to pattern, structure, transitivity and re-
fl exivity.

Although this work of Mirzazāde Mehmed Sālim 
cannot be considered a theoretical Arabic lan-
guage and grammar book, it can be considered 
a work of “fi qh al lugha” containing grammar and 
syntax subjects such as “qalb”, “ibdāl”, “tarḥim”, 
“taṣghīr”, “naḥt”, “taṣḥīf” with examples in a 
practical way. The information in classical books 
of “fi qh al lugha” is classifi ed and organized mas-
terfully and presented compendiously.

KLASİK ESERLER DİZİSİ

Mirzazâde Mehmed 
Sâlim Efendi, 
Selâmetü’l-insân fî 
muhâfazati’l-lisân 
(thk. Murat Sula), 
2018.

18. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Kazasker 
Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi’nin (ö. 
1156/1743) Arap dil ve sözlük bilimine dair ese-
ri Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, Doç.Dr. 
Murat Sula’nın tahkikiyle İSAM’ın İkinci Klasik 
Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Selâmetü’l-insân, isimleri tekil ve çoğul (müfred, 
tesniye, cemʻ) kalıplarına, müennes ve müzek-
ker yapılarına, etimolojik yapılarına (Arapça 
kökenli olanlar ve olmayanlar) ya da anlam 
gruplarına (eş anlamlılar, yakın anlamlılar, 
ezdâd vb.) ve konularına (insanlara ait organ-
lar, iyi ve kötü sıfatlar, elbise adları, yiyecek ve 
içecek adları, hayvan isimleri, renkler, coğrafî 
terimler vb.) göre, fiilleri de bâb ve kalıplarına 
(“fealtü-efʻaltü” vb.) ya da geçişli olup olma-
malarına (müteaddî ve lâzım) göre tasnif eden 
farklı sözlük türlerinden yapılmış bir derleme 
sözlük niteliği taşımaktadır.

Mirzazâde Mehmed Sâlim’in eseri, teorik bir 
Arap dili ve grameri kitabı olmasa da “kalb”, 
“ibdâl”, “terhîm”, “tasgîr”, “naht”, “tashîf ” gibi 
sarf ve nahiv ilimlerini de ilgilendiren pek çok 
konuyu örnekler üzerinden ele alan uygulama-
lı/pratik bir “fıkhü’l-lüga” çalışması olarak da 
değerlendirilebilir. Bu alanın önde gelen klasik 
eserlerindeki bilgiler, Selâmetü’l-insân’da us-
talıkla tertip ve tasnif edilerek özlü bir şekilde 
sunulmuştur.
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 �Afīf al-Dīn Tilimsānī, 
Ma‘ān  al-asmā al-ilāhiyya,  
(ed. Orkhan Musakhanov), 
2018
A 7th (13th) century sufi  ‘Afīf al-Dīn al-Tilimsānī’s 
Ma‘ān  al-asmā al-ilāhiyya (The Meanings of the 
Divine Names) is a book written on his theory 
of Divine names, based on the names of Allah 
and Raḥmān. It has been critically edited by Dr. 
Orkhan Musakhanov and published as part of the 
project of Late Classical Period.

7th (13th) century is an era in which authors such 
as Muḥyiddīn Ibn al-‘Arabī, Ṣadr al-Dīn al-Konawī, 
Ibn al-Fāriẓ and Mawlana Jalāl al-Dīn al-Rūmī 
lived, and on their works literary traditions devel-
oped. ‘Afīf al-Dīn al-Tilimsānī was one of the im-
portant Sufi s of 7th (13th) century through the books 
he wrote, by his life within the triangle of the cit-
ies of Konya, Cairo, and Damascus, and by the 
relationships he established. Tilimsānī who wrote 
commentaries on the four Sufi  classics, i.e. ‘Abd 
al-Djabbār al-Niff arī’s (d. after 354/965) Mawāqif, 
‘Abd Allah al-Harawī’s Manāzil al-sāirīn, Ibn al-
Fāriẓ’s Tāiyya and Ibn al-‘Arabī’s Fuṣūṣ al-ḥikam, 
wrote his books Sharḥ al-Fātiḥa and Ma‘ān  al-
asmā al-ilāhiyya before authoring those commen-
taries. His book Ma‘ān  al-asmā al-ilāhiyya which 
was published for the fi rst time is an important ref-
erence for the researches on Divine names as a 
book written on the theory of Divine names.

Afîfüddin Tilimsânî, 
Meâni’l-esmâi’l-
ilâhiyye (thk. Orkhan 
Musakhanov), 2018

XVII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden 
Afîfüddin et-Tilimsânî’nin Allah ve rahman is-
mine dayalı ilâhî isimler nazariyesini kurduğu 
Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı eseri, Dr. Orkhan 
Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araş-
tırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dö-
nem Projesi kapsamında yayımlandı.

VII. (XIII.) yüzyıl, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, 
Sadreddin Konevî, İbnü’l-Fârız ve Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî gibi eserleriyle gelenek oluş-
turan müellifl erin yaşadığı bir asırdır. Yazdığı 
eserler, Konya, Kahire ve Dımaşk üçlüsünde ge-
çirdiği ömür ve kurduğu ilişkilerle VII. (XIII.) 
asrın önemli sûfîleri arasında yer alanlardan 
biri de Afîfüddin et-Tilimsânî’dir. Tasavvu-
fun dört klasiğini, Abdülcebbâr Niff erî’nin (ö. 
354/965’ten sonra) Mevâkıf’ını, Abdullah He-
revî’nin Menâzilü’s-sâirîn’ini, İbnü’l-Fârız’ın 
Tâiyye’sini ve İbnü’l-Arabî’nin Fusûsü’l-hikem’i-
ni şerheden Tilimsânî, söz konusu şerhlerden 
önce Şerhu’l-Fâtiha ve Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye 
adlı eserlerini telif etmiştir. İlk defa yayımlanan 
Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye Allah ve rahman ismi-
ne dayalı ilâhî isimler nazariyesinin kurulduğu 
bir eser olarak esmâ-i hüsnâ çalışmaları için 
kaynak değeri taşımaktadır.
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 ‘Afīf al-Dīn al-Tilimsānī, 
Sharḥ al-Fātiḥa wa baʿḍ 
sūrat al-Baqara, (ed. Orkhan 
Musakhanov), 2018
7th (13th) century sufi  ‘Afīf al-Dīn al-Tilimsānī’s al-
tafsīr al-ish‘arī (esoteric qur’anic exegesis) Sharḥ 
al-Fātiḥa wa baʿḍ sūrat al-Baqara (Commentary of 
chapter al-Fātiḥa and part of chapter al-Baqara) 
has been published by ISAM. The book critically 
edited by Dr. Orkhan Musakhanov and published 
within the project of Late Classical Period.

As his Ma‘ān  al-asmā al-ilāhiyya (The Meanings 
of the Divine Names), al-Tilimsānī’s ish’arī exege-
sis Sharḥ al-Fātiḥa is his another important work in 
which he presents his views in detail. In this book, 
the author explains how all ninety-nine divine 
names of God goes back to His name al-Hādī as 
part of the commentary of the verse “ihdinā al-ṣirāṭ 
al-mustaqīm” (al-Fātiḥa, 1:6). From this perspec-
tive, Sharḥ al-Fātiḥa in a way, consists of another 
Ma‘ānī al-asmā al-ilāhiyya. The book is prominent 
by its unique interpretations on divine names, 
tafsīr al-ishʿarī, and waḥdat al-wujūd, and it can 
become an important reference for the research-
es on the aforementioned subjects. The book that 
has been unknown to exist before has been pub-
lished by critically editing the author’s copy. 

Afîfüddin Tilimsânî, 
Şerhu’l-Fâtiha 
ve ba‘zı sûreti’l-
Bakara (thk. Orkhan 
Musakhanov), 2018

XVII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden 
Afîfüddin et-Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne 
göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûre-
ti’l-Bakara, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahki-
kiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin 
(İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamın-
da yayımlandı.

Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme 
aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara adlı 
bu eseri, Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı diğer eseri 
gibi kendi görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya 
koyduğu önemli telif eserlerinden biridir. Eser-
de “İhdinâ’s-sırâta’l-müstakîm” âyeti şerhedilir-
ken doksan dokuz ilâhî ismin “el-hâdî” ismine 
nasıl döndüğü açıklanmıştır. Şerhu’l-Fâtiha ve 
Ba‘zı Sûreti’l-Bakara bu yönüyle içerisinde bir 
diğer “Şerhu’l-esmâi’l-ilâhiyye” barındırmak-
tadır. Eser, ilâhî isimler, işârî tefsir ve vahdet-i 
vücut konularına dair getirdiği özgün yorum-
larıyla öne çıkmakta olup ilgili konularda yapı-
lacak çalışmalar için önemli kaynaklar arasında 
yer alacak niteliktedir. Daha önce varlığı bilin-
meyen eser, müellif nüshası üzerinden tahkik 
edilerek yayımlanmıştır.
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 Mehmed Fiqhī Efendi, 
Risāla fī adab al-muftī (ed. by 
Osman Şahin), 2018
A new critical edition of one of the famous 18th cen-
tury Ottoman jurists and the head of the offi  ce of 
issuing fatwas Abu al-Fayḍ Mahmad (Muhammad) 
Fiqhī al-‘Aynī’s book on the method of issuing fat-
was Risāla fī adab al-muftī has been published by 
ISAM. The book critically edited by Prof. Osman 
Şahin has been published as part of the project of 
Late Classical Period. 

Risāla fī adab al-muftī which is one of the four 
independent books written on methodology of is-
suing fatwas in Ḥanafī School is one of the rare 
books on the subject known by various terms such 
as adab al-fatwā, adab al-muftī, rasm al-muftī, and 
‘uṣūl al-iftā which is about the ways and manners 
of mufti when issuing a fatwa and the manners re-
quired when requesting the issuance of a fatwa. 
This book which presents an overview of Ḥanafī 
methodology of issuing a fatwa is an important 
book in regards to using more than sixty books as 
references despite its small size, dealing with is-
sues which had not been dealt with until that time, 
and shedding light on the methodology of issuing 
fatwas and the operation of the institution of fatwa 
at the time. It has been published in Beirut simul-
taneously as its publication in Istanbul.

