
2019
نشرةإسام

وتقرير

46





www.isam.org.tr
isam@isam.org.tr

احملتوايت

İcadiye - Bağlarbaşı Caddesi No: 40
Üsküdar 34662  İstanbul / Türkiye

T.  0216. 474 08 50   F.  0216. 474 08 74

©  İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019
ISSN 2619-9262

املالك
أ. د. راشد كوجوك

ابسم مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
التابع لوقف الداينة الرتكي

مدير شؤون التحرير
أردال َجَسار
هيئة التحرير
نظيف قوجا

سلمان أوستونداغ
تصميم وتنسيق

حسن حسني جان
علي حيدر أولوصوي
إبراهيم درويش مؤذن

صورة فوتوغرافية
حسن حسني جان

تعريب
عثمان قرآن

مراجعة النص العريب
منذر شيخ حسن

مراجعة النص اإلنكليزي
إس ماعيل أريش

طباعة
 شؤون التجارة والطبع 

ملنشورات وقف الداينة الرتكي
Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No. 11 

Yenimahalle / Ankara 
Tel. 0312. 354 91 31 Faks. 0312. 354 91 32 

bilgi@tdv.com.tr

رقم الشهادة: 15402
نشرة وتقرير إسام نشرٌة دوريٌة تُنشر مرًة كلَّ عام

املشاريع   2
الب رامج   24

املنشورات   30
املكتبة   40

اللقاءات العلمية   46
الزايرات إىل مركز البحوث اإلسالمية )إسام(  52

أخبار من مركز البحوث اإلسالمية )إسام(  58



المشاريع



3
2019

مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( التابــع لوقــف الديانــة التُّْركــّي مؤّسســة تســّيِر مشــروعاتها البحثيــة حــول دين 
اإلســام وتاريخــه وحضارتــه فــي إطــار مــن األســس العلمّيــة، بهــدف التعريــف بــه بصــورة صحيحــة وفهــم 
التــراث الثقافــي واإلنتــاج العلمــي للمجتمعــات اإلســاميَّة فــي ســيرورتها التاريخيــة. مــن أول أهــداف مركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( الــذي يعمــل تحــت مظلــة وقــف الديانــة التُّْركــّي تأهيــل أََكاِديِمّييــن متخصصيــن 
فــي مجاالتهــم ودعــُم الباحثيــن. كذلــك يســعى المركــز لتزويــد عالــم المعرفــة بكتــٍب ممّيــزة يعّدهــا باحثــون 
عاملــون فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( أو أســاتذة مــن أهــل العلــم فــي الجامعــات المختلفــة، وذلــك 
بتدقيقهــا وإعدادهــا للنشــر إعــداًدا راقًيــا. أشــمل وأكبــر مــا أنتجــه ونشــره )إســام( هــو الموســوعة اإلْســاِميَّة 

لوقــف الديانــة التُّْركــّي الــذي هــو نتيجــة جهــود كبيــرة دامــت ِلـــ ٣٣ ســنة.

يتنــاول مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( التــراث العلمــي والثقافــي للمســلمين بشــكل شــمولي، وذلــك مــن 
خــال: مشــروعاته العلمّيــة، وإنتاجــه العلمــي الخــاص بــه )منشــورات إســام(، ومكتبتــه التــي تَُعــّد مــن أنــدر 
ــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( )مثــل: مشــروع اإلصــدار  المكتبــات االختصاصّيــة فــي مجالهــا. َفَعاليَّ
الثاني للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقف الديانة التُّْركّي وترجمتها للغة اإلنجليزيّة، ومشــروع النشــر اإللكتروني، 
ــَرة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة  َمــة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة ومشــروع العصــور الُمَتأَّخِ ومشــروع العصــور المَتَقّدِ
ــور إلعــادة كســبه مــن  ــاره للن ــث وإظه ــراث العلمــي الســابِق للعصــر الحدي ــى إخــراج الت ــان إل ــذان يهدف الل



4
2019

جديــد، ومشــروع تأهيــل الباحثيــن المطــور الــذي يهــدف لدعــم الباحثيــن فــي مرحلــة الليســانس والماجســتير 
َعــة فــي  والدكتــوراة(، وبرامــج التعليــم والــدورات التــي نشــأت ضمــن مختلــف المشــاريع، والَفَعاليَّــات المتنّوِ
ــٍة ُمْشــتَرَكة. عــاوة علــى المنشــورات  ــِة َنَظِريَّ مجــال النشــر، كل ذلــك يســاند بعضــه بعًضــا ويلتقــي فــي أََرِضيَّ
وَفَعاليَّــات التعليــم يقــوم مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( أيًضــا مــن خــال موســوعته اإللكترونّيــة وقواعــد 

البيانــات ومكتبتــه بخدمــة واســعة النطــاق للباحثيــن فــي تُْرِكَيــا وشــّتى مناطــق العالــم.

الموسوعة اإلْسالِميَّة لوقف الديانة التُّْركّي

الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي هــي أول موســوعة متكاملــة تتميــز باألصالــة أُعــّدت مــن 
ــا تحتــوي علــى مســائَل مختلفــٍة  ة تقريًب قبــل المســلمين فــي العالــم. إّن الموســوعة عبــارةٌ عــن 17000 مــادَّ
مثــل مفاهيــم العلــوم اإلْســاِميَّة والحضــارة اإلْســاِميَّة، وعلــى األشــخاص والتيــارات المؤثــرة فــي حيــاة 
المجتمعــات اإلْســاِميَّة الدينّيــة واالجتماعّيــة. وكذلــك تحتــوي علــى تاريــخ الــدول والمجتمعــات اإلْســاِميَّة 
ــَكِنيَّة وآثارهــا المعماريّــة. ســاهم أكثــُر مــن ألفــي عالــٍم  َعاتهــا السَّ ومؤّسســاتها ومناطقهــا الجغرافيــة وُمَجمَّ
وباحــٍث متخّصــص مــن مختلــف البــاد فــي العالــم معظمهــم مــن تُْرِكَيــا فــي تأليــف وتحريــر مــواّد الموســوعة 

ــًدا خــال ٣٣ ســنة. التــي طبعــت فــي 46 ُمجلَّ
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ــي عــام 199٣  ــر. ف ــك بعــد خمــس ســنوات مــن اإلعــداد والتحضي ــا عــام 1988 وذل ــٍد منه ــر أول مجّل نُش
ــات تأهيــل الباحثيــن تحــت مظّلــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة  تــمَّ دمــج أعمــال الموســوعة اإلْســاِميَّة وَفَعاليَّ
)إســام(. واعتبــاًرا مــن هــذا التاريــخ فــإنَّ الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي المَعــّدة ِمــن ِقَبــل مركــز 
ــد الرابــع واألربعيــن، وألحقتهمــا بذيــل  ــْت فــي نهايــة عــام 201٣ الُمَجلَّ البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( قــد أَتمَّ
مؤلـّـف مــن ُمَجلَّديــن تــمَّ إصدارهمــا عــام 2016، لتكتمــل بذلــك الموســوعة اإلْســاِميَّة وتصــدر فــي صورتهــا 

المطبوعــة.

فــي عــام 2014 تمــت إتاحــة المجــال للوصــول إلــى الموســوعة اإلْســاِمّية لوقــف الديانــة التُّْركــّي عبــر 
اًنــا، خــال الســنوات الخمــس الماضيــة تــم قطــُع خطــوات فــي غايــة األهمّيــة فــي ســبيل الوصول  اإلنترنــت مجَّ
ــة رقميــة متكاملــة. تــم تجديــد تصميــم موقــع الموســوعة وتحديــث آليــات االســتخدام  لموســوعة إلكترونّي
لتدخــل الخدمــة فــي كانــون األول عــام 2017 وتســتمر ببثهــا المّجانــي علــى اإلنترنــت فــي تصميــم مائــم 

www.islamansiklopedisi.org.tr .للبحــث عبــر موقــع

ال يظهــر علــى هــذا الموقــع حــال الُمَجلَّــدات المصــّورة للموســوعة المطبوعــة كمــا كان فــي موقــع الموســوعة 
ة صفحــٌة مســتقلٌَّة وموقــع )url( مســتقل بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا عبــر  القديــم، بــل صــار لــكل مــادَّ
الموســوعة  بنيــة  خــال  مــن  الهــدف  ًرا.  تطــوُّ أكثــر  أصبحــت  الصفحــة  وتصميمــاُت  بحــث،  كات  ُمَحــّرِ
اإللكترونّيــة الجديــدة للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي إتاحــة الفرصــة لشــريحة واســعة مــن 
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ــص إلــى القــارئ العــادي الســتعمال الموســوعة بفعاليــة  الُمهتميــن مــن مختلــف المجــاالت بــدًءا مــن المتخّصِ
ك  أكبــر. إن موقــع الموســوعة الــذي يظهــر أّوَل القائمــة فــي نتائــج بحــوث ُجوَجــل، صــار مــن الممكــن بُمَحــّرِ
البحــث المتجــّدد دائًمــا أن يبحــث فــي أســماء المــواد وفــي مضمــون المــواد وكذلــك فــي أســماء المؤلّفيــن 
وقائمــة المراجــع أيًضــا. يُهــَدف كذلــك التيســير علــى القــراء الذيــن يريــدون البحــث الموضوعــي ســواء بقائمــة 
"المــواد ذات الصلــة" فــي صفحــة المــواد التــي تتيــح الوصــول للمــواد األخــرى، أو بملّفــات موضوعّيــة تنشــر 

من حين إلى آخر مثل "ملّف األشهر الثاثة ورمضان" و"ملّف الحج واألضحية" و"ملّف القناطر".

تستمر أعمال تصحيح األخطاء في مضمون المواّد وكذلك تجديد محتويات المواد على 
الموسوعة اإللكترونّية.

الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي التــي حــازت علــى جائــزة فــؤاد ســزكين مــن األََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة 
ــع. فــي عــام 2019 تــم  للعلــوم )TÜBA( عــام 2019، تســتمر فيهــا االســتعدادات لإلصــدار الثانــي الُمَوسَّ
تنظيــم العديــد مــن ورشــات العمــل فــي إطــار أعمــال اإلصــدار الثانــي للموســوعة، التــي تهــدف مــن خــال 
مراجعــة وتدقيــق المــواّد إعــادة تأليــف بعضهــا وإضافــة مــواّد جديــدة. تســتمر فــي الوقــت الراهــن األعمــال 
االســتعداديّة لمشــروع اإلصــدار الثانــي مــن الموســوعة اإلْســاِميَّة وذلــك عبــر تشــكيل لجــان علميــة جديــدة 
لتحديــد قائمــة لمــواد الموســوعة وتكليــف األســاتذة بهــا. ســيتبع هــذا العمــل مشــروع ترجمــة الموســوعة إلــى 
اللغــة اإلنكليزيــة وذلــك بتنســيقه بشــكل يتــاءم مــع الشــريحة  الُمســَتْهَدَفة منهــا. فــي هــذا اإلطــار فــإن أعمــال 

ــا. قامــوس المصطلحــات اإلنكليزيــة الــذي تــم البــدء بــه ســابًقا قــد قطــع شــوًطا مهمًّ

موسوعة اإلسالم األساسّية

تســعى موســوعة اإلســام األساســية إلــى تقديــم معلومــات كافيــة وصحيحــة عــن مفاهيــم ومواضيــع الديــن 
اًل ثــم أعــام علمــاء اإلســام، وأيًضــا تهــدف أن تكــون  اإلســامي األساســية وفــي مقدمتهــم األنبيــاء أوَّ
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مصــدًرا للمعلومــات اإلْســاِميَّة اليومّيــة التــي يحتاجهــا القــارئ العــام، وكذلــك تســتهدف تبييــن رأي اإلســام 
بالخطــوط العريضــة، فــي المســائل المعاصــرة التــي طــرأت فــي العصــر الحديــث، وتســعى إلــى إيصــال 
وتبليــغ رســالة اإلســام بشــكل صحيــح وبأســلوب واضــح. صــدرت الموســوعة عــام 2019 فــي مظّلــة مركــز 

ــا نتيجــة جهــود دامــت عشــر ســنوات. البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بمشــاركة 170 عالًمــا تقريًب

إنَّ موســوعة اإلســام األساســية التــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة وتقديــم 
المعلومــات الدينيــة للمجتمعــات اإلْســاِميَّة التــي تعيــش فــي مناطــق مختلفــة تختلــف عــن الموســوعة 
اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي بأنهــا ُكتبــت بلغــة ســهلة وأســلوب بســيط. وبهــدف إمــكان اســتخدامها فــي 

المــدارس كمــادة تعليميــة ُزّودت بالصــور والرســوم التوضيحيــة.

من أهم ُمَميَِّزات الموسوعة:

تتنــاول األســس الدينيــة للديــن اإلســامي، والقواعــد واألحــكام فــي األخــاق والعبــادات والحــال والحــرام 
والمعامــات بيــن األفــراد ونظــام المجتمــع بشــكل شــمولي قــدَر المســتطاع.

تنقــل المعلومــات الدينيــة مــن خــال المصــادر الصحيحــة، والطريقــة الوســطى التــي ســلكتها األمــة اإلْســاِميَّة 
عبــر التاريــخ، والوســطية المعتدلــة التــي تمثــل الوعــي والضميــر الجماعــي.

تحتــوي علــى مــواّد فــي المفاهيــم الدينيــة وبعــض الســور وأســماء الّل الحســنى والمذاهــب والطــرق الصوفّيــة 
واألديــان واألنبيــاء المذكوريــن فــي القــرآن واألحــداث المهمــة فــي عهــد النبــي صلــى اللّٰ عليــه وســلم 

ــة وأعــام العلمــاء. والصحاب

ــص إلــى القــارئ العــادي الســتعمال الموســوعة بفعاليــة  الُمهتميــن مــن مختلــف المجــاالت بــدًءا مــن المتخّصِ
ك  أكبــر. إن موقــع الموســوعة الــذي يظهــر أّوَل القائمــة فــي نتائــج بحــوث ُجوَجــل، صــار مــن الممكــن بُمَحــّرِ
البحــث المتجــّدد دائًمــا أن يبحــث فــي أســماء المــواد وفــي مضمــون المــواد وكذلــك فــي أســماء المؤلّفيــن 
وقائمــة المراجــع أيًضــا. يُهــَدف كذلــك التيســير علــى القــراء الذيــن يريــدون البحــث الموضوعــي ســواء بقائمــة 
"المــواد ذات الصلــة" فــي صفحــة المــواد التــي تتيــح الوصــول للمــواد األخــرى، أو بملّفــات موضوعّيــة تنشــر 

من حين إلى آخر مثل "ملّف األشهر الثاثة ورمضان" و"ملّف الحج واألضحية" و"ملّف القناطر".

تستمر أعمال تصحيح األخطاء في مضمون المواّد وكذلك تجديد محتويات المواد على 
الموسوعة اإللكترونّية.

الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي التــي حــازت علــى جائــزة فــؤاد ســزكين مــن األََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة 
ــع. فــي عــام 2019 تــم  للعلــوم )TÜBA( عــام 2019، تســتمر فيهــا االســتعدادات لإلصــدار الثانــي الُمَوسَّ
تنظيــم العديــد مــن ورشــات العمــل فــي إطــار أعمــال اإلصــدار الثانــي للموســوعة، التــي تهــدف مــن خــال 
مراجعــة وتدقيــق المــواّد إعــادة تأليــف بعضهــا وإضافــة مــواّد جديــدة. تســتمر فــي الوقــت الراهــن األعمــال 
االســتعداديّة لمشــروع اإلصــدار الثانــي مــن الموســوعة اإلْســاِميَّة وذلــك عبــر تشــكيل لجــان علميــة جديــدة 
لتحديــد قائمــة لمــواد الموســوعة وتكليــف األســاتذة بهــا. ســيتبع هــذا العمــل مشــروع ترجمــة الموســوعة إلــى 
اللغــة اإلنكليزيــة وذلــك بتنســيقه بشــكل يتــاءم مــع الشــريحة  الُمســَتْهَدَفة منهــا. فــي هــذا اإلطــار فــإن أعمــال 

ــا. قامــوس المصطلحــات اإلنكليزيــة الــذي تــم البــدء بــه ســابًقا قــد قطــع شــوًطا مهمًّ

موسوعة اإلسالم األساسّية

تســعى موســوعة اإلســام األساســية إلــى تقديــم معلومــات كافيــة وصحيحــة عــن مفاهيــم ومواضيــع الديــن 
اًل ثــم أعــام علمــاء اإلســام، وأيًضــا تهــدف أن تكــون  اإلســامي األساســية وفــي مقدمتهــم األنبيــاء أوَّ
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فيهــا بيــان لبعــض المفاهيــم األساســية ممــا لــه عاقــة بالحقــوق وعلــم االجتمــاع والسياســة واالقتصــاد والتــي 
ــم، اإلعــام،  ــل: )حقــوق اإلنســان، االقتصــاد، التعلي ــه مث ــي إطــار الفق ــا هــذا ف ــي يومن ــا ف ــم يتناولهــا غالًب يت

التواصــل، البنــوك، اللبــاس، دعايــة، رياضــة، وغيــر ذلــك(.

ــرة، ويمكــن إضافــة  ــط لترجمتهــا إلــى لغــات كثي ــة المنشــورة. )يَخطَّ ة فــي النســخة التُّْركّي توجــد 1426 مــادَّ
مــواّد تتعلــق باللغــة التــي ســُتترجم إليهــا(.

ثلثــا مــواّد الموســوعة عبــارةٌ عــن المصطلحــات والمفاهيــم التــي يكثــر اســتخدامها فــي المصــادر الدينيــة 
والعلــوم المختلفــة.

ة تعريفيــة فــي ترجمــة األنبيــاء وشــخصيات تاريخيــة لهــا عاقــة باألنبيــاء والصحابــة والعلمــاء  توجــد ٣92 مــادَّ
الذيــن تمّيــزوا فــي التاريــخ اإلســامي بصفــة مــا.
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ت بطاقاٌت شخصية مرئية وبصرية إلعطاء معلومات موجزة. في ترجمة الشخصيات أُِعدَّ

توجــد مــواّد عــن األديــان المنتشــرة فــي العالــم وفــي منطقتنــا، واألعــراف والمــدارس العلميــة المختلفــة التــي 
ظهــرت فــي التاريــخ اإلســامي، والمذاهــب، والحــركات االجتماعيــة.

أُثريــت الموســوعة بمــا يقــرب مــن 400 صــورة وشــكل لتوضيــح مختلــف المصطلحــات والمواضيــع 
واألحــداث.

أُعّدت الموسوعة التي تناولت البعد العلمي والروحي مًعا، بلغة مفهومة وأسلوب سهل.

تتميز الموسوعة بإمكانية استخدامها ككتاب مرجعي تعليمي في التعليم المتوسط والعالي.

مشروع النشر اإللكتروني

الهــدف مــن هــذا المشــروع بشــكل أساســي هــو تطويــر موقــع الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة فــي التصميــم والمحتــوى، وجعــل هــذه الموســوعة بشــكل مرحلــي »موســوعة 

ــارئ اســتخدامها.  ــى الق ــة« يســهل عل إلكتروني

لهــذا الغــرض تــمَّ تأســيس تنســيقية النشــر اإللكترونــي فــي أواخــر عــام 2015. ُقطعــْت مراحــل ال بــأس بهــا 
ضمــن أعمــال هــذه التنســيقية مــن حيــث البرمجــة ومــن حيــث الترتيــب الداخلــي والتصميــم، وفــي 29 كانــون 
ــة التُّْركــّي بحّلتهــا  ــة للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديان ــة التالي ــمَّ إطــاق الصفحــة التجريبي األول 2017 ت
الجديــدة: https://islamansiklopedisi.org.tr . فــي حزيــران عــام 2018 تــمَّ إطــاق التصميــم الخاص بالهواتف 
الذكيــة. رعايــة العتيــاد الباحثيــن علــى العمــل مــع تصميــم الصفحــة القديمــة تــمَّ اإلبقــاء علــى الموقــع القديــم 
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هــذا وكذلــك الموقــع الجديــد للموســوعة اإللكترونيــة بشــكل متزامــن لمــّدة ســنة، كمــا تــمَّ فــي آخــر ســتة 
أشــهر تخييــر الزائريــن للموقــع القديــم وتوجيههــم للموقــع اإللكترونــي الجديــد. اعتبــاًرا مــن 1 كانــون الثانــي 
ــا للموقــع الجديــد  2019 أغلــق الموقــع القديــم www.islamansiklopedisi.info  ووّجــه الزائــرون لهــا تلقائيًّ

 https://islamansiklopedisi.org.tr :للموسوعة اإللكترونية

وبهــذا تســعى الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي للوصــول إلــى اســتخدام فّعــال لموســوعتها مــن 
ِقبــل أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الباحثيــن. وفــي الوقــت نفســه ســتتّم مــن خال متابعــة التطــّورات واالحتياجات 
العلميــة للمــواد والفــروع العلميــة التــي تشــملها الموســوعة إضافــُة مــواّد جديــدة للموســوعة وتحديــث بعــض 
المــواد إذا دعــت الحاجــة، وبعبــارة أخــرى ســتتم متابعــة أعمــال اإلصــدار الثانــي لمــواّد الموســوعة مــن خــال 

الموســوعة اإللكترونية.