Mehmed Fıkhî 
Efendi, Risâle fî 
edebi’l-müftî 
(thk. Osman Şahin), 
2018

XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı fakihlerin-
den ve fetva eminlerinden Ebü’l-Feyz Mehmed 
(Muhammed) Fıkhî el-Aynî’nin Hanefî mezhe-
binde fetva âdabı/usulü alanına ait eseri Risâle fî 
edebi’l-müft î, Prof.Dr. Osman Şahin’in tahkikiyle 
İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci 
Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Hanefî mezhebinde fetva usulü alanında kale-
me alınmış müstakil dört çalışmadan biri olan 
Risâle fî edebi’l-müft î, müft ünün fetva verirken, 
fetva soranın da fetva isterken riayet etmeleri 
gereken usul ve kaideleri ortaya koyan ve lite-
ratürde “edebü’l-fetvâ”, “âdâbü’l-müft î”, “res-
mü’l-müft î” ve “usûlü’l-ift â” gibi adlarla da anı-
lan fetva usulü alanının nâdir eserlerindendir. 
Hanefî mezhebinin fetva usulünü ana hatlarıyla 
ortaya koyan bu çalışma, küçük hacmine rağ-
men altmışın üzerinde kaynaktan istifade etme-
si, daha evvel bu alanda yazılmış eserlerde yer 
almayan yeni konu başlıklarını içermesi ve dö-
nemin fetva usulü anlayışıyla fetva kurumunun 
işleyişine ışık tutması açısından önemlidir. Eser 
İstanbul baskısıyla eş zamanlı olarak Beyrut’ta 
da yayımlanmıştır.
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Kâsım b. Kutluboğa, 
Kitâbü Takrîbi’l-
garîb (thk. Osman 
Keskiner), 2018

Meşhur Hanefî fakihi ve hadis âlimi İbn Kut-
luboğa’nın Kitâbu Takrîbi’l-Garîb isimli gari-
bu’l-hadise dair yazdığı eser Dr. Öğretim Üyesi 
Osman Keskiner’in tahkikiyle İslâm Araştırma-
ları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem 
Projesi kapsamında yayımlandı.

Eser, Hanefî mezhebinin klasikleri arasında yer 
alan Kudûrî’ye (ö. 428/1036) ait el-Muhtasar’a 
talebesi Akta‘ tarafından yapılan şerhte geçen 
ahkâm hadislerindeki garip kelimelere İbn 
Kutluboğa’nın yaptığı açıklamaları içermekte-
dir. İbn Kutluboğa, ilgili hadisleri zikretmeden 
sadece garip kelimeleri açıklamıştır. Bu duru-
mun eserden istifadeyi azaltacağı düşünülerek 
eserin neşrinde Akta‘ın Şerhu Muhtasari’l-Ku-
dûrî’de delil olarak zikrettiği ilgili hadislere de 
yer verilmiştir. Hadislerin metne eklenmesiyle 
eserin, ilgili hadislerde geçen garip kelimelerin 
açıklandığı bir sözlük olması yanında, V/XII. 
asır Bağdat Hanefîlerinin fıkhî meselelerde delil 
olarak kullandığı hadis ve âsârı gösteren bir tür 
ahkâm hadisleri mecmuası haline getirilmesi de 
hedefl enmiştir.

 Kās m b. Kuṭlūbughā, 
Kitāb Taqrīb al-gharīb 
(ed. Osman Keskiner), 2018
The critical edition of Kitāb Taqrīb al-gharīb, the 
book written by famous Ḥanafī jurist and hadith 
scholar Ibn Kuṭlūbughā on the science of gharīb 
al-hadith and edited by Assist. Prof. Osman Kes-
kiner has been published by TDV ISAM as part of 
the Project of Late Classical Period. 

Taqrīb al-gharīb consists of Ibn Kuṭlūbughā’s ex-
planations regarding the rare words found in the 
hadith reports quoted by the famous Ḥanafī jurist 
al-Qudūrī’s (d. 428/1036) disciple ʿAqṭa‘ in his 
commentary on his master’s classical book al-
Mukhtaṣar. Without mentioning the related hadith 
reports, Ibn Kuṭlūbughā only explained the rare 
words existing in those reports. Considering the 
fact that this would reduce the benefi t expected 
from the book, the texts of the related hadiths 
quoted as proof in ʿAqṭa‘’s Sharḥ Mukhtaṣar al-
Kudūrī are included in the critical edition of Taqrīb 
al-gharīb. So this critical edition is aimed to turn 
the book from being a dictionary of rare words ex-
isting in the related hadith reports into a type of 
treatise of the hadiths employed by 5th/12th century 
Ḥanafī scholars of Baghdad as evidence in their 
jurisprudential discussions.
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BAŞVURU ESERLERİ DİZİSİ

İSAM Tahkikli Neşir 
Kılavuzu (haz. O. 
Kadir Yılmaz), 2018.

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İs-
lâm medeniyet birikimini ilmî ve fikrî boyut-
larıyla ortaya çıkarma amacıyla müteahhirîn 
dönemine (7-13./13-19. asırlar arası) yönelik 
olarak 2012 yılında “İkinci Klasik Dönem Pro-
jesi”ni, mütekaddimîn dönemine (2-6./8-12. 
asırlar arası) yönelik olarak da 2016 yılında “Er-
ken Klasik Dönem Projesi”ni başlatmıştır. Her 
iki projenin temel uğraş alanlarından biri, söz 
konusu dönemlerde ortaya konmuş olup önem-
li bir kısmı hâlâ gün ışığına çıkmayı bekleyen 
yazma eserlerin ilmî esaslara uygun tahkikli 
(tenkitli) neşrini gerçekleştirmektir. 

Temelde, her iki proje kapsamında yayımlana-
cak olan tahkikli neşirlerde muhakkiklerin ta-
kip etmesi gereken kuralları düzenleyen İSAM 
Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) üzerine bina 
edilen ve diğer kaynaklarla zenginleştirilen bu 
çalışma, alanın teorisinden ziyade uygulaması-
nı dikkate almış ve tahkikli neşir çalışması ya-
pacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden 
bir el kitabı olarak tasarlanmıştır.

YURTDIŞI YAYINLAR
Mehmed Fıkhî el-Aynî, Risâle fî edebi’l-müft î, 
(thk. Osman Şahin), 2018

ORTAK YAYINLAR
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (nşr. 
Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), sert ka-
pak, (4. baskı) 2018 (İSAM-DİB ortak yayını)

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), sert ka-
pak, (13. baskı) 2018 (İSAM-DİB ortak yayını)

Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, (İSAM - YEK ortak 
yayını) , 2018

 REFERENCE BOOK SERIES
(All the books in this section are 

published in Turkish)

 ISAM’s Guide for Critical-
Editing, (ed. O. Kadir Yılmaz), 
2018
Türkiye Diyanet Foundation Centre for Islamic 
Studies introduced Late Classical Period Project 
and Early Classical Period Project, focusing on to 
uncover scholarly and intellectual accumulation of 
Islamic civilization’s mutaʾakhkhirīn and mutaqad-
dimīn eras in 2012 and 2016 respectively. One of 
the foundational objectives of the both projects is 
to publish critically edited versions of manuscripts 
that had been written in above-mentioned eras.

This guide book is designed as a handbook for 
the critical editors combining ISAM’s Critical Edi-
tion Rules (ITNES) and other resources. The book 
aims to provide basic rules and subjects for critical 
editors specifi cally for practical purposes rather 
than the theory. 

 PUBLICATIONS ABROAD
(All the books in this section are 
published in Turkish and Arabic)

Mehmed Fiqh  Efendi, Risāla fī adab al-muftī (ed. 
by Osman Şahin), 2018

 JOINT PUBLICATIONS
(All the books in this section are 
published in Turkish or Arabic)

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd (criti-
cal ed. Prof. Bekir Topaloğlu & Prof. Muhammed 
Aruçi), Hard Cover, (4th edition) 2018 (ISAM-Presi-
dency of Religious Aff airs joint publication)

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotat-
ed Translation (trans. by Bekir Topaloğlu), Hard 
Cover, (13th Edition) 2018 (ISAM-Presidency of 
Religious Aff airs joint publication)

al-Bukhārī, al-Dj̲āmiʿ al-saḥīḥ (ISAM-Presidency of 
Institution for Manuscripts joint publication), 2018



KÜTÜPHANE

LIBRARY
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Haft anın her günü 09:00-23:00 saatleri arasında 
hizmet veren İSAM Kütüphanesi’nden lisansüs-
tü bir programa kayıtlı araştırmacılar istifade 
edebilmektedir.

2018 yılında üye sayısı 32 bini bulan kütüpha-
nemizden yıl içerisinde yaklaşık 200 bin araştır-
macı istifade etti. Günlük ortalama 600 civarın-
da araştırmacı kütüphaneden yararlanmaktadır.

İslâmî araştırmalar ve sosyal bilimler sahasında 
zengin koleksiyona sahip bir ihtisas kütüphane-
si olan İSAM Kütüphanesi’ne 2018 yılında satın 
alma yoluyla 4.440, bağış yoluyla 4.715, mü-
badele yoluyla 300 ve diğer yollarla 466 olmak 
üzere toplam 9.921 kitap; satın alma yoluyla 
1.264, bağış yoluyla 3.409 ve mübadele yoluy-
la 5.972 olmak üzere toplam 10.645 sayı dergi 
kazandırıldı. 2018 yılı sonu itibariyle kütüphane 
koleksiyonunun verileri aşağıdaki gibidir:

Kitap sayısı 303.775

Dergi sayısı 914’ü düzenli takip edilen 4.043 
dergi (yaklaşık 218.000 sayı)

Doküman dosyası 18.262

Mikrofiş ve mikrofilm 411

Ayrı basım 5.475

CD 1.549

Bunların yanı sıra İSAM Kütüphanesi Arşiv 
Servisi’nde 23 bin civarındaki kadı sicilinin 
mikrofilmi ve dijital kopyaları araştırmacıların 
istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca Anadolu’da-
ki muhtelif üniversitelerde görev yapan araştır-
macılara kargo yoluyla doküman hizmeti veril-
mektedir. 2018 yılı içerisinde 1.112 kişiye 2.974 
adet doküman gönderilmiştir.