الهــدف اآلخــر مــن هــذا المشــروع هــو إضافــة المنشــورات الجديــدة، وتجديــد وتطويــر البنيــة اإللكترونيــة 
ــا للباحثيــن فــي  لقاعــدة البيانــات فــي مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( التــي أصبحــت مرجًعــا مهمًّ

ــة. مجــاالت العلــوم اإلْســاِميَّة وباقــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعي

قســم مــن قاعــدة البيانــات هــذه يمكــن الوصــول إليهــا فقــط مــن خــال الشــبكة المحليــة فــي مركــز البحــوث 
اإلْســاِميَّة )إســام(، أمــا معظــم هــذه البيانــات فيمكــن الوصــول إليهــا مجاًنــا عبــر الموقــع اآلتــي فــي الشــبكة 

 http://ktp2.isam.org.tr :العنكبوتيــة

قاعدة البيانات المجانية هي على الشكل التالي:

قاعدة بيانات مقاالت التاريخ التُّْركّي، واآلداب، والثقافة والفنون

يضــم مشــروع قاعــدة بيانــات مقــاالت التاريــخ التُّْركــّي واآلداب والثقافــة والفنــون الــذي يمكــن البحــث فــي 
محتــواه والــذي انطلــق خــال عــام 2018 المجــّات األََكاِديِمّيــة علــى وجــه الخصــوص، والمنشــورات 
العلميــة مــن مقــاالت ومحاضــرات وأوراق بحثيــة ُقّدمــت فــي المؤتمــرات العلميــة التــي طُبعــت مــن ِقبــل دور 
ــة، ويمكــن الحصــول  ة ببليوغرافي ــات اآلن 82122 مــادَّ النشــر والمؤّسســات المختلفــة. تضــّم قاعــدة البيان
ــوان  ــي عن ــا ف ــة )PDF(. يمكــن البحــث عنه ــة بصيغ ــون 609٣8 مقال ــى كامــل مت ــة عل ــى الصــورة الرقمي عل
الموضوعــات، وعنــوان المقالــة، واســم المؤلّــف، والكلمــات المفتاحيــة، واللغــة، والتاريــخ الــذي رفــع فيــه 

علــى الشــبكة.
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قاعدة بيانات المقاالت المنشورة في اإللهيات
تضــّم هــذه القاعــدة فهــارس المقــاالت الدينيــة التــي تــمَّ نشــر بعضهــا فــي مجــّات كّليــات اإللهيــات وكّليــات 
العلوم اإلْســاِميَّة الخاصة، وبعضها اآلخر نشــرت من قبل دور نشــر مختلفة، وبعضها من قبل المؤّسســات 
القائمــة علــى نشــر المقــاالت العلميــة الدوريــة، باإلضافــة إلــى النــدوات والمحاضــرات والمؤتمــرات التــي 
تقــام فــي مجــال اإللهيــات والعلــوم اإلْســاِميَّة. يمكــن الوصــول إلــى هــذه المقــاالت كاملــة بشــكل رقمــي. 
فــي نهايــة عــام 2019 بإمــكان الباحثيــن الوصــول عبــر اإلنترنــت إلــى قاعــدة بيانــات -يتــّم تحديثهــا بشــكل 

مســتمر- فهــارس 65685 مقالــة، كمــا يمكــن تحميــل متــون 61486 مقالــة بشــكل كامــل.

قاعدة بيانات لفهرسة األطروحات التي نوقشت في كليات اإللهيات

ــت مناقشــتها  تهــدف قاعــدة البيانــات هــذه إلــى تجميــع محتويــات أطروحــات الدراســات العليــا التــي تمَّ
ــات  ــة ســنة 2019 وصــل عــدد عناويــن قاعــدة بيان ــات اإللهيــات. فــي نهاي ــداًءا مــن ســنة 195٣ فــي كلي ابت
الفهــارس هــذه إلــى 24204 رســالة ماجســتير ودكتــوراة ومشــاركة )بعــد الدكتــوراة(، نوقشــت منهــا 16٣7٣ 
رســالة، ومــا زالــت 78٣0 رســالة منهــا قيــد اإلعــداد. تهــدف قاعــدة البيانــات هــذه إلــى نشــر األعمــال العلميــة 
المكتوبــة حتــى يومنــا هــذا فــي تُْرِكَيــا فــي مجــال العلــوم اإلْســاِميَّة، ولتجنّــب تكــرار تنــاول المواضيــع التــي 
ُدرســْت فــي مجــال اإللهيــات تتــّم مقارنــة قيــود األطروحــات بمركــز األطروحــات فــي مجلــس التعليــم 
العالــي )YÖK(، مــع المعلومــات التــي ترســلها إلينــا مكتبــات كليــات اإللهيــات باســتمرار حــول األطروحــات 

والرســائل الجامعيــة فيهــا، حيــث يتــّم تحديــث هــذه البيانــات باســتمرار.

بهــدف تعريــف العالــم اإلســامي باألعمــال األََكاِديِمّيــة التــي يتــّم العمــل عليهــا فــي مجــال اإللهيــات والعلــوم 
ــت ترجمــة »قاعــدة بيانــات فهرســة الرســائل العلميــة بكليــات اإللهيــات« إلــى اللغــة  اإلْســاِميَّة فــي بلدنــا تمَّ
ــا علــى  العربيــة. تــمَّ حتــى اآلن إتمــام ترجمــة مختصــرات الرســائل حتــى ســنة 201٣، ويتــم العمــل حاليًّ

ترجمــة باقــي فهــارس العناويــن بعــد هــذا التاريــخ.

قاعدة بيانات المقاالت العثمانّية

تــّم فــي عــام 2019 إضافــة فهــارس مقــاالت المجــّات العثمانّيــة إلــى »قاعــدة بيانــات المقــاالت العثمانّيــة 
يبُلــُغ  منشــورة  مقــاالت  مــن  الدينيــة  والعلــوم  التاريــخ واألدب  فــي  كتــب  مــا  تتضمــن  والتــي  التُّْركّيــة«، 
عددهــا 2761 مقالــة بفهرســتها فــي المجــات التاليــة: مجموعــة الفلســفة، المجموعــة الجديــدة، مجموعــة 
ــة  ــة الفكري ــع لجامعــة إســتانبول، الحري ــة التاب ــات لمعهــد الدراســات التُّْركّي ــات، مجموعــة التُّْركّي االجتماعي
يَّة، الَمســَلك 

)الفكــر الحــر، األخــّوة الفكريــة(، الحبــل المتيــن، المحيــط المصــور، االستشــارة، المجموعة الِمّلِ
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االجتماعــي. بلــغ عــدد عناويــن المقــاالت مــع متونهــا الكاملــة فــي قاعــدة بيانــات المقــاالت العثمانّيــة التــي 
يمكــن الوصــول إليهــا بهــذه اإلضافــة إلــى ٣4271 مقالــة. 

قاعدة بيانات الرسائل

تضــم قاعــدة البيانــات الرســائل المطبوعــة فــي التاريــخ واألدب والعلــوم اإلْســاِميَّة، التــي يبلــغ عددهــا 4404 
رســالة. بعــض الرســائل الكبيــرة الحجــم توجــد فقــط صفحتهــا األولــى علــى القاعــدة. هــذه الرســائل يمكــن 

االســتفادة منهــا فــي مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(.

ت القضاة قاعدة بيانات سِجالَّ

ت قضــاة العصــر العثمانــّي مــن المصــادر الرئيســية  فــي مجــال األبحــاث عــن التاريــخ العثمانــّي تُعــّد ســِجاَّ
والمهمــة، وخاصــة فــي األبحــاث التــي تــدور حــول تاريــخ الحقــوق وتاريــخ االقتصــاد والسياســة واالجتمــاع، 
ت علــى شــكل فيلــم مصغــر أو  قــام قســم أرشــيف مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بجمــع هــذه الســِجاَّ

ديجيتــال.

ت القضــاة التــي هــي مــن أهــم قواعــد مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة  يمكــن الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات ســِجاَّ
 http://ktp.isam.org.tr/?url=kaynaksicil :إســام( علــى هــذا الموقــع(

ت القضاة المنشورات من سِجالَّ

ت القضــاة قــام مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بالتعــاون مــع شــركة إســتانبول  فــي إطــار مشــروع ســِجاَّ
ــًدا تعــود إلــى  ت القضــاة فــي 40 ُمَجلَّ لإلبــداع الفنــي والثقافــي بالمســاهمة فــي نشــر 40 ســجاًّ مــن ســِجاَّ
ت قضــاة إســتانبول«  محاكــم إســتانبول فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر وذلــك تحــت اســم »ســِجاَّ

عــام 2011/2010. 

ــوْل بالتعــاون مــع الشــركة العامــة الثقافيــة التابعــة لبلديــة إســتانبول  وقــد قامــت كليــة الحقــوق بجامعــة ِميِديُب
ــًدا تضــم القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر والعشــرين علــى الُمَجلَّــدات المنشــورة  الكبــرى بإضافــة 60 ُمَجلَّ
ت القضــاة  ــدات المئــة لســِجاَّ ســابًقا فصــار مجمــوع الدفاتــر 100 دفتــًرا. يمكــن الوصــول إلــى متــون الُمَجلَّ

https://kadisicilleri.istanbul :اًنــا علــى هــذا الموقــع مجَّ
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مجموعات األرشيف الجديدة: دفاتر المشيخة )شيخ اإلسالم(

الدفاتــر والملّفــات التــي أخذهــا مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( مــن أرشــيف المشــيخة الموجــود فــي دار 
إفتــاء إســتانبول مــن الساســل المعروضــة الجديــدة. تنقســم هــذه المــواد إلــى قســمين:

دفاتر المشيخة )شيخ اإلسالم(: 5260 دفتر•	

ت األحوال ملّفات سِجالَّ

ــا شــخصيًّا أصُلهــا مــا زال فــي أرشــيف المشــيخة لــدار إفتاء إســتانبول.  تتكــون هــذه المجموعــة مــن 68٣5 ملفًّ
ــود النفــوس وكشــف الرواتــب  ــارة عــن وثائــق مختلفــة مثــل تراجــم األحــوال واإلجــازات وقي ــات عب الملّف
لموظفيــن فــي مختلــف المناصــب عملــوا للمشــيخة اإلســامية فــي مختلــف النواحــي والمناطــق. بعــض 

الملّفــات عبــارة عــن ظــرف فقــط وبعضهــا ال يحتــوي علــى ترجمــة الحــال.

ــة" )الذيــن  ــة" )الذيــن يشــتغلون فــي الجانــب العلمــي( و"القَلِميَّ الملّفــات تعــود لمختلــف موظفــي "العلِميَّ
يشــتغلون فــي الجانــب اإلداري( مثــل: النائــب، والمفتــي، والمــدّرس، والمعَلــم، والحاجــب )الُمْحِضــر(، 
عامــل النظافــة )أُوَدْهِجــي(، الَخَدمــة، والكاتــب، والمدرســون المســّمون ب"َدْرِس َعــاْم" )المؤهلون للتدريس 
د( المفتــي، وشــاهد الحكــم، والواعــظ، وشــيخ اإلســام،  والوعــظ(، ومديــر األيتــام، والقاضــي، وكاتــب )ُمَســّوِ
وعضــو مجلــس المشــايخ، والقاضــي العســكري )َقاِضيَعْســَكر، المســؤول عــن المحاكــم والتعليــم والعضــو 

بديــوان همايــون(.

أرشيف الموسيقى التُّْركّية لجنيد قوصال

تضــم هــذه المجموعــة التــي تتميــز بكونهــا أغنــى أرشــيف لنوتــات الموســيقى التُّْركّيــة علــى 5٣98 مؤلـّـف فــي 
ــا للباحثيــن. يحــوي  185 دفاتــر مخطوطــة. تــمَّ تصنيــف هــذه المجموعــة علــى أســاس الكتــب وإتاحتهــا رقميًّ
األرشــيف 107 دفاتــر نوتــات مخطوطــة وكذلــك نســخ متفرقــة أخــرى للنوتــات. والقســم األخيــر الــذي 

اْفُتِتــَح للبحــث هــو مــا صنفــه جنيــد قوصــال برمــز )KD( فــي 75 دفتــر مخطــوط مــن 20٣1 نوتــة.

ــة. باإلمــكان الوصــول إلــى عناويــن هــذه  ــا ومجموعــة عــن الموســيقى التُّْركّي ــة فتضــم 425 كتاًب أمــا المكتب
الكتــب عــن طريــق البحــث فــي فهــارس مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( عبر موقعها علــى اإلنترنت.
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َرة من الحضارة  َمة من الحضارة اإلْسالِميَّة ومشروع العصور الُمَتَأخِّ مشروع العصور المَتَقدِّ
اإلْسالِميَّة

يســعي هــذان المشــروعان إلــى البحــث عــن التــراث العلمــي المتقــدم علــى العصــر الحديــث )أي مــن البدايــة 
إلــى العصــر التاســع عشــر(، وإظهــاره للنــور، وإعــادة اكتســابه مــن جديــد، وكتابــة تاريــخ العلــوم بشــكل 
صحيــح. تــم تقســيم تاريــخ العلــوم بمــا يتــاءم مــع العهــد الكاســيكي فــي الفكــر اإلســامي ومــع التحــول فــي 
َمــة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة )مــن البدايــة إلــى نهايــة  تاريــخ العلــوم إلــى َفتَرَتيــن أساســّيتين: العصــور المَتَقّدِ
ــَرة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة )مــن العصــر الســابع/الثالث  القــرن الســادس/الثاني عشــر(، والعصــور الُمَتأَّخِ
عشــر إلــى الثانــي عشر/التاســع عشــر(، ولهــذا فقــد تــم تطويــر مشــروع لــكل فتــرة مــن هاتيــن الفترتيــن للبحــث 
فيهــا بشــكل متخصــص. تــم تحديــد أبعــاد األعمــال واألبحــاث الجاريــة فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( فــي مجــال تاريــخ الفكــر قبــل العصــر الحديــث وتاريــخ العلــوم فــي إطــار مظلــة هذيــن المشــروعين.

إّن إمكانيــة القيــام بأعمــال جــادة ممّيــزة فــي مجــال األبحــاث اإلْســاِميَّة مرهــوٌن قبــل كل شــيء بتحليــل علمــّيٍ 
للتراكــم المعرفــي فــي العصــور المتقدمــة، وبدراســة التــراث الغابــر ونشــره وإيصالــه إلــى شــريحة أكبــر مــن 
ر عددهــا بالماييــن  الباحثيــن. إّن قســًما كبيــًرا مــن المخطوطــات فــي العالــم اإلســامي التــي يمكــن أن يُقــدَّ
ــون االســتفادة منهــا. مــع أّن أعمــال النشــر فــي  ــق علمــّيٍ يســتطيع الباحث ــم تنشــر بتحقي ــم تنشــر بعــد، أو ل ل
الســنوات األخيــرة فــي مجــال اللغــة واألدب والتاريــخ بــدأ يــزداد عددهــا، فإنــه فــي مجــال العلــوم اإلْســاِميَّة 
نجــد الحاجــة ماســة لنشــر المخطوطــات، وخاصــة فــي الفقــه الحنفــّي والشــافعي، وفــي العلــوِم العقليــة. 
َمــة  ولســعي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( لجبــر هــذا النقــص فإنــه فــي إطــار مشــروَعْي العصــور المَتَقّدِ
ــَرة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة َيْهَتــمُّ ِبنشــر الكتــب بتحقيــق علمــي، وأيًضــا لرفــع كفــاءة وَجــودة  والعصــور الُمَتأَّخِ

ــا بإقامــة دورات تحقيــق المخطوطــات. الكتــب المحققــة فــإن المركــز يولــي اهتماًمــا خاصًّ

الكتب المنشورة عام ٢٠١٩ في إطار المشروعين

١. الكتب المؤّلفة

َمحَمد طه بُوياِليق، تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير.

٢. الكتب المحققة

ــاء  ــق، به ــك األســتار 1-5 )تحقي ــن هــال الصفــدي )ت 696هـــ/1296م(، كشــف األســرار وهت يوســف ب
ــن دارتمــا(. الدي
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الشــيخ بدر الدين )ت 820هـ/1417م-1418م( التســهيل شــرح لطائف اإلشــارات 1-٣ )تحقيق، مصطفى 
بولند داداش(.

دورات التحقيق

ــَرة مــن  ــم مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( مــن 201٣ إلــى 2018 فــي إطــار مشــروع العصــور الُمَتأَّخِ نظّ
الحضــارة اإلْســاِميَّة الــذي بــدأ فــي عــام 2012، دورات تحقيــق دوليــة فــي ثاثــة مســتويات تســتمّر لفصليــن 

وبذلــك أثّــر فــي تكويــن الوعــي واإلحســاس بالمســؤولية لهــذا األمــر فــي تركيــا.

ــق خــارج المؤّسســة،  مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( يســاهم مــن عــام 2018 فــي دعــم الــدورات التــي تُنسَّ
وفــي العــام نفســه بــدأ بتنظيــم دورات التحقيــق بالمشــاركة مــع الجامعــات، وفــي هــذا اإلطــار فقــد تــم التعــاون 
مــع كليــة العلــوم اإلْســاِميَّة بجامعــة ابــن خلــدون وتــم تنظيــم دورة تأسيســية مكونــة مــن 60 ســاعة، 24 ســاعة 
مــت شــهادات المشــاركة ِلـــ 24 مشــترًكا أتمــوا بنجــاح  ــة. ُقّدِ ــة و٣6 ســاعة دروس تطبيقي منهــا دروس نظري

فعاليــات الــدورة. 

الدورة الدولية لتحقيق المخطوطات التُّْركّية العثمانّية

الــدورة الدوليــة الثالثــة لتحقيــق المخطوطــات التُّْركّيــة العثمانّيــة التــي نظّمهــا مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( بيــن 17 و29 حزيــران 2019، حظيــت -كمــا الــدورات الســابقة- باهتمــام كبيــر. تقــدم لاشــتراك فــي 

ــا، إال أنــه بســبب المقاعــد المحــدودة تــمَّ قبــول ٣0 باحــث فقــط.  الــدورة 220 باحًث

بلغ مجموع عدد المشتركين في هذه الدورات التي بدأت عام 2017 إلى 92 باحًثا.

ــط لهــا أن تكــون 96 ســاعة  ــة العثمانّيــة هــذا العــام ُخطِّ الــدورة الدوليــة الثالثــة لتحقيــق المخطوطــات التُّْركّي
عــًة علــى اثنــي عشــر يوًمــا، اســتمّرت الــدروس النظريــة منهــا ِلـــ 64 ســاعة علــى مــدى ثمانيــة أيــام. واســتمر  ُمَوزَّ
الجانــب التطبيقــي الــذي أجــري مــن خــال المتــن المنثــور "ترجمــة أيهــا الولــد" والمتــن المنظــوم "رســالة فــي 

شــروط الصــاة" ِلـــ ٣2 ســاعة )أربعــة أيــام(.