Graduate students, researchers with graduate 
degrees and faculty members of universities may 
benefi t from ISAM Library, which is open every day 
from 9 am to 11 pm.

The number of the members of the library has 
reached at about 32,000 in 2018. So far, almost 
200,000 researchers have benefi ted from the li-
brary. Nearly 600 researchers in average have 
used the library daily.

In 2018, a total of 9,921 books were added to ISAM 
Library which is a specialized library with a rich 
collection in Islamic studies. 4,440 of these books 
were purchased; 4,715 were donated; 300 of them 
were obtained through exchange and 466 by other 
ways. Moreover, a total of 10,645 journals were 
added to the library; 1,264 of them by purchasing, 
3,409 of them by donation and 5,972 through ex-
change. Our library collection as of 2018 can be 
described as follows:

Number of Books 303,775

Number of Journals 4,043 journals (approxi-
mately 218,000 issues) 914 of which subscribed to

Document Files 18,262

Number of Microfi che & Microfi lms 411

Number of Off prints 5,475

Number of CDs 1,549

In addition to these, microfi lms and digital copies 
of around 23,000 qadi registers are available for 
the use of researchers in ISAM Library. The col-
lection of qadi registers, in particular, receives sig-
nifi cant demand from the researchers both in and 
outside Turkey.

Another distinguishing characteristic of ISAM 
library is the fact that it delivers items to the re-
searchers who do not have the opportunity to 
personally visit the library to examine the items 
themselves, especially those who work at univer-
sities in various cities in Anatolia. Complying with 
the copyright law, photocopies of the articles and 
documents have been sent to the researchers’ ad-
dresses for about 21 years. In 2018, 2,974 docu-
ments were sent to 1,112 individuals. 
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İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar
2018 yılında İSAM Kütüphanesi’ne 100 ve üze-
rinde kitap bağışı yapan kişi ve kurumlar şun-
lardır:

İSAM Kütüphanesi’nden 
Bağışlar
Elindeki mükerrer eserleri çeşitli kurumların 
kütüphanelerine bağışlayan İSAM Kütüpha-
nesi, 2018 yılı içerisinde aşağıdaki kurumlara 
muhtelif yayınlar bağışlamıştır:

Donations to ISAM Library
Below is the list of individuals and institutions that 
donated 100 and more books to ISAM Library in 
2018:

Donations from ISAM 
Library
As an institution donating duplicate books to librar-
ies of various institutions, ISAM has donated publi-
cations to the following institutions in 2018:

Mehmet Kanar 189
Amerikan Araştırmaları Enstitüsü (ARIT) 176
Raşit Küçük 166
M. Suat Mertoğlu 160
Ali Hakan Çavuşoğlu 147
Mehmet Fatih Becerik 142
Tahsin Yazıcı 139
Osman Çamur 117
Tuğba Saygın 112
Erhan Afyoncu 102

Aynur Durukan ~2000
Cüneyd Kosal ~500
Recep Ulusoy 415
Selman Akkaya-Muhammed İsmail Akkaya 410
Vahit Metin 385
Stanford J. Shaw – Ayşe Ezel Kural Shaw 374
Azize Özgüven 302
Sedat Albayrak 295
İsmail Otar 239
Azmi Özcan 198

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi / Karadeniz Technical University Arts and Science 
Faculty Library

1476

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi / Istanbul 29 Mayıs University Library 1221

Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi / Gazi University Theology Faculty Library 1165

Dicle Üniversitesi Kütüphanesi / Dicle University Library 1153

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Niğde Ömer Halisdemir University Islamic Studies 
Faculty

845

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi / Harran University Arts and Science Faculty Library 404

Bitlis Eren Üniversitesi / Bitlis Eren University 403

Merkezefendi Şehir Kütüphanesi / Merkezefendi City Library 396

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi / Ordu University Theology Faculty Library 260

Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erhan Gedikbaşı Multi-Program Imam Hatip High 
School

170

Bahçelievler Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Bahçelievler Mimar Sinan Imam Hatip High School 122
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 New Issues of Recently 
Arrived Journals and 
their Contents Have Been 
Published 
81st, 82nd, and 83rd issues of Newly Arrived Jour-
nals and their Contents, which includes table of 
contents of the periodicals, especially those writ-
ten in foreign languages, regularly followed by 
ISAM Library, were published in 2018. All issues 
of this document can be accessed in PDF format 
through ISAM’s webpage.

 Recep Ulusoy’s Book 
Collection at ISAM
The late Assoc. Prof. Recep Ulusoy’s collection of 
books was donated to ISAM. The collection main-
ly contains books about economy. The collection 
was made available to researchers after classifi -
cation and cataloging.

  “ISAM Library and 
Activities” Seminars for 
Istanbul and Marmara 
Universities Information and 
Document Management 
Departments
On April 16th 2018, a seminar titled “ISAM Archive 
and Documentation Services” was held at ISAM 
Conference Room to Istanbul and Marmara Uni-
versities Information and Document Management 
departments’ students. At the beginning, archive 
specialists Nuray Güler and Neslihan Aracı Güler 
delivered presentations containing theoretical in-
formation about personal archives. In the following 
presentation personal collections of ISAM were 
introduced and their classifi cation, the library ser-
vices regarding with these archives were present-

Yeni Gelen Dergiler 
ve İçindekiler’in Yeni 
Sayıları Çıktı 

İSAM Kütüphanesi tarafından düzenli olarak 
takip edilen, bilhassa yabancı dillerdeki süre-
li yayınların “içindekiler” sayfalarını içeren ve 
genellikle dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen 
Dergiler ve İçindekiler isimli çalışmanın 2018 
yılında 81, 82 ve 83’üncü sayıları yayımlandı. 
Derginin bütün sayılarına www.isam.org.tr ad-
resinden PDF formatında ulaşılabilmektedir. 

Recep Ulusoy 
Kütüphanesi İSAM 
Kütüphanesi’ne 
Bağışlandı

Merhum Doç.Dr. Recep Ulusoy’un İslam ikti-
sadı ağırlıklı kitaplarını ihtiva eden koleksiyo-
nu İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı. İşlemleri 
tamamlanan eserler kullanıcının istifadesine 
sunuldu.

İstanbul Üniversitesi 
ile Marmara Üniver-
sitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü 
Öğrencilerine Yönelik 
“İSAM Kütüphanesi 
ve Faaliyetleri” Semi-
nerleri 

16 Nisan 2018 tarihinde İSAM konferans salo-
nunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü ile Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencile-
rine, “İSAM Arşivi ve Dokümantasyon Hizmet-
leri” konulu bir seminer verildi.  İlk olarak arşiv 
birimi uzmanlarımız Nuray Güler ve Neslihan 
Aracı Güler birer sunum yaptı. Şahıs arşivleri 
hakkında teorik bilgileri içeren sunumu mütea-
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kiben, İSAM’da yer alan şahıs arşivi koleksiyon-
ları, bunların tasnifi ve yararlandırma hizmet-
leri vb. konularda öğrencilere bilgi verildi. Son 
olarak Dokümantasyon Birim Sorumlumuz 
Cemal Toksoy tarafından Dokümantasyon Bi-
riminin oluşturulması ve hizmetleri ile ilgili bir 
sunum yapıldı.

İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi 
Bölümü 3. Sınıf 
Öğrencilerine Yönelik 
Arşivcilik Semineri

27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
III. Sınıf öğrencilerine Prof.Dr. Bilgin Ay-
dın’ın Arşiv dersleri kapsamında arşiv birimi 
uzmanımız Neslihan Aracı Güler tarafından 
İSAM’da yer alan arşiv koleksiyonları hakkında 
bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere özel arşivlerin 
türleri, özellikleri, bileşimi ve önemi açıklandı 
ve bir şahıs arşivinin sağlama, değerlendirme, 
düzenleme, tanımlama, erişim ve koruma sü-
reçleri anlatıldı. 

ed. After the Questions-Answers session, docu-
mentation service executive Cemal Toksoy gave 
information about formation and services of a doc-
umentation service.

 Seminar on Archives 
for Istanbul Medeniyet 
University Information and 
Document Management 
Department Third-Year 
Students
On November 27th 2018, Istanbul Medeniyet Uni-
versity Information and Document Management 
Department Third-Year Students visited ISAM 
within the scope of Prof. Bilgin Aydın’s Archive 
lessons. Archive specialist Neslihan Aracı Güler 
delivered a presentation about ISAM’s archive col-
lections. The students received information about 
evaluating, categorizing, identifying, access and 
protection processes of a personal archive.
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İSAM Kütüphanesi 
ve Faaliyetleri 
Seminerleri  

13 Aralık 2018 tarihinde İSAM Konferans Sa-
lonu’nda İstanbul’da bulunan üç üniversitenin 
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencilerine 
İSAM Kütüphanesi Süreli Yayınlar ve Mübadele 
Servisi ile Sağlama Servisinin sunumları yapıldı. 
Seminere İstanbul Üniversitesi, Marmara Üni-
versitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi 2. ve 3. sınıf öğrencileri katıl-
dı. Seminerde sağlama servisi satın alma birimi 
sorumlumuz Ekrem Arslan satın alma politikası 
ve hizmetleri ile ilgili bilgi verdikten sonra Fat-
ma Çalışkan “mübadele”, Kaan Çınar “süreli ya-
yınlar”, Hasan Diriarın ise “bağış” hizmetleri ile 
ilgili sunumlarını gerçekleştirerek öğrencilerin 
sorularını cevaplandırdılar. 

Prof.Dr. Rüçhan Arık 
ve Prof.Dr. Oluş 
Arık Sanat Tarihi 
Koleksiyonu İSAM 
Kütüphanesi’nde 

Türk sanat tarihi ve arkeolojinin önemli isim-
lerinden Prof.Dr. Rüçhan Arık ve Prof.Dr. M. 
Oluş Arık, içinde nadir eserlerin de bulunduğu 
zengin sanat tarihi koleksiyonlarını İSAM Kü-
tüphanesine bağışladı. 2018 yılının son günle-
rinde kütüphanemize intikal eden, sanat tarihi 
yanında, arkeoloji, filoloji, etnoloji, antropoloji, 
sosyoloji, felsefe, güzel sanatlar ve edebiyat alan-
larında 5.500 civarında kitap ve süreli yayından 
oluşan bu değerli koleksiyonun teknik işlemleri 
en kısa sürede tamamlanarak araştırmacıların 
istifadesine sunulacaktır.

 ISAM Library and Services 
Seminars 
Information and Document Management depart-
ment students of Istanbul, Marmara and Istanbul 
Medeniyet universities received a presentation 
about ISAM Library Periodicals, Exchange and 
Supplying Services. Supply Service specialist 
Ekrem Arslan, Exchange Service specialist Fatma 
Çalışkan, Periodicals specialist Kaan Çınar and 
Donation specialist Hasan Diriarın made their pre-
sentation in their respective fi eld of expertise.

 Prof. Rüçhan Arık’s and 
Prof. Oluş Arık’s History of 
Art Collection at ISAM
Prof. Rüçhan Arık and Prof. Oluş Arık, both of 
them are prominent names of History of Turkish 
Art and Archeology, donated their rich history of 
art collection to ISAM Library. The collection con-
sists of 5,500 books and periodicals about history 
of art, philology, archeology, ethnology, anthropol-
ogy, sociology, philosophy, fi ne arts and literature. 
The collection will be available for public use, after 
the technical procedures completed. 



İLMÎ
TOPLANTILAR

SCIENTIFIC 
MEETINGS
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İlmî Toplantılar

Prof.Dr. Muhammed 
Erşad, “Muhammad 
Iqbal and Q di nism”

Urdu İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonu 
için TDV İslâm Ansiklopedisi tecrübesinden fay-
dalanmak üzere bir süreliğine İstanbul’da bulu-
nan Pakistanlı araştırmacı Prof.Dr. Muhammed 
Erşad 15 Şubat 2018’de İSAM’da “Muhammad 
Iqbal and Qādiānism” (Muhammed İkbal ve 
Kādiyânîlik) başlıklı bir seminer verdi. 

Erşad konuşmasında, Kādiyânîliğin ortaya çık-
tığı şartlar ve ele alınabileceği düzlem hakkında 
bilgi verdi. Muhammed İkbal’in Kādiyânîliğe 
getirdiği eleştirileri özetleyen Erşad, soru cevap 
kısmında da dinleyicilerin konu hakkındaki so-
rularını cevapladı.

ACADEMIC MEETINGS

 Prof. Muhammad Ershad 
“Muhammad Iqbal and 
Qādiānism” 
Prof. Muhammad Ershad, who had been in Istan-
bul for a while to benefi t from the experience of 
TDV Encyclopedia of Islam for the Encyclopedia 
of Urdu’s second edition, gave a seminar in ISAM 
on February 15th 2018 titled as “Muhammad Iqbal 
and Qādiānism.”

Ershad in his speech gave the context that 
Qādiānism emerged and valuable insights about 
how it can be analyzed. He also summarized 
the criticisms that Muhammad Iqbal directed to 
Qādiānism as well as answered questions of par-
ticipants in the last part of the seminar. 
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Mariam Sheibani, 
“The Evolution of 
Legal Maxims in Post-
Formative Sh fi‘  
Law”

Chicago Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde “Th e 
Common Good, Legal Maxims and Social 
Change in Medieval Islamic Law: Th e Contri-
bution of ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām” (Orta-
çağ İslam Dünyasında Maslahat, Kavâid [Fıkhî 
Kaideler] ve Sosyal Değişim: İzzeddin b. Abdüs-
selâm’ın Katkısı) başlıklı teziyle doktorasını sür-
dürmekte olan Mariam Sheibani, 29 Mart 2018 
Perşembe günü “From Khorasan to Damascus: 
Th e Evolution of Legal Maxims in Post-Forma-
tive Shāfi‘ī Law” (Horasan’dan Şam’a Kuruluş 
Dönemi Sonrası Şafii Hukuku’nda Fıkhî Kaide-
ler) isimli bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmada hicri 3-5. asırlar arasında kaide ve 
asıl terimlerinin Horasan ve Irak Şâfiî ekollerin-
deki kullanımlarına yer veren Mariam Sheibani, 
kâide terimini sonradan yerleşen anlamıyla ilk 
kullanan fakihin Cüveynî (ö. 478/1085) olduğu-
na dikkat çekti; bunun İzzeddin b. Abdüsselam 
ve sonraki fakihler üzerine etkisini ele aldı.

“İslâm Düşünce ve 
İlim Geleneğinde 
Beyzâvî ve Îcî” 
Sempozyumu

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Mer-
kezi tarafından 06-07 Nisan tarihlerinde “İslâm 
Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” 
sempozyumu düzenlendi. İkinci Klasik Dönem 
projesi kapsamında gerçekleştirilen sempoz-
yumda toplam 6 oturumda 22 katılımcı tebliğ-
lerini sundu.

Kādî Beyzâvî ve Adudüddin el-Îcî’nin İslâm 
düşüncesi ve İslâmi ilimlere yapmış oldukları 
katkıların çeşitli yönlerden ele alındığı sempoz-
yumda farklı oturumlarda bu iki âlimin kelam, 
felsefe, tefsir, fıkıh, mantık ve hadis gibi ilim-

 Mariam Sheibani, “The 
Evolution of Legal Maxims in 
Post-Formative Shāfi ‘ī Law” 
Mariam Sheibani, PhD candidate in Chicago Uni-
versity, The School of Law with her dissertation 
“The Common Good, Legal Maxims and Social 
Change in Medieval Islamic Law: The Contribution 
of ʿIzz al-Dīn Ibn ʿAbd al-Salām”, gave a speech 
on 29th of March 2018 titled as “From Khorasan 
to Damascus: The Evolution of Legal Maxims in 
Post-Formative Shāfi ʿī Law.”

Mariam Sheibani, in her speech compared the 
usage of terms “qā‘ida” and “asl” in Iraq and 
Khorasan Shāfi ʿī schools. She stressed that the 
fi rst user of the “qā‘ida” in a new meaning, which 
became established later, was al-Djuwaynī (d. 
478/1085). She also investigated his eff ect to ʿIzz. 
b. Abd al-Salām and the Jurists who came after-
wards. 

 The Symposium of “al-
Baydāwī and al-Īdj  in Islamic 
Thought and Scholarly 
Tradition” 
The Symposium of “al-Baydāwī and al-Īdjī in Is-
lamic Thought and Scholarly Tradition” was held 
between 06-07 April in Türkiye Diyanet Founda-
tion Center for Islamic Studies. In the symposium 
which was organized under the scope of the Late 
Classical Period Project, 22 participants present-
ed their papers in 6 sessions.

The impacts of Qādī al-Bayḍāwī and Adūd al-Dīn 
al-Īdjī on Islamic thought and Islamic disciplines 
was handled from various aspects. Moreover, the 
both scholars’ written works as well as their ideas 
and eff ects of their ideas were discussed in the 
sessions of the symposium.
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lerde telif ettikleri eserler, görüşleri ve etkileri 
tartışıldı.

Muhammed Avvâme, 
“Tahkikli Neşir Sanatı 
Üzerine Düşünceler” 

Hadis ilmindeki yetkinliği ve tahkik çalışma-
larıyla tanınan  üstad Muhammed Avvâme, 
İSAM’ın düzenlediği 10. Uluslararası Tahkik 
Kursu kapsamında  4 Temmuz 2018 Çarşam-
ba  günü İSAM’da “Tahkikli Neşir Sanatı Üze-
rine Düşünceler” başlıklı bir seminer vererek 
klasik eserlerin neşrine dair şahsi tecrübelerini 
aktardı.

Dr. Huzeyfe Çeker, 
“Tabakât Yazımı ve 
Hanefî Tabakâtları”

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nde görevli Dr.Öğr. Üyesi Huzeyfe 
Çeker, 10. Uluslararası Tahkik Kursu kapsamın-
da 5 Temmuz 2018 Perşembe günü “Tabakât Ya-
zımı ve Hanefî Tabakâtları” başlıklı bir seminer 
verdi. “Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği” 
adlı doktora tezini 2016 yılında Necmettin Er-
bakan Üniversitesi’nde tamamlayan Huzeyfe 
Çeker, tabakât yazımının doğuşunun sebeple-
rinden ve ilk örneklerinden kısaca bahsederek 
Hanefîlerin biyografi yazımındaki yerine di-
ğer mezheplere dair literatür ile karşılaştırmalı 
olarak değindi. Hanefî tabakâtlarını kronolojik 
olarak ele alıp literatürün tarihî seyrini ortaya 
koydu. Günümüze ulaşan Hanefî tabakâtlarının 
kaynak değerine de değinerek literatür içerisin-
deki önemli eserlere vurgu yaptı. Henüz neşre-
dilmemiş eserler arasında özgün bilgiler içeren 
kaynaklara işaret etti.

 Muhammed Awwāma, 
“Thoughts on the Craft of 
Critical Edition”
Shaykh Muhammed Awwāma, who is known with 
his expertise in Hadith and critical edition, gave a 
seminar in ISAM on July 4th 2018 Wednesday, ti-
tled as “Thoughts on the Craft of Critical Edition” 
and shared his personal experience with the par-
ticipants. 