ــق األََكاِديِمــّي لــدورات تحقيــق  مــت الشــهادة ِلـــ ٣0 مشــترًكا فــي البرنامــج الــذي تولّــى تنظيمــه المنّسِ ُقّدِ
ــة الدكتــور المشــارك بــرات آچيــل وأعضــاء لجنــة الترتيــب األســتاذ الدكتــور  ــة العثمانّي المخطوطــات التُّْركّي

صــادق يــازار والدكتــور المســاعد قديــر طورغــود والدكتــور المشــارك أوزگــور قــاواق.
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قراءة المتون الكالسيكية في مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(
تحــت عنــوان »قــراءة المتــون الكاســيكية« فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( تســتمر دروس هــذه 
َمــة للحضــارة اإلْســاِميَّة وكذلــك مشــروع العصــور  الفعاليــة المرتبطــة بــكّلٍ مــن مشــروع العصــور المَتَقّدِ
ــَرة للحضــارة اإلْســاِميَّة. تهــدف هــذه الفعاليــة لتشــكيل حلقــات تدريســية لطــاب االختصــاص تُقــرأُ  الُمَتأَّخِ
ت خــال عــام 2019 فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة  فيهــا أمهــات الكتــب مــن العهــد الكاســيكي. اســتمرَّ

ــع حلقــات. )إســام( أرب

دروس مغني اللبيب - أ.د. فخر الدين قباوة

واحــٌد مــن أهــم األســماء فــي علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا، وصاحــب التأليفــات والتحقيقــات الكثيــرة األســتاذ 
ــاِميَّة )إســام(. اســتمر  ــي مركــز البحــوث اإلْس ــه ف ــه وأبحاث ــزاول أعمال ــذي ي ــاوة ال ــن قب ــور فخــر الدي الدكت
الدكتــور قبــاوة فــي عــام 2018 بقــراءة الكتــب التــي بدأهــا فــي الســنوات الماضيــة مــع حلقتيــن منفصلتيــن. 
فــي الفصــل الدراســي األول مــن عــام 2019 اســتؤنفت قــراءة كتــاب مغنــي اللبيــب البــن هشــام النحــوي )ت. 
761هـــ/1٣60م( والــذي كان قــد بــدأ فــي األشــهر األولــى مــن العــام نفســه مــع طــاب جــدد بشــكل أســبوعي 

وذلــك بعــد انقطــاع قصيــر فــي الصيــف.

دروس »تبصرة األدلة« - أ.د. إلياس چلبي

ــا منصــب نائــب رئيــس  بــدأ األســتاذ الدكتــور إليــاس چلبــي المعــروف بمؤلّفاتــه الكاميــة والــذي يشــغل حاليًّ
جامعــة إســتانبول 29 مايــو التابعــة لوقــف الديانــة التُّْركــّي فــي الفصــل الدراســي األول مــن عــام 2018 بمبنــى 
مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بقــراءة كتــاب تبصــرة األدلــة ألبــي المعيــن النســفي )ت. 508هـــ/1115م( 

ت هــذه القــراءة فــي عــام 2019. فــي التــراث الكامــي الماتريــدي واســتمرَّ

دروس »الهداية« - د. حسين قايا پينار

يســتمّر فــي هــذا الــدرس قــراءة كتــاب الهدايــة لبرهــان الديــن المرغينانــي )ت. 59٣هـــ/1197م( فــي الفقــه 
الحنفــّي بإشــراف الدكتــور حســين قايــا بينــار. دروس الهدايــة اســتمرت فــي الفصــل األول مــن عــام 2019 
مــع مشــاركين ُجلُّهــم مــن العامليــن فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة. الدكتــور قايــا بينــار والــذي عمــل لســنوات 
طويلــة فــي مركــز إســتانبول خاَصكــي للتعليــم ليشــغل بعدهــا منصــب عضــو المجلــس األعلــى للشــؤون 

الدينيــة فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة وكذلــك عمــل كعضــو هيئــة المتوليــن فــي وقــف الديانــة التُّْركــّي.
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دروس الفكر السياسي العثمانّي
تســتمر دروس قــراءات فــي الفكــر السياســي العثمانــّي للطــاب المختصيــن بشــكل أســبوعي بمبنــى مركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي الفصــل الدراســي األول مــن عــام 2018 تحــت إشــراف كّلٍ مــن األســتاذ 
الدكتور المشــارك خضر مراد كوســه، واألســتاذ الدكتور المشــارك عبد الرحمن آطچيل، واألســتاذ الدكتور 
المشــارك أوزگــور قــاواق. وكذلــك فــي عــام 2019 اســتمرت هــذه الــدروس. تهــدف حلقــة القــراءة هــذه إلــى 
ــن 19-15  ــن القرني ــة مــا بي ــّي المؤلّف ــارزة والمهمــة فــي الفكــر السياســي العثمان ــون الب ــل المت ــراءة وتحلي ق
الميالدييــن والتــي تعكــس القــوة السياســية فــي هــذه الحقبــة، وكذلــك تحليــل بعــض المتــون المختــارة مــن 

الكتــب الثانويــة المؤلّفــة فــي هــذه الفتــرة وصــواًل إلــى إخــراج كتــب أََكاِديِمّيــة فــي هــذا المجــال.

)AYP( مشروع تأهيل الباحثين

تــم إطــاق مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( برعايــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( التابــع لوقــف الديانــة 
ــة الماجســتير  ــن مــن طلب ــي دعــم الباحثي ــّي يهــدف للمســاهمة ف التُّْركــّي ســنة 2012، وهــو مشــروع أََكاِديِم

ــوراة. والدكت

مــع ازديــاد أعــداد كليــات اإللهيــات والعلــوم اإلْســاِميَّة فــي بادنــا خــال الفتــرة األخيــرة جــاءت فكــرة هــذا 
ليــن فــي مجــاالت يهتــم بهــا مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة  المشــروع للمســاهمة فــي إعــداد وتكويــن باحثيــن مؤهَّ
ــات التــي نقدمهــا للباحثيــن فــي هــذا المشــروع علــى  )إســام(. ويمكــن أن نذكــر أهــم أهــداف الدعــم والَفَعاليَّ

الشــكل التالــي: 

1- اللغة اإلنكليزية والعربية: وصول الباحثين إلى المستوى األََكاِديِمّي في هاتين اللغتين.

2- تعزيز القدرة على استيعاب المنهجيات في العلوم المختلفة. 

٣- تعزيــز اطاعهــم وإلمامهــم بمســائل ومصــادر وأصــول تخصصاتهــم وتدعيــم التمكــن العلمــي فــي 
تخصصــه. مجــاالت 

4- اكتساب تجارب بحثية خارج الباد.

5- دعم مهارات التأليف والكتابة األََكاِديِمّية لديهم.
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التطورات والَفَعاليَّات ضمن برنامج تأهيل الباحثين )AYP( لعام  ٢٠١٩
فــي إطــار الســعي إلــى تحقيــق أهــداف مشــروع تأهيــل الباحثيــن تــمَّ االســتمرار بشــكل منتظــم باإلجتماعــات العلميــة ودروس •	

اللغــات وأبحــاث التخّصــص ونحوهــا مــن الَفَعاليَّــات العلميــة المختلفــة. المحاضــرات التعليميــة المعتــاد عليهــا فــي الفصــل 
األول والثانــي لــم تُنظـّـم لعــدم اكتمــال نصــاب الطلبــات. ســتنظم دورات تعليميــة فــي عــام 2020 مــع الباحثيــن الذيــن انتهــوا 

مــن دورات اللغــات.

ــن أنهــوا رســالة •	 ــوراة. وبهــذا العــدد بلــغ عــدد الذي ــن )AYP( رســائل الدكت ــل الباحثي ــن فــي برنامــج تأهي ــة باحثي أكمــل ثماني
الدكتــوراة فــي المشــروع 18 باحًثــا.

ــا، ثــم •	 ــا، وفــي المرحلــة الثانيــة )2014( تــمَّ قبــول 66 باحًث فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع )2012( تــمَّ قبــول 41 باحًث
أضيــف إليهــم 42 آخــرون فــي المرحلــة الثالثــة )2018( ليكــون إجمالــي عــدد الباحثيــن المقبوليــن فــي هــذا المشــروع 149 

باحًثــا. حتــى نهايــة عــام 2019 يوجــد 86 باحًثــا يســتفيدون مــن هــذا المشــروع.

علــى مــدى ســبع ســنوات مــن تاريــخ البــدء بالمشــروع تــمَّ فــّك الصلــة مــع 64 باحًثــا مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن ألســباب •	
ــوراة فــي برنامــٍج خــارج البــالد، االنتــداب  ــوراة، إكمــال أطروحــة الدكت ــدة منهــا: التخــرج باالنتهــاء مــن أطروحــة الدكت عدي

للعمل بدوام كامل في مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(، عدم االلتزام بشروط الالئحة التوجيهية للمشروع.

عدد األشخاص توزيع الباحثين
69 الباحثون المنتفعون بالدعم حاليًّا

16 الباحثون الذين تمَّ رفع الدعم عنهم مؤّقًتا

85 العدد اإلجمالي للباحثين ضمن المشروع
19 الباحثون الذين أتّموا أطروحة الدكتوراة

11 الباحثون الذين يتابعون أطروحة الدكتوراة خارج البلد

2 الباحثون المنقطعون النتدابهم للعمل في إسام

32 الباحثون المنقطعون عن البرنامج لعدم التزامهم بشروط المنحة

64 العدد اإلجمالي للمنقطعين عن المشروع

149 العدد اإلجمالي للمقبولين في البرنامج
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توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين حسب مجال البحث هو 
كاآلتي:

توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( حسب نوع الدعم 
ومقداره هو كاآلتي:

عدد الباحثين مجال البحث
5 اللغة العربية وباغتها

9 تاريخ األديان

7 الحديث

1 تاريخ العلوم اإلْساِميَّة

11 الفكر اإلسامي

3 تاريخ التعليم اإلسامي

14 الفقه وأصوله

9 تاريخ اإلسام

10 المجتمعات اإلْساِميَّة

10 علوم القرآن والتفسير 

4 المنطق

2 التصوف

85 المجموع العام

عدد الباحثين اسم المجموعة
25 المجموعة األولى: دعم أََكاِديِمّي بمنحة كاملة

53 المجموعة الثانية: دعم أََكاِديِمّي بمنحة جزئية / المعيدون

7 المجموعة الثالثة: دعم أََكاِديِمّي دون منحة

85 المجموع العام



20
2019

توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( حسب الحالة 
اأَلَكاِديِمّية هو كاآلتي:

برنامــج "التخصصــات العلميــة )İDS(" الــذي يهــدف إلرشــاد الباحثيــن الجــدد فــي أبحاثهــم ومســاعدتهم 
أََكاِديِمّيــا، يســتمر ِبـــ 14 مســؤواًل للتخصصــات العلميــة. َيْهــِدف هــذا البرنامــج إلــى مســاعدة الباحثيــن الجــدد 

لمتابعــة مــا يجــري فــي العالــم األََكاِديِمــّي وخصوًصــا فــي تخّصصاتهــم وإلنتــاج آثــاٍر أََكاِديِمّيــٍة نوعيــة.