 Dr. Huzeyfe Çeker, 
Tabaqāt Writing and Ḥanafī 
Tabaqāts
Dr. Huzeyfe Çeker, who completed his PhD dis-
sertation, titled as “Biographical Tradition in Ḥanafī 
Madhhab” in Konya Necmettin Erbakan Univer-
sity in 2016, gave a seminar on 5th of July 2018 
Thursday, titled as “Tabaqāt Writing and Ḥanafī 
Tabaqāts” within the scope of the 10th International 
Critical-Editing Course. Çeker briefl y summarized 
the reasons of the emergence of the tabaqāt liter-
ature and the state of Ḥanafī tabaqāt writings com-
pared to other madhhabs. He also made a chrono-
logical analysis of Ḥanafī tabaqāts and showed 
its historical evolution. In addition, he evaluated 
Ḥanafī tabaqāts as legal-historical sources and 
pointed out the important ones among those which 
have not been published yet.



İSAM’A
ZİYARETLER

VISITS TO 
ISAM
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Özbekistan İslâm Me-
deniyeti Merkezi

27 Mart 2018

Özbekistan İslâm Medeniyeti Merkezi'nden 
Dr. Shoazim Minovarov başkanlığında bir he-

yet İSAM'ı ziyaret 
etti. Henüz kurul-
ma aşamasında 
olan İslâm Me-
deniyeti Merkezi 
için dünya gene-
lindeki modelle-
ri ziyaret etmek 
amacıyla yol çıkan 
heyet, İSAM’ın 
kuruluş aşama-
sından günümüze 
kadar yürüttüğü 

faaliyetlere dair detaylı bilgi aldı. Görüşmede 
ayrıca, Özbekistan'da bulunan yazma eserlerin 
dijitalleştirilmesi noktasında işbirliği yapılması-
nın önemi dile getirildi.

Gürcistan 
Cumhuriyeti Devlet 
Din İşleri Ajansı

29 Mart 2018

Gürcistan Cumhuriyeti Devlet Din İşleri Ajan-
sı Başkanı Zaza Vashakmadze ve beraberindeki 
heyet 29 Mart 2018 tarihinde İSAM’ı ziyaret etti. 
Farklı ülkelerdeki din adamı yetiştirme tecrü-
besinin kurumlarına kazandırılması amacı çer-
çevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Yar-
dımcısı Tuncay Başoğlu Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP) başta olmak üzere İSAM’ın faa-
liyetleri hakkında bilgi aktardı. Zaza Vahakma-
dze de Gürcistan’da kurulması planlanan Sünni 
İmam-Hatip okulu projesine dair bilgi verdi.

 Uzbekistan Islamic 
Civilization Center

27 March 2018

A delegation from Uzbekistan Islamic Civiliza-
tion Center led by Dr. Shoazim Minovarov visited 
ISAM. The delegation received detailed informa-
tion about ISAM as 
well its activities. 
On the other side, 
the idea of collab-
oration for digitaliz-
ing textual Islamic 
inheritance in Uz-
bekistan came to 
the forefront in the 
meeting.

 Republic of Georgia State 
Religious Affairs Agency

29 March 2018

A delegation led by Zaza Vashakmadze, head 
of the State Religious Aff airs Agency of Geor-
gia visited ISAM on 29th of March 2018, with the 
aim of exchange of the experience about raising 
qualifi ed staff  for religious services. During the 
visit, Vice President Tuncay Başoğlu gave brief 
information about ISAM’s activities and specifi -
cally Researcher Assistance and Training Proj-
ect (AYP). Zaza Vashakmadze also introduced a 
new project of building a Sunnī Imam-Hatip High 
School in Georgia. 
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Sun Yat-Sen 
Üniversitesi

03 Mayıs 2018

Çin Halk Cumhuriyeti Sun Yat-Sen Üniversi-
tesi’nden, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Dr. Zeng Ji başkanlığındaki bir heyet mayıs 
ayında İSAM’ı ziyaret etti. Toplantıda iş birliği 
yapılabilecek hususlar hakkında görüş alıverişi 
yapıldı. Sun Yat-Sen Üniversitesi’nde kurulma-
sı düşünülen Ortadoğu Araştırmaları Merkezi 
hakkında bilgi veren heyete İSAM’ın faaliyetleri 
tanıtıldı.

Umman Sultanlığı 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı

21 Haziran 2018

Umman Sultanı Başdanışmanı ve Umman 
Sultanlığı Diyanet İşleri Başkanı Efl ah b. Ah-
med Muhammed el-Halîlî ve beraberindeki 
heyet İSAM’ı ziyaret etti. İSAM’ın hâlihazırda 
yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında 
bilgi aktarılan heyet bilhassa TDV İslâm 
Ansiklopedisi’ne ilgi gösterdi. 

 Sun Yat-Sen University

03 May 2018

Delegation from Sun Yat-Sen University of Peo-
ple’s Republic of China headed by International 
Relations Department Coordinator Dr. Zeng Ji 
paid a visit to TDV ISAM. During the visit, potential 
subjects of collaboration between two institutions 
were discussed in the meeting. The delegation 
presented their plan to establish a middle east re-
search center in Sun Yat-Sen University, and in re-
turn ISAM’s institutional experience and activities 
were explained.

 Sultanate of Oman 
Presidency of Religious 
Affairs

21 June 2018

The Head Consultant of the Sultan of Oman and 
the President of Religious Aff airs Efl ah b. Ahmed 
Muhammad al-Halīlī paid a visit to ISAM with a 
delegation. After being introduced about ISAM’s 
ongoing projects and activities, Encyclopedia of 
Islam were introduced in detail. 
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ABD’den Sivil 
Toplum Temsilcileri

29 Haziran 2018 

Awakening Worldwide başkanı Wassim Malak 
koordinatörlüğünde Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde yaşayan kanaat önderleri ve sivil toplum 
kuruluşu yöneticilerinden oluşan 50 kişilik he-
yet İSAM’ı ziyaret etti. Heyete İSAM’ın faaliyet-
leri hakkında bilgi verildi. 

İngiltere Müslüman 
Topluluklar Birliği

12 Eylül 2018

İngiltere Müslüman Topluluklar Birliği'nden 15 
kişilik bir heyet tarafından 2018 yılı içerisinde 
organize edilen “ Muslim Leadership Develop-
ment Exchange” isimli girişim çerçevesinde 
karşılıklı tanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi 
hedefiyle Türkiye’de yer alan sivil toplum kuru-
luşları ve devlet kurumlarını ziyaret programı 
gerçekleştirildi. Program çerçevesinde İSAM’ı 
ziyaret eden heyet üyeleri Müslüman Toplu-
luklar Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Heyete İslâm Araştırmaları Merkezi’nin 
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bir sunum 
yapıldı. 

 Representatives of Civil 
Society from USA

29 June 2018

A delegation, which consist of 50 NGO represen-
tatives and opinion leaders from United States of 
America, headed by the President of Awakening 
Worldwide Wassim Malak visited ISAM and the 
Center’s activities were presented to the delega-
tion in the meeting. 

 England Muslim 
Community Association

12 September 2018

A delegation of Muslim Community Association 
from England in 2018 made a series of visits to 
NGOs and public institutions in Turkey for creat-
ing mutual recognition and collaboration. Within 
the scope of these visits, a delegation of fi fteen 
people visited ISAM and gave information about 
Muslim Community Association’s activities. A brief 
information about ISAM’s works and activities was 
presented to them.
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Irak İmam-ı Âzam 
Külliyesi Fıkıh 
Âlimleri Birliği

28 Eylül 2018

Irak İmam-ı Âzam Külliyesi Fıkıh Âlimleri Bir-
liği’nden gelen 30 kişilik bir heyet İSAM’ı ziya-
ret etti. Heyet Irak halkına yönelik eğitim, sosyal 
yardım ve irşad-tebliğ çalışmalarını içeren faali-
yetleri hakkında bilgi verdi. İSAM’ı temsilen he-
yeti karşılayan Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Tun-
cay Başoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 
Diyanet Vakfı ve İSAM hakkında bilgi verdi.

Endonezya İslâm 
Üniversitesi 

01 Ekim 2018

Endonezya İslâm Üniversitesi’nden akademis-
yenlerden oluşan bir heyet İSAM’ı ziyaret etti. 
Heyete İSAM ve faaliyetleri hakkında bilgi ak-
tarıldı. Özellikle İSAM Yayınları’nın neşrettiği 
eserlerden etkilenen akademisyenler, ortak ha-
kemli dergi çıkarmak noktasında işbirliği kur-
ma isteklerini de belirttiler.

 The Association of Fiqh 
Scholars of Iraq al-Imām 
al-Aʿ am Mosque

28 September 2018

A delegation of 30 people from the Association of 
Fiqh Scholars of Iraq al-Imām al-Aʿẓam Mosque 
visited ISAM. Members of the delegation gave 
brief information about the Association’s activities 
in educational, social, and daʿwah areas. ISAM 
Vice President Tuncay Başoğlu welcomed the 
delegation and gave detailed information about 
Presidency of Religious Aff airs, Türkiye Diyanet 
Foundation and ISAM’s activities. 

 Islamic University of 
Indonesia

01 October 2018

A delegation of academics from the Islamic Uni-
versity of Indonesia came for a visit to ISAM. The 
delegation received information about ISAM and 
its works. Members of the delegation showed spe-
cial interest in ISAM Publication’s books.
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 Chad Higher Council for 
Islamic Affairs

28 October 2018

A delegation led by Saleh Ramadan, the head of 
Chad Higher Council for Islamic Aff airs, visited 
ISAM. Prof. Ahmet Kavas, the former Ambassador 
of Turkey to Chad, also participated in the visit. In 
the meeting, which aimed consultation for an Is-
lamic center planned to build in Chad, the eff ect of 
Türkiye Diyanet Foundation to Turkey-Chad rela-
tions and the situation of Chad Muslims were dis-
cussed. Lastly, ISAM’s projects and activities were 
briefl y presented to the delegation.

 Azerbaijan Baku Faculty 
of Theology

18 December 2018

A delegation from Azerbaijan Faculty of Theology 
which consisted of the Rector Jeyhun Memmedov, 
Vice Rector Agil Sirinov, and the Head of Foreign 
Relations Department Şems Bagirova visited 
ISAM. Dr. Tayyar Altıkulaç, the Chairman of 29 
Mayıs University Board of Trustees, also partici-
pated in the meeting. During the visit, where the 
current situation of ISAM’s publications and en-
cyclopedia works were discussed, possibility of 
collaboration for the Second Edition of the TDV 
Encyclopedia of Islam for the topics related to 
Azerbaijan also came to the forefront.

Çad Yüksek İslâm 
Komitesi 

28 Ekim 2018

Çad Yüksek İslâm Komitesi Başkanı Salih 
Ramazan ve beraberindeki heyet İSAM’ı ziya-
ret etti. Görüşmede eski Çad Büyükelçisi Prof.
Dr. Ahmet Kavas da yer aldı. Çad’da yapılma-
sı planlanan merkez ile ilgili fikir alışverişin-
de bulunmak amacıyla gerçekleşen ziyarette, 
Çad-Türkiye ilişkilerine Türkiye Diyanet Vak-
fı’nın etkisi ve Çadlı Müslümanların durumu 
da konuşuldu. İSAM’ın proje ve faaliyetlerinin 
tanıtılmasının ardından görüşme sona erdi.

Azerbaycan Bakü 
İlahiyat Enstitüsü

18 Aralık 2018

Azerbaycan Bakü İlahiyat Enstitüsü Rektörü 
Ceyhun Memmedov, Rektör Yardımcısı Agil 
Şirinov ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şemş Bağıro-
va’dan oluşan heyet İSAM’ı ziyaret etti. Heyete 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç da eşlik etti. İSAM 
yayınları ve ansiklopedi çalışmalarına dair gün-
cel bilgilerin paylaşıldığı ziyarette, TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nde Azerbaycan ile ilgili maddele-
rin İkinci Edisyon çalışmasında düzeltilmesi ve 
yeni madde telifl eri hususunda iş birliği yapıl-
ması görüşüldü.
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Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ’ın İSAM Ziyareti
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri 
Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş ile TDV Mütevelli Heyeti üyeleri 
19 Mart Pazartesi günü İSAM’ı ziyaret ettiler. 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıy-
la İSAM’da gerçekleştirilen TDV Mütevelli He-
yeti toplantısında İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit 
Küçük, İSAM Yönetim Kurulu üyeleri ile İSAM 
Başkan yardımcıları ve Genel Sekreteri de ha-
zır bulundular. Toplantının ana gündemini 
İSAM’ın yürüttüğü projeler ve İSAM’ın yeniden 
yapılandırma süreci çalışmaları oluşturdu. Her 
bir proje hakkında, projenin bağlı bulunduğu 
İSAM Başkan Yardımcısı tarafından kısa bir su-
num gerçekleştirilerek Bakan ve heyet üyelerine 
bilgi verildi. 

The Visit of the Former 
Deputy Prime Minister 
Bekir Bozdağ
The Former Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ 
who was responsible for the Presidency of Reli-
gious Aff airs, Prof. Ali Erbaş, the President of Re-
ligious Aff airs and Head of Türkiye Diyanet Foun-
dation (TDV), and the board members of TDV vis-
ited ISAM on March 19th 2018. To the meeting of 
TDV Board of Trustees which happened in ISAM 
with the participation of Bekir Bozdağ, Prof. Raşit 
Küçük, the director of ISAM, members of ISAM 
Management Board, vice directors and the Sec-
retary General of ISAM also attended. The main 
topic of the meeting was ISAM’s ongoing projects 
and restructuring process. 
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İstanbul’da Okuma 
Kültürü Çalıştayı
İSAM Yayın Müdürü Erdal Cesar 7-8 Nisan 
2018 tarihlerinde Kültür Bakanlığı ve Basın Ya-
yın Birliği tarafından organize edilen Okuma 
Kültürü Çalıştayı’na katılım sağlamıştır. Çalış-
tayın ana temasını okuma kültürünün geliştiril-
mesi için gerçekleştirilebilecek projeler oluştur-
muştur.

AYP ve LADEP 
Öğrencilerine İstanbul’un 
Kasırları ve İznik Gezileri
AYP projesi kapsamında LADEP katılımcılarıy-
la 17 ve 25 Nisan 2018 tarihlerinde “İstanbul’un 
Kasırları Gezisi” düzenlendi. Gezi dâhilinde 
Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu, Aynalıkavak ve Ih-
lamur kasırları ziyaret edildi. AYP araştırmacı 
adayları ve aileleri ile birlikte 30 Nisan 2018 ta-
rihinde günübirlik “İznik Gezisi” düzenlendi. 
Gezi kapsamında İznik’in tarihi yerleri ve doğa-
sı rehber eşliğinde gezildi. 

The Workshop of Reading 
Culture in Istanbul
The Manager of ISAM Publications Erdal Cesar 
attended to the Workshop of Reading Culture 
in Istanbul organized by Ministry of Culture and 
Press and Publishing Association (BasYayBir) on 
7-8 April. The main theme of the workshop was 
projects to promote reading culture.

Visits of AYP research 
fellows and LADEP 
Students
Within the scope of Researcher Assistance and 
Training Project (AYP) and with the participation 
of research fellows of AYP and students of Under-
graduate Academic Assistance Program (LADEP), 
trips were organized on May 17th and 25th 2018 
to Istanbul’s summer palaces and İznik. In these 
trips, Beylerbeyi Palace, Küçüksu, Aynalıkavak 
and Ihlamur Summer Palaces, and historical sites 
in İznik were visited on April 30th 2018.
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Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 6. Ulusal Yayın 
Kongresi 
10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkara-
hisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi’ne 
İSAM’dan Yayın Müdürü Erdal Cesar katılmış 
ve Yayıncılıkta Devletin Rolü komisyonunda 
görev almıştır.

İSAM’ın Katkılarıyla 
Konya’da Tahkik Kursu 
Düzenlendi
İSAM’ın katkılarıyla 28 Nisan – 02 Mayıs 2018 
ve 09 – 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında iki 
farklı tahkik kursu düzenlendi. Kurslar çerçe-
vesinde İSAM araştırmacıları Orhan Ençakar 
ve Okan Kadir Yılmaz tarafından verilen Temel 
Seviye Tahkik Eğitimi’ni tamamlayan 70 kişiye 
sertifikaları takdim edildi.

AYP ve LADEP İftarı
18 Mayıs 2018 günü AYP ve LADEP program-
larında yer alan araştırmacı adayları ve öğrenci-
ler ift ar programı ile bir araya geldi.

İSAM'da Staj
İSAM yerli ve yabancı öğrencilere staj imkânı 
tanımaktadır. İSAM Staj Programı’na İlahiyat 
ve İslâm araştırmalarıyla ilgili dalların yanı sıra 
Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölü-
mü’nde eğitim gören öğrenciler de başvurabil-
mektedir. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde yurt 
dışından başvuru yapan 2 lisans öğrencisine 
araştırma stajı yurt içinden 9 lisans öğrencisine 
kütüphane stajı yapma imkânı sağlanmıştır.

The Convention of 
National Publishing by 
Ministry of Culture and 
Tourism 
ISAM’s publications manager Erdal Cesar attend-
ed the Convention of National Publishing of Minis-
try of Culture and Tourism and participated in the 
board of State’s Role in Publishing, at Afyonkara-
hisar in 10th and 11th of May, 2018.

Tahqīq Course Organized 
in Konya with the 
Contribution of ISAM
With ISAM’s contribution, two critical-editing cours-
es were organized in Konya between 28 April-2 
May and 09 July-14 July. Within the scope of the 
courses 70 people completed basic-level course 
taught by ISAM researcher Orhan Ençakar and 
Okan Kadir Yılmaz and received their certifi cates. 

AYP and LADEP Iftar
AYP research fellows and LADEP students met in 
an iftar meal on May 18th 2018.

Internship at ISAM
ISAM gives to local and international students 
an opportunity to work as interns at the Center. 
In addition to the students of Islamic studies, the 
students from the Department of Information and 
Record Management could apply for internship at 
ISAM. In 2018, two students from abroad, and 9 
students from Turkey had the chance to work as 
interns at ISAM. 
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AYP’de Üç Doktora Daha 
Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsa-
mında 2015’te bir, 2016’da dört, 2017’de iki araş-
tırmacı adayı doktoralarını tamamlamışlardı. 
2018 yılında ise ikinci dönem (2014 yılı girişli) 
araştırmacı adaylarından Bekir Özüdoğru, “Ri-
vayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte 
Amel Olgusu”, Zübeyde Özben “Mâverâunne-
hir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. 
–VIII. Asırlar)” ve Abdurrahim Bilik “Fıkhın 
Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-Hilaf ” isimli tez-
lerini tamamlayarak AYP’nin sekizinci, doku-
zuncu ve onuncu mezunları oldular.

Dr. Kenan Yıldız’a 
TÜBA’dan Ödül
İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi sorumlusu 
Dr. Kenan Yıldız  1660 İstanbul Yangını ve Et-
kileri: Vakıfl ar, Toplum ve Ekonomi  isimli eseri 
ile 2018 TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görüldü. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafın-
dan, tüm bilim alanlarında üniversite düzeyin-
de nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve 
yayınını teşvik amacıyla verilen 2018 Bilimsel 
Telif Eser Ödülleri (TESEP) sahiplerini buldu. 
Bu yıl ikisi “Telif Eser Ödülü”, biri “Halil İnalcık 
Özel Ödülü” ve dördü “Kayda Değer Eser Ödü-
lü” olmak üzere yedi eser TÜBA-TESEP Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Three More Dissertations 
Completed in AYP
Within the scope of Researcher Assistance and 
Training Project (AYP) in 2015 one, in 2016 four, 
and in 2017 two PhD dissertations were complet-
ed. In 2018, three research fellows from the second 
term (who started in 2014) successfully completed 
their PhDs: Bekir Özüdoğru with his dissertation 
“ʿAmal phenomenon in establishing the authen-
ticity of narrations of the prophet (pbuh)”, Zübey-
de Özben with her dissertation “Understanding 
of sunnah in the works of Ḥanafī Usul al-Fiqh in 
Transoxiana (5th - 8th centuries A.H.)”, and Abdu-
rrahim Bilik with his dissertation “ʿIlm al-khilāf as a 
sub-discipline of Fiqh”. Overall, ten PhD disserta-
tions have been completed as part of Researcher 
Assistance and Training Project (AYP).