تســتمر الهيئــة العلميــة لبرنامــج تأهيــل الباحثيــن )AYP( التــي أُنِشــئت عــام 2015 بأعمالهــا فــي تولــي التنظيــم 
العــام لبرنامــج تأهيــل الباحثيــن )AYP( وباألعمــال االستشــارية إلدارة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 

وللقســم المســؤول عــن البرنامــج.

اســتمرت خــال عــام 2019 أعمــال برنامــج الكتابــة األََكاِديِمّيــة الــذي بــدأ عــام 2016 تحــت إشــراف 
الدكتــور المشــارك بــرات آچيــل.

ــاِميَّة )إســام(،  ــز البحــوث اإلْس ــا بدعــم مــن مرك ــى حــد اآلن 58 باحًث ــي إطــار هــذا المشــروع اســتفاد إل ف
أو مــن جامعاتهــم التــي ينتمــون إليهــا، أو بمســاعدة بعــض المؤّسســات مثــل: مؤّسســة األبحــاث العلميــة 
ــة أو لمواصلــة  ــة مهاراتهــم اللغوي ــة مختلفــة لتنمي ــاك( مــن الســفر إلــى 16 دول ــة )توبيت ــة التُّْركّي والتكنولوجي

ــاد بغــرض البحــث العلمــي. ــن خــارج الب ــاك ســبعة باحثي ــة عــام 2019 كان هن أبحاثهــم، مــع نهاي

عدد الباحثين التوزيع حسب الحالة األََكاِديِمّية
- الماجستير / مرحلة الدروس

7 الماجستير / مرحلة الرسالة

12 الدكتوراة / مرحلة الدروس

9 الدكتوراة / مرحلة امتحان الكفاءة

57 الدكتوراة / مرحلة الرسالة

85 المجموع العام
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الباحثون الذين أنهوا الدكتوراة ضمن هذا المشروع

د. هارون عباجي، التفسير وعلوم القرآن، جامعة صقاريا، ١١/١١/٢٠١5
موضوع الرسالة: أثر اإلعراب في تغيير معاني القرآن، تفسير اآللوسي نموذًجا•	

د. كبرى زمرد أورخان، التصوف، جامعة مرمرة، ٠١/٠7/٢٠١6
موضوع الرسالة: عالء الدولة السمناني وآراؤه التصوفية•	

د. محمد ييلديز، التصوف، جامعة أنقرة، ٠١/٢١/٢٠١6
موضوع الرسالة: ابن برجان )ت 536هـ/1141م( وآراؤه التصوفية•	

د. فخر الدين ييلديز، الحديث وعلومه، جامعة مرمرة، ٢5/٠5/٢٠١6
موضوع الرسالة: فقه الحديث َكَفّنٍ من العلوم•	

د. داود آغبال، التفسير وعلوم القرآن، جامعة الفرات، ٢7/٠5/٢٠١6
موضوع الرسالة: التفسير اإلشاري عند محيي الدين ابن العربي•	

د. طوبى أرقوچ بايدار، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، ٠٩/٢6/٢٠١7
موضوع الرسالة: القتل الرحيم وإهمال التداوي من منظور فقهي •	

د. خديجة بوينو كالن شان قارَدشالر، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، ١٢/٢5/٢٠١7
موضوع الرسالة: منزلة شهاب الدين القرافي في الفقه•	

د. بكر أوزودوغرو، الحديث وعلومه، جامعة سامسون ١٩مايو، ٠٢/٢3/٢٠١8
موضوع الرسالة: ظاهرة العمل في إثبات نسبة الروايات للنبي صلى اللّٰ عليه وسلم•	

د. زبيدة أوزبان، الحديث وعلومه، جامعة صقاريا، ٢8/٠6/٢٠١8
موضوع الرسالة: مفهوم السنة في الكتب األصولية الحنفّية لما وراء النهر )القرن الخامس إلى الثامن(•	
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د. عبد الرحيم بيليك، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، ١٠/١٢/٢٠١8
موضوع الرسالة: علم الخالف َكَفّنٍ من فنون القفه•	

د. ناگهان أمير أوغلو، الحديث، جامعة چوقوراووا، ١7/٢٠١٩/٠5
موضوع الرسالة: علم الحديث في عهد المماليك األتراك )البحرية( )القرن السابع والثامن الهجري(•	

 د. عائشة گول مته، التصوف، جامعة مرمرة، ٢٠/٢٠١٩/٠6
موضوع الرسالة: طريقة المولوية في إستانبول في القرن الثامن عشر•	

د. ج. َجَرْن چاووش، التصوف، جامعة مرمرة، ٢8/٢٠١٩/٠6
موضوع الرسالة: مقارنة أفكار ابن العربي وفِريْتُهوف ُشوْن فيما وراء الطبيعة.•	

د. ضياء أردينچ، الكالم، جامعة صقاريا، ٠8/٢٠١٩/٠7
موضوع الرسالة: نظرية المعرفة عند التفتازاني•	
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د. عبد الحميد دوندار، التاريخ، جامعة شيخ أده بالي في بيليجيك، ٢١/٢٠١٩/٠8
موضوع الرسالة: بغداد في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي )طُُبوْغَراِفية، البنية االجتماعية، الحياة اليومية(•	

د. عائشة أوزون، التفسير، جامعة يلدرم بيازيد أنقرة، ٢٠١٩/٠٩/٢3
موضوع الرسالة: عالقة التفسير بالمعجم في القرون الهجرية األربعة األَُولى•	

د. زين العابدين ابن حياة ذوقاري، الفقه وأصوله، جامعة بن علي يلدرم في أرزنجان، ٢٠١٩/١٢/٠٢
موضوع الرسالة: اآلراء في الربا في إطار حديث األصناف الستة•	

د. عبد الرحمن آجر، التصوف، جامعة رجب طيب أردوغان، ٢٠١٩/١٢/٢6
موضوع الرسالة: عبد الرحمن جامي كمتأثر بابن العربي، وكتابه شرح فصوص الحكم: تحقيق وتحليل•	



البرامج
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)LADEP( برنامج الدعم األكاديمي

ــٌه لطلبــة كليــات اإللهيــات ليكــون لهــم  هــذا البرنامــج الــذي ينظمــه مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( موجَّ
ًنــا مــن ثــاث مراحــل. تســتمر  تقويــة تعليميــة، بــدأ فــي عــام 2006 وتطــور فــي الفتــرة الاحقــة، ليصبــح مكوَّ

ــات البرنامــج منــذ عــام 2012 ضمــن برنامــج تأهيــل الباحثيــن. َفَعاليَّ

اســتحق المشــاركون فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي )LADEP 2( نيــَل الشــهادة وذلــك بعــد أن أكملــوا بنجــاح 
ثمانــي عشــرة محاضــرة فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن العــام الدراســي 2018-2019. أمــا طــاب الســنة 
األخيــرة فــي الجامعــة الذيــن أكملــوا بنجــاح محاضــرات برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي )LADEP 2( فقــد أتمــوا 

)LADEP( .بذلــك الفصــل الســادس مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة- اختصــاص

تــم قبــول طلبــات االلتحــاق ببرنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة لعــام 2019-2020 طــوال 
شــهر أيلــول للفصــل الرابــع عشــر مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي في المرحلة الجامعيــة LADEP )2(  والفصل 

 .)1( LADEP الثامــن مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة
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أجريــت المقابــات فــي 5-6 مــن تشــرين األول وتــم قبــول الطــاب فــي المرحلتيــن المذكورتيــن. تــمَّ اللقــاء 
التعريفــي األول الــذي جمــع الطــاب المقبوليــن فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة ألول 
مــرة فــي 9-10 مــن تشــرين األول، وذلــك فــي افتتاحيــة البرنامــج لعــام 2019-2020. يخضــع المشــاركون 
فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي لعــام 2019-2020 لثمانــي عشــرة محاضــرة ضمــن مراحــل البرنامــج الثاثــة.

س فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة )1( متــون تــمَّ اختيارهــا مــن المؤلّفــات الحديثــة  تـُـدرَّ
بشــكل عــام، وذلــك بغيــة تكويــن أســاس الســتيعاب المفاهيــم والمصطلحــات والمســائل األساســية فــي 
العلــوم اإلْســاِميَّة. أمــا فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة )2( الــذي يســتمر ســنتين 
س فيــه متــون كاســيكية تتعلــق بالعلــوم اإلْســاِميَّة األساســية مثــل التفســير والحديــث والفقــه والــكام  فُتــدرَّ
إلــى جانــب دراســة المشــاكل والمســائل الحديثــة، يتــم فــي الوقــت نفســه تخصيــص مجــال إلشــكاليات 
العلــوم والمشــكات المعاصــرة، باإلضافــة إلتاحــة الفرصــة للعــروض التــي يقدمهــا الطــاب. برنامــج الدعــم 
ــَط بمثابــة تحضيــر ألبحــاث مرحلــة الماجســتير،  األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة - اختصــاص الــذي ُخطِّ
يُْعَطــى الطــاُب فيــه محاضــرات فــي أصــول الفقــه، باإلضافــة لألســاليب التقنيــة والمنهجيــة التــي يُحتــاج 
إليهــا فــي األعمــال األكاديميــة، وتتــاح لهــم الفرصــة لاستشــارة بعقــد اجتماعــات مــع متخصصيــن فــي كل 
مجــال. باإلضافــة إلــى المحاضــرات واالجتماعــات العلميــة اآلنفــة الذكــر مــن كافــة االختصاصــات بحضــور 
المشــتركين، فــإن هــؤالء المشــتركين يتلقــون دعــم اإلشــراف العلمــي فــي إطــار احتياجــات أبحاثهــم العلميــة 
مــن مشــرفين متخصصيــن فــي مجاالتهــم بــأن يجتمعــوا مــع هــؤالء األســاتذة كل فتــرة بشــكل دوري لمــدة 

تســتمر ثمانيــة أشــهر تقريًبــا. 