Award from TÜBA to 
Dr. Kenan Yıldız
ISAM Library Archive Chief Dr. Kenan Yıldız re-
ceived 2018 TÜBA-TESEP Award with his work 
1660 Istanbul Fire and its Eff ects: Waqfs, Society, 
and Economy. 

Turkey Academy of Sciences (TÜBA) gives 
Awards for the Best Books (TESEP) to promote 
the production of quality books written in Turkish 
at the academic level. This year a total of seven 
works were awarded by TÜBA-TESEP.
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İSAM’da Çalışan Durumu
2018 yılı sonu itibariyle İSAM’da 28’i yarı za-
manlı, 113’ü tam zamanlı olmak üzere 141 per-
sonel istihdam edilmektedir.

İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları 

Prof.Dr. İsmail E. 
Erünsal

 (Kitap) Ortaçağ İslâm Dünyasında Kitap ve Kü-
tüphane, İstanbul: Timaş Yayınları, 2018, 660 s.

 (Kitap Bölümü) “Fatih Sultan Mehmed: En-
telektüel Bir Sultanın Portresi, İlgi Duyduğu 
Konular, Kitaplar ve Kurduğu Kütüphaneler”, 
Fatih Sultan Mehmed Han, ed. Fahameddin Ba-
şar, İstanbul: Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üni-
versitesi yayınları, 2018, s. 63-94.

 (Makale) “Osmanlı Mahkemelerinde Şâhit-
ler: Şuhûdü’l-‘udûlden Şuhûdü’l-hâle Geçiş”, 
Osmanlı Araştırmaları, LIII (2019), s. 1-50.

Doç.Dr. M. Suat 
Mertoğlu

 (Proje yöneticiliği)

 İslam Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvi 
ve İcî Sempozyumu, İkinci Klasik Dönem Pro-
jesi, 6-7 Nisan 2018, İSAM.

 Abdullah Demir, Ebû İshak es-Saff âr’ın Kelâm 
Yöntemi, Erken Klasik Dönem Projesi, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2018.

 İmam Buhârî (ö. 256/870), Sahîh-i Buhârî 
(el-Câmi‘u’s-sahîh) Süleymaniye Kütüphanesi 
Nüshası (Tıpkıbasım ve İnceleme), Erken Klasik 
Dönem Projesi, İstanbul: İSAM Yayınları/Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2018.

The Number of ISAM 
Employees
ISAM employs 141 people (28 part-time and 113 
full-time) as of the end of the year 2018.

Scholarly Works of ISAM 
Employees

 Prof. İsmail E. Erünsal

 (Book) Book and Libraries in Medieval Islamic 
World, Istanbul: Timaş Publications, 2018, 660 p.

 (Book Chapter) “Sultan Mehmed the Conquer-
or: A portrait of and intellectual sultan, his inter-
ests, books and libraries that he founded”, Fatih 
Sultan Mehmed Han, ed. Fahamettin Başar, Istan-
bul: Fatih Sultan Mehmed Waqf University Publi-
cations, 2018, p. 63-94.

 (Article) “Witnesses in Ottoman Courts: From 
the righteous witnesses to witnesses of a situa-
tion”, Journal of Ottoman Studies, LIII (2019), s. 
1-50.

  Assoc. Prof. Suat 
Mertoğlu

 (Project Management) The Symposium of al-
Bayḍāwī and al-Īd̲j̲ī in the Islamic Thougth and 
Scholarly Tradition, Late Classical Period Project, 
6-7 of April, 2018, ISAM.

 (Project Management) Abdullah Demir, Abū 
Isḥāq al-Saff ār’s Methodolo¬gy of Islamic Theolo-
gy, Early Classical Period Project, Istanbul: ISAM 
Publications, 2018.

 (Project Management) al-Bukhārī (d.256/870), 
al-sahīh al-Bukhārī (al-Dj̲āmiʿ al-saḥīḥ) Süley-
maniye Library copy (Facsimile Edition and in-
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 Hikmet Yağlı Mavil, İmam Eş‘arî’nin Kelâm 
Düşüncesi, Erken Klasik Dönem Projesi, İstan-
bul: İSAM Yayınları, 2018.

 Okan Kadir Yılmaz, İSAM Tahkikli Neşir Kı-
lavuzu, İkinci Klasik Dönem Projesi, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2018.

 Mustafa Bülent Dadaş, Şeyh Bedreddin Bir 
Osmanlı Fakihi, İkinci Klasik Dönem Projesi, 
İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, (ö. 
1156/1743), Selâmetü’l-insân fî muhâfaza-
ti’l-lisân (thk. Murat Sula), İkinci Klasik Dönem 
Projesi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-Aynî (ö. 
1147/1735), Risâle fî edebi’l-müft î (thk. Osman 
Şahin), İkinci Klasik Dönem Projesi, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2018.

 Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Meâ-
ni’l-esmâi’l-ilâhiyye (thk. Orkhan Musakha-
nov), İkinci Klasik Dönem Projesi, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2018.

 Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Şer-
hu’l-Fâtiha ve ba‘zı sûreti’l-bakara (thk. Orkhan 
Musakhanov), İkinci Klasik Dönem Projesi, İs-
tanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 Kāsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474), Kitâbü 
Takrîbi’l-garîb (thk. Osman Keskiner), İkinci 
Klasik Dönem Projesi, İstanbul: İSAM Yayınla-
rı, 2018.

 (Danışmanlık) LADEP-İhtisas: “Tefsir”, 
İSAM, 2018 bahar ve güz dönemleri.

Dr. Adem Yığın
 (Kitap Bölümü) “Fıkıh”, İmam Hatip Lisele-

rinde Meslekî Din Öğretimi (ed. Emine Keski-
ner), İstanbul 2018, s. 71-99.

(Seminer) 

 “Fıkıh Problemleri”, İlahiyat Araştırmaları 
Derneği (İLADER), İstanbul, 2018 bahar döne-
mi.

troductroy book), Early Classical Period Project, 
İstanbul: ISAM Publications-Presidency of Institu-
tion for Manuscripts 2018.

 (Project Management) Hikmet Yağlı Mavil, Imam 
Ashʿarī’s Theological Thought, Early Classical Peri-
od Project, İstanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Project Management) Okan Kadir Yılmaz, IS-
AM’s Guide for Critical-Editing, Late Classical Pe-
riod Project, Istanbul, Istanbul: ISAM Publications, 
2018.

 (Project Management) Mustafa Bülent Dadaş, 
Shaykh Badr al-Dīn: An Ot toman Jurist, Late Clas-
sical Period Project, Istanbul: ISAM Publications, 
2018.

 (Project Management) Kazasker Mir zazāde 
Mehmed Sālim Efendi, Salāmat al-insān fī mukhā-
faẓat al-lisān, (ed. Murat Sula), Late Classical Pe-
riod Project, Istanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Project Management) Abu al-Fayḍ Muham-
mad Fiqhī al-‘Aynī (d. 1147/1735), Risāla fī adab 
al-muftī,  (ed. Osman Şahin), Late Classical Peri-
od Project, Istanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Project Management) ‘Afīf al-Dīn Tilimsānī, 
Ma‘ān  al-asmā al-ilāhiyya, (ed. Orkhan Musakha-
nov), Late Classical Period Project, Istanbul: ISAM 
Publications, 2018.

 (Project Management) ‘Afīf al-Dīn Tilimsānī, 
Sharḥ al-Fātiḥa wa baʿḍ sūrat al-Baqara, (ed. 
Orkhan Musakhanov), Late Classical Period Proj-
ect, Istanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Project Management) Kāsim b. Kuṭlūbughā, 
Kitāb Taqrīb al-gharīb, (ed. Osman Keskiner), Late 
Classical Period Project, Istanbul: ISAM Publica-
tions, 2018.

 (Advisorship) LADEP-Expertise Level: “Tafsir”, 
ISAM, 2018 spring and fall semesters.

 Dr. Adem Yığın

 (Book Chapter) “Fiqh”, Occupational Religious 
Education in İmam-Hatip High Schools (ed. Emine 
Keskiner), Istanbul 2018, s. 71-99.
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 “el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb okumaları (İbâ-
detler kısmı)”, İlahiyat Araştırmaları Derneği 
(İLADER), İstanbul, 2018 Bahar, Yaz Dönemi.

 “el-İhtiyâr li-ta‘lili’l-Muhtâr okumaları 
(Nikâh bahsi)”, İlahiyat Araştırmaları Derneği 
(İLADER), İstanbul, 2018 Güz Dönemi.

Dr. Ali Hakan 
Çavuşoğlu

 (Derleme ve çeviri) Christopher Melchert, 
Sünnî Düşüncenin Teşekkülü: Din, Yorum, Din-
darlık, İslâm Medeniyeti Araştırmaları Serisi, 
İslâm Medeniyetinin Teşekkül Dönemi: 1, Kla-
sik Yayınları: İstanbul 2018.

Dr. Arzu Güldöşüren

(Makale) 
 “İlmiye Tarikinde Üç Asır İstanbullu Bir Ule-

ma Ailesi Arabzadeler”, Dîvân (Disiplinlerarası 
Çalışmalar Dergisi) 45 (2018).

 “Osmanlı Uleması ve İlmiye Teşkilatı İçin 
Önemli Bir Kaynak: Tarik Deft erleri”, Din ve 
Hayat 34 (2018).
(Tebliğ)

 “İstanbul Medreselerinde Kocaelili Bir Mü-
derris: Huzur Dersi Hocası Gebzeli Hafız Ab-
dullah Şerif Efendi”, Uluslararası Orhan Gazi ve 
Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, 9-10-11 
Mart 2018.

 “II. Mahmud Dönemi İstanbul Müderrisle-
rinin Prosopografik Kökeni: Medreselerdeki 
Ulema Aileleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Os-
manlı İstanbul'u Uluslararası Sempozyumu VI, 
11-13 Mayıs 2018.

 (Seminar) “The Issues of Fiqh”, İLADER, Istan-
bul, Spring 2018.