ــر اللغــة  ــي مجــال تطوي ــة الدعــم ف ــة الجامعي ــي المرحل ــّي ف ــي برنامــج الدعــم األََكاِديِم م للمشــاركين ف ــدَّ يُق
اإلنكليزيــة والعربيــة، وتأميــن الكتــب وخاصــة الكتــب المكتوبــة باللغــات األجنبيــة. وفــي برنامــج الدعــم 
األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة )1( يتــم تنظيــم محاضــرات إضافيــة علــى مــواّد البرنامــج فــي علمــي 
النحــو والصــرف وذلــك تلبيــة الحتياجــات الطــاب الرئيســة لفهــم المتــون الكاســيكية، وتوســيًعا لمعارفهــم 
العلميــة األساســية، كمــا يتــم تنظيــم محاضــرات فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر وصــواًل لفهــم صحيــح لعصــر 

مــا بعــد الحداثــة فــي مســتوى ابتدائــي.

محاضــرات برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيــة التــي تنظَّــم فــي مبنــى مركز البحوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( كلَّ مســاء عــدا نهايــة األســبوع مــن الســاعة الخامســة والنصــف حتــى الســابعة ال تكتفــي بقــراءة المتــون 
الكاســيكية العربية فقط، بل تهدف أيًضا إلى تطوير الكفاءة األََكاِديِمّية للطاب، وتشــجيعهم على التفكير 
فــي آليــات فهــم العلــوم اإلْســاِميَّة ودراســتها فــي يومنــا هــذا. بالتــوازي مــع هــذه المحاضرات يعمــل البرنامج 
 علــى تطويــر قابليــة الطــاب فــي التأليــف والبحــث األََكاِديِمــّي مــن خــال األعمــال الفرديــة والجماعيــة.
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)YADEP( برنامج التعليم والدعم األََكاِديِمّي الصيفي

ا إلــى  برنامــج التعليــم والدعــم األََكاِديِمــّي الصيفــي الــذي بــدأ برنامجــه األول عــام 2016، ومــا زال مســتمرًّ
ــٌه للباحثيــن الشــباب فــي كليــات اإللهيــات والعلــوم اإلْســاِميَّة التــي افتتحــت حديًثــا.  اليــوم. هــو برنامــٌج ُموجَّ
ِصيــن فــي  ــم فيــه البرنامــج الرابــع اختلــف عــن البرامــج الســابقة باشــتراك موظِّفيــن متخّصِ هــذا العــام والــذي نُظِّ
المجلــس األعلــى للشــؤون الدينيــة التابعــة لرئاســة الشــؤون الدينيــة فــي البرنامــج. تمــت فعاليــات البرنامــج 

المكــون مــن المحاضــرات العلميــة وورشــات العمــل بيــن 9 و26 تمــوز 2019.

ــى للشــؤون  ــغ 110 ســاعات، 27 مســاعد متخّصــٍص مــن المجلــس األعل ــذي بل ــي البرنامــج وال اشــترك ف
الدينيــة التابعــة لرئاســة الشــؤون الدينيــة. نُظّــم البرنامــج بشــكل يزيــد مــن مهــارات المشــتركين العلميــة، مــع 
ــا  ــي بنيته ــة ف ــوم المختلف ــق لفهــم مناهــج العل ــي تمهــد لهــم الطري ــة المتنوعــة الت ــم المعلومــات النظري تقدي

ــة.  األصولي

اشترك في برنامج التعليم والدعم األََكاِديِمّي الصيفي حتى اآلن ١76 مشترك.
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٢٠١٩ )YADEP( برنامج الدروس لبرنامج التعليم والدعم اأَلَكاِديِمّي الصيفي

برنامج التدريب المهني
يتيــح مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( إمكانيــة التدريــب للطلبــة األجانــب. فيمكــن لطاب الفــروع المتعلقة 
باإللهيات واألبحاث اإلْساِميَّة، إلى جانب طاب إدارة المعلومات والوثائق وعلم المكتبات، مراجعة مركز 
 البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( مــن أجــل التــدرب. قــد اســتفاد مــن فرصــة التدريب في عــام 2019 طالب واحد.

عدد المحاضرات اسم المحاضرة / تفصيل مجموعات المحاضرات

12 محاضرات تشكل العالم الحديث: تحسين گورگون

رية
نظ

ت ال
ضرا

حا
الم

ي(
زام

)إل
ل 

عم
ت ال

شا
ور

 و

16 محاضرات نظرية المعرفة: إسحاق أرسان
16 محاضرات أصول البحث: أيوب سعيد قايا
16 محاضرات نظرية التاريخ: زاهد آتچيل

20 محاضرات النظرية االجتماعية: نور اللّٰ آرديچ
6   محاضرات ورشة عمل

86 محاضرات المجموع

8   محاضرات مهارات العرض األساسية: إبراهيم زيد گْرچيك

ية 
تقن

ت ال
ضرا

حا
الم

6   محاضرات المؤّسســات البحثيــة، والمكتبــات، ودور النشــر: إســماعيل َجَبهِجــي 
ــا ــح قاي ومحمــد فات

4   محاضرات كتابة المشاريع وإدارتها: يونس أوغور



المعلومات الموثوقة
 في متناول أيديكم دائًما 

www.islamansiklopedisi.org.tr



المنشورات
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نشرات دورية
صدر العددان 41 و42 من مجلة البحوث اإلْسالِميَّة•	

مجلــة البحــوث اإلْســاِميَّة المحّكمــة التــي بــدأ مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بإصدارهــا منــذ عــام 
1997، تُصــدر عدديــن فــي الســنة )حزيــران وكانــون األول(. تــمَّ فــي عــام 2019 إصــدار العدديــن 41 و42 

مــن المجلــة. 

ــم فــي عــام 2019 موقــع إلكترونــي لمجلــة البحــوث اإلْســاِميَّة. يمكــن الوصــول إلــى كل المقــاالت مــن  ُصّمِ
http://isad.isam.org.tr :أعــداد المجلــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا مــن خــال هــذا الموقــع

صدر العددان 53 و54 من مجلة البحوث العثمانّية•	

مجلــة البحــوث العثمانّيــة التــي بــدأت بالصــدور فــي عــام 1980 يصــدر منهــا فــي كل ســنة عــددان. اعتبــاًرا 
مــن عــام 2010 بــدأ مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بإصدارهــا، واعتبــاًرا مــن العــدد 46 عــام 2015 
تســتمر فــي الصــدور كمجلــة لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( وجامعــة إســتانبول 29 مايــو. تــمَّ فــي عــام 

ــة. ــة البحــوث العثمانّي 2019 نشــر العدديــن 5٣ و54 مــن مجل
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الكتب

منشــورات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( تهــدف إلــى المســاهمة الفعليــة األصيلــة فــي عالــم المعرفــة، 
وإلــى توعيــة القــارئ بشــكل عــام، وتهــدف أيًضــا إلــى نشــر الكتــب والساســل حســب المعاييــر األََكاِديِمّيــة 
والعلميــة. كمــا تعتمــد بعــض األســس لنشــر كتبهــا منهــا: مراعاتهــا للمعاييــر األََكاِديِمّيــة، وصحــة المعلومــات 

مــن المصــادر. 

يتّم نشــر منشــورات مركز البحوث اإلْســاِميَّة )إســام( تحت عناوين: 1( سلســلة الكتب النفيســة 2( وسلســلة 
الثقافة األساســية ٣( وسلســلة عيون التراث اإلســامي 4( وسلســلة البحوث العلمّية 5( والكتب المرجعّية، 

وقــد وصلــت المنشــورات فــي نهايــة العــام 2019 لـِ 215 كتاًبا ليســتفيد منها الباحثون. 

سلسلة الثقافة األساسية

)كل المنشورات تحت هذه السلسلة باللغة التُّْركّية(

الكتب المعاد طبعها

بكر طوبال أوغلي، اإليمان بالل، 2006؛ )ط 5( 2019.

محمد پاچاجي، مدخل إلى القرآن، 2006؛ )ط 9( 2019.

جاسم آوجي )تحرير(، خاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم، 2007؛ )ط9( 2019، )ط10( 2019.

شيناسي گوندوز، النصرانية، 2006؛ )ط 7( 2019.

إبراهيم قالين، اإلسالم والغرب، 2007؛ )ط 1٣( 2019؛ )ط14( 2019. 

طوران قوج، جمالية اإلسالم، 2008؛ )ط 9( 2019.

ياشار آيدنلي، الفارابي، 2008 )ط 4( 2019.



33
2019

محسن دميرجي، مدخل للتفسير، 2009؛ )ط 4( 2019.

قاسم كوچوك آلب-أحمد جويزجي، الفكر الغربي -األسس الفلسفية-، 2009؛ )ط 6( 2019.

إلياس چلبي، أسس العقيدة اإلْسالِميَّة، 2009؛ )ط 6( 2019، )ط 7( 2019.

ُعْلِوي مراد قياڤوز - أحمد صائم قياڤوز، مدخل إلى علم الكالم، 2010؛ )ط 5( 2019.

حسين صاري أوغلو، ابن رشد، 2011؛ )ط ٣( 2019.

محمد أوزدمير، األندلس، 2014؛ )ط 6( 2019.