 (Seminar) al-Lubāb fi  taʿlīl al-kitāb readings 
(Book of Worship), İLADER, Istanbul, Spring-Sum-
mer 2018.

 (Seminar) al-Ihtiyār li taʿlīl al-Muhktār readings 
(Book of marriage)”, İLADER, Istanbul, Fall 2018.

 Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu

 (Editing and Translation) Christopher Melchert, 
The Formation of Sunnī Thinking: Religion, Inter-
pretation, Pietism, Series Islamic Civilization Stud-
ies, The formation Period of the Islamic Civiliza-
tion: 1, Istanbul: Klasik Publishing, 2018.

 Dr. Arzu Güldöşüren

 (Article) “The Arabzades: A three centuries-old 
ulema family from Istanbul in the path of Ilmiye”, 
Divan (Journal of Interdisciplinary Studies), 45 
(2018).

 (Article) “Tarik Defters: An important source for 
Ottoman ulema and ilmiye organization”, Din ve 
Hayat 34 (2018).

 (Paper) “A muderris from Kocaeli in Istanbul: 
Khafi ẓ Abdullah Sherif of Gebze”, International 
Symposium of Orhan Ghazi and the History and 
Culture of Kocaeli, 9-10-11 March 2018.

 (Paper) “Prosopographic origins of Istanbul Mu-
darrises in II. Mahmud Period: A Study of Ulema 
Families in Madrasas”, Ottoman Istanbul Interna-
tional Symposium VI,  11-13 May, 2018
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 “II. Mahmud Döneminde Tebdil-Tarik Uygu-
lamaları: İlmiyeden Kalemiyeye Geçen Müder-
risler”, II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları 
Kongresi, 17-20 Ekim 2018.

 “Arabzade Ailesinin Fiziki Mirası Üzerinden 
Üsküdar’ın Mekan Hafızasına Dair Bir İncele-
me”, 10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu 17-
18-19 Ekim 2018.

Dr. Kenan Yıldız
 (Makale) “Şer’iy/ye Sicillerinde Kayıtlı Vakfi-

yeler ve Kataloğu”, Din ve Hayat Dergisi -Şer’iyye 
Sicilleri ve Meşihat Arşivi-, İstanbul 2018, 74-79.
(Tebliğ) 

 “Aykırı Vakıfl ar: Osmanlıda Müslümanlara 
Şart Edilen Gayrimüslim Vakıfl arı”, Osmanlı İs-
tanbulu Uluslararası Sempozyum-VI, İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2018.

 “Osmanlı Kadı Sicilleri: Kanuni Döneminden 
Örnekler”, I. Süleymaniye Sempozyumu, İbn 
Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Ens-
titüsü, İstanbul 27-28 Ekim 2018.

Dr. Mustafa Demiray
(Editörlük)

 Osmanlı Hukukunda Fetva, İstanbul: Klasik, 
2018 (Süleyman Kaya, Yunus Uğur ile beraber).

 Mustafa Bülent Dadaş, Şeyh Bedreddin Bir 
Osmanlı Fakihi, İkinci Klasik Dönem Projesi, 
İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 (Seminer) “Editörün Evreni”, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü, 10 Aralık 2018.

 (Paper) “Tabdīl-Ṭarīq practices in the period of 
II. Mahmut: Mudarrises who shifted from ilmiye to 
bureaucracy”, 2nd International Congress of Otto-
man Studies, 17-20 October 2018.

 (Paper) “An inspection about Üsküdar’s mem-
ory of space through the physical inheritance of 
Arabzade family”, 10th International Üsküdar Sym-
posium, 17-18-19 October 2018.

 Dr. Kenan Yıldız

 (Article) “Waqf Charters in Ottoman Court Re-
cords and Their Catalogue”, Religion and Life 
Journal – Court Records and the archive of the 
court of grand mufti, Istanbul 2018, 74-79.

 (Paper) “Unusual Foundations in Ottoman Is-
tanbul: Non-Muslim Waqfs and also those for Poor 
Muslims” Ottoman Istanbul International Sympo-
sium VI, Istanbul, 29 Mayıs University, 11-13 May, 
2018

 (Paper) “Ottoman Court Records: Examples 
from Kanuni Period”, 1st Suleymaniye Symposium, 
Ibn Haldun University, Alliance of Civilizations In-
stitute, Istanbul 27-28 October 2018.

 Dr. Mustafa Demiray

 (Editorship) Fatwa in Ottoman Law, Istan-
bul: Klasik, 2018 (Together with Süleyman Kaya, 
Yunus Uğur)

 (Editorship) Mustafa Bülent Dadaş, Shaykh 
Badr al-Dīn: An Ot toman Jurist, Late Classical Pe-
riod Project, Istanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Seminar) “Editor’s Universe”, Istanbul Univer-
sity Turkish Language and Literature Department, 
10 December 2018.
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Okan Kadir Yılmaz
 (Kitap) “İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu”, İs-

tanbul: İSAM Yayınları, 2018.
 (Tebliğ) “Zâhiru’r-rivâye Eserlerinin Sayısı 

Problemi Bağlamında Şeybânî’nin Kitâbü’s-Si-
yeri’l-Kebîr’inin Mahiyeti”, IV. İslam Hukuku 
Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 27-28 Ekim 
2018, İstanbul.

 (Yayına hazırlama) “Risâle fî edebi’l-müft î”, 
Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-Aynî (ö. 
1147/1735), nşr. Osman Şahin, İstanbul: İSAM 
Yayınları, 2018, 41+159 s.
(Seminer) 

 “X. Tahkik Kursu Pratik Safh a Seminerleri”, 
İSAM, Temmuz 2018.

 “Temel Seviye Tahkik Kursu”, Konya: Sel-
çuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 09-14 
Temmuz 2018.

 “Klasik Fıkıh Okumaları”, İlmi Araştırmalar 
Merkezi (İLAM): İstanbul, 2018 bahar dönemi.

Orhan Ençakar

(Yayına hazırlama) 

 Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi (ö. 
1156/1743), Selâmetü’l-insân fî muhâfaza-
ti’l-lisân (thk. Murat Sula), İstanbul: İSAM Ya-
yınları, 2018.

 Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Meâ-
ni’l-esmâi’l-ilâhiyye (thk. Orkhan Musakha-
nov), İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 Afîfüddin et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Şer-
hu’l-Fâtiha ve ba‘zı sûreti’l-Bakara (thk. Orkhan 
Musakhanov), İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474), Kitâbü 
takrîbi’l-garîb (thk. Osman Keskiner), İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2018.

 Okan Kadir Yılmaz 

 (Book) ISAM’s Guide for Critical-Editing, Istan-
bul, ISAM Publications, 2018.

 (Paper) “The characteristic of Shaybani’s Kitab 
al-Siyar al-Kabir within the context of the problem 
about the number of Zahir al-Riwayah books”. 

 (Editorship) Risāla fī adab al-muftī, Abu al-Fayḍ 
Muhammad Fiqhī al-‘Aynī (d. 1147/1735), ed. Os-
man Şahin, Istanbul: ISAM Publications, 2018.

 (Seminar) “Critical Edition Course X., Applied 
Phase”, Istanbul, ISAM Publications, 2018.

 (Seminar) “Critical Edition Course – Basic Lev-
el”, Konya: Selçuk University School of Islamic 
Studies, 09-14 July, 2018.

 (Seminar) “Classical Fiqh Readings”, Center for 
Scholarly Research (ILAM), Istanbul, Spring 2018.

 Orhan Ençakar

 (Editorship) Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi 
(d. 1156/1743), Salāmat al-insān fī mukhāfaẓat 
al-lisān (ed. Murat Sula), Istanbul, ISAM Publica-
tions, 2018.

 (Editorship) ʿAfīf al-Dīn al-Tilimsānī (d. 
690/1291), Maʿānī al-asmā al-ilāhiyya (ed. Orkhan 
Musakhanov), Istanbul, ISAM Publications, 2018. 

 (Editorship) ʿAfīf al-Dīn al-Tilimsānī (d. 
690/1291), Sharḥ al-fātiḥa wa baʿḍ sūrat al-Baqa-
ra (ed. Orkhan Musakhanov), Istanbul, ISAM Pub-
lications, 2018.

 (Editorship) Kâsım b. Kuṭlubughā (d. 879/1474), 
Kitāb Taqr b al-ghar b (ed. Osman Keskiner), Is-
tanbul, ISAM Publications, 2018. 
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(Seminar) Critical Editing Course – Basic Level, 
Konya Necmeddin Erbakan University Faculty of 
Theology, 28 April – 02 May 2018.

(Seminar) Critical Editing Course – Basic Level, 
ISAM, 26 June – 07 July 2018.

(Seminar) Critical Editing Course – Basic Level, 
Konya Selçuk University Faculty of Theology, 09-
14 July 2018.

(Seminar) Introduction to Islamic Studies, Sko-
pje School of Thought, Spring 2018.

(Seminar) Classical Text Readings (Fiqh), 
ISAR, Fall 2018.

(Seminar) Classical Text Readings (Fiqh, Usul 
al-Fiqh), EDEP, Fall 2018.

 M. Tahir Büyükkörükçü

(Seminar) LADEP-2: Fiqh, ISAM, Spring 2018.

(Seminar) LADEP-2: Fiqh, ISAM, Fall 2018.

(Seminer) 
Temel Seviye Tahkik Kursu, Konya Necmed-

din Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28 
Nisan – 02 Mayıs 2018

Temel Seviye Tahkik Kursu, İSAM, 26 Hazi-
ran – 07 Temmuz 2018

Temel Seviye Tahkik Kursu, Konya Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 09-14 Temmuz 
2018

İslami İlimlere Giriş, Üsküp Düşünce Okulu, 
Bahar 2018

Klasik Metin Okumaları (Fıkıh), İSAR, Güz 
2018

Klasik Metin Okumaları (Fıkıh - Usul-i Fı-
kıh), EDEP, Güz 2018

M. Tahir 
Büyükkörükçü

(Seminer) 
LADEP-2: Fıkıh, İSAM, 2018 Bahar.
LADEP-2: Fıkıh, İSAM, 2018 Güz.
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