 سالمة ليلى گورقان، اليهودية بخطوطها العريضة، 2014؛ )ط 5( 2019.

ناهدة بوزقورت، العباسيون )750-1258(، 2014؛ )ط 6( 2019.

علي إحسان ييتيك، األديان الشرقية، 2014؛ )ط 4( 2019.

محمود أرول قيليج، ابن العربي، 2015؛ )ط ٣( 2019.

إسماعيل ييكيت، األمويون )661-750(، 2016؛ )ط 4( 2019.

سلسلة عيون التراث اإلْسالِميَّة

الكتب الجديدة:
يوســف بــن هــال الصفــدي )ت 696هـــ/1296م(، كشــف األســرار وهتــك األســتار، 1-5 )تحقيــق، بهــاء 

الديــن دارتمــا(.

الشيخ بدر الدين، التسهيل شرح لطائف اإلشارات، 1-٣ )تحقيق، مصطفى بولند داداش(.
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الكتب المعاد طبعها:
أبــو منصــور الماتريــدي، كتــاب التوحيــد )نشــر: بكــر طوبــال أوغلي-محمــد آروجــي(، 200٣، غــاف فنــي، 

)ط 6( 2019 

أبــو منصــور الماتريــدي، كتــاب التوحيــد - ترجمــة تفســيرية )ترجمــة: بكــر طوبــال أوغلــي(، 2002؛ غــاف 
عــادي )ط 14( 2019.

عاء الدين األسمندي، لباب الكالم، )نشر: سعيد أُوَزْرَواْرِلي(، 2019

نــور الديــن الصابونــي، الكفايــة فــي الهدايــة، )تحقيــق: محمــد آروجــي(، )ط 2(2019، )طبعــة مشــتركة بيــن 
مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينيــة التُّْركّيــة(.

نــور الديــن الصابونــي، المنتقــى مــن عصمــة األنبيــاء، )تحقيــق: محمــد بولوط(، )ط 2(2019، )طبعة مشــتركة 
بيــن مركــز البحوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينيــة التُّْركّية(.

محمــد بــن الحســن المعينــي، لوامــع البرهــان وقواطــع البيــان فــي معانــي القــرآن، )تحقيــق: ســفر حســنوف(، 
1ـ2، )ط 2( 2019، )طبعة مشــتركة بين مركز البحوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينية التُّْركّية(.

محمــد بــن محمــود األصفهانــي، كتــاب القواعــد الكليــة فــي جملــة مــن الفنــون العلميــة، )تحقيــق: منصــور 
ُقوشــيْنَكاْغ وبــال تاْشــقين(، )ط 2(2019، )طبعــة مشــتركة بيــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة 

الشــؤون الدينيــة التُّْركّيــة(.

محمــد فقهــي أفنــدي، رســالة فــي أدب المفتــي، )تحقيــق: عثمــان شــاهين(، )ط 2(2019، )طبعــة مشــتركة 
ــة(. بيــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينيــة التُّْركّي

قاســم بــن ُقطلوبُغــا، كتــاب تقريــب الغريــب )تحقيــق: عثمــان كســكين أَر(، 2019، )طبعــة مشــتركة بيــن مركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينيــة التُّْركّيــة(.
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سلسلة البحوث العلمية

)أكثر المنشورات تحت هذه السلسلة باللغة التركية(

الكتب الجديدة:

سالمة ليلى گورقان، تاريخ بني إسرائيل من إبراهيم إلى عزرا، 2018؛ )ط 2 منقحة وموسعة( 2019.

إبراهيم كافي دونمز، دراسات فقهية وأصولية، )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 2019.

َمحَمد طه بُوياِليق، تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير، 2019.

الكتب المعاد طبعها:

سعيد أُوَزْرَواْرِلي، محاوالت التجديد في علم الكالم )من نهاية القرن 19 إلى بداية القرن 20(،  
،2019 )ط4( 

عمر توركر، إمكانّية معرفة ما وراء الطبيعة عند ابن سينا، 2010، )ط2( 2019،

مرتضــى بــدر، مدرســة بخــارى الفقهّيــة: تحليــل للفقــه الحنفــّي فــي آســيا الوســطى بيــن القــرن 10 و13 مــن 
خــالل فقــه الوقــف، )ط٣( 2019،

الفلسفة اإلْسالِميَّة: التاريخ والمشاكل، )تحرير: محمد جنيد قايا(، )201٣؛ )ط 6( 2018،

محمد داغ، مقاربة نقدية للفهم التقليدي لعلم القراءات، 2011، )ط2( 2019،

فاطمة قيزيل، نظريّة الراوي المشترك ومناقشتها، 201٣، )ط2( 2019،

أَْلدار حسن أوغلو، قوانين نوح والنوحّية، 2015، )ط2( 2019،
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سلسلة الكتب المرجعّية

)كلها باللغة التركية(

الكتب الجديدة: 

موسوعة اإلسالم األساسّية )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 1ـ8، 2019

الكتب المعاد طبعها:

بكــر طوبــال أوغلــي وإليــاس چلبــي، معجم المصطلحات الكالميــة، 2010، )ط 6 منقحة 	•
وموسعة( 2019،

هــذا الكتــاب يــدرس المرحلــة التــي تمتــّد مــن إبراهيــم عليــه الســام إلــى عهــد عــزرا والتــي تقابــل فــي الوقــت 
نفســه عهــود التأســيس لتاريــخ بنــي إســرائيل )2000-400 قبــل الميــاد(، وتتركــز الدراســة بشــكل خــاص 
ــع فيــه، هو  فــي إطــار التــراث التوحيــدّي لبنــي إســرائيل. أســاس اإلطــار العــام للكتــاب والتسلســل الزمنــي المتبَّ
مــا فــي المصــادر اليهوديـّـة مــن علــم التاريــخ والتسلســل الزمنــي. ولكــن مــا فــي هــذا االتجــاه مــن معلومــات، 
ــاِميَّة واالكتشــافات فــي  ــم والمصــادر اإلْس ــواردة فــي القــرآن الكري ــات ال ــة بالمعلوم ــمَّ تقييمــه مقارن ــد ت ق
علــم التاريــخ وعلــم اآلثــار والتعليقــات واالنتقــادات المســتندة ألعمــال التحقيــق للعهــد القديــم. تهــدف هــذه 
الدراســة إلخــراج مــواّد ومعلومــات جديــدة فــي مجــال تاريــخ بنــي إســرائيل -والتــي لــم تكــن محــور بحــوث 

مســتقلة كثيــرة فــي اللغــة التُّْركّيــة- وذلــك مــن خــال مقارنــة العهــد القديــم بالقــرآن الكريــم بشــكل خــاص.
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إبراهيم كافي دونمز، دراسات فقهّية وأصولّية، )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 2019.	•

ــة  ــة، ثاث تــم فــي هــذا الكتــاب جمــع أبحــاث إبراهيــم كافــي دونمــز العربي
منهــا قّدمهــا فــي االجتماعــات الدوريــة لألكاديمية العالمية للفقه اإلســامي 
ــا باســم منظمــة التعــاون  التابعــة لمنظمــة المؤتمــر اإلســامي )تعــرف حاليًّ
اإلســامي(، باإلضافــة إلــى المقــاالت التــي قدمهــا المؤلــف باللغــة العربيــة 

فــي بعــض االجتماعــات العلميــة الدوليــة المنعقــدة فــي بلــدان مختلفــة.

إلــى جانــب كــون فلســفة الفقــه ومنهجيــة الفقــه فــي محــور الدراســة بشــكل 
عــام، إال أنــه قــام بعــرض اقتراحــات وتقييمــات متعلقــة بالتفكيــر الفقهــي، 
المتعلقــة  والمســائل  المصطلحــات  بعــض  تحليلــي  بشــكل  تنــاول  كمــا 
مباشــرة بالفــروع الفقهيــة أو فــي إطــار أصــول الفقــه، باإلضافــة إلــى مقارناتــه 
بيــن الحيــن واآلخــر بيــن مقاربــات الفقــه اإلســامي والقانــون الغربــي، وأخيــًرا قــام فــي بعــض المواطــن 

بتحليــل األفــكار األساســية ألبــرز العلمــاء المســلمين فــي موضوعــي أصــول الفقــه والمقاصــد.

 

َمحَمد طه بُوياِليق، تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير، 2019.	•

يَُعــدُّ مــا ُكِتــَب علــى الكشــاف لجــار اللّٰ الزمخشــري الــذي يعتبــر بدايــة عهــد 
ــب  المتأخريــن، مــن شــروح وتعليقــات ومختصــرات ومحاكمــات ومــا ُكِت
ــف مــن تفاســير وفــق منهــج الكشــاف،  علــى الشــروح مــن حواشــي ومــا أُلِّ
كلهــا مــن تــراث الكشــاف. فــي القســم األول مــن الكتــاب، تــم تحديــد 
ــم  ــي، كمــا ت ــراث الكشــاف وترتيبهــا بشــكل زمن ــر مــن ت ــي تعتب الكتــب الت
التعريــف بمــا وصــل مــن هــذا التــراث إلــى يومنــا هــذا بشــكل مختصــر مــن 
حيــث المحتــوى والخطــة والشــمولية والمصــادر والتأثيــر. وفــي القســم 
الثانــي مــن الكتــاب تــمَّ تحليــل عاقــة المحتويــات فــي تــراث الكشــاف على 
أســاس مثاليــن مــع مراعــاة التسلســل الزمنــي. الكتــاب يمتــاز بكونــه أوســع 
كتــاب يــدرس تــراث المخطوطــات فــي علــم التفســير وعاقــة المحتويــات 

ببعضهــا فــي هــذا التــراث.
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سلسلة عيون التراث اإلسالمي

يوســف بــن هــالل الصفــدي، كشــف األســرار وهتــك األســتار )تحقيــق، بهاء الديــن دارتما( 	•
2019 ،5-1

َرة  هــذا الكتــاب الــذي ينشــر ألول مــّرة ضمن مشــروع العصــور الُمَتأَّخِ
مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة، هــو تفســيٌر للقــرآن الكريــم ألبــي البــركات 
يوســف بــن هــال الصفــدي )ت. 696هـــ/1296م( الطبيــب واألديب 
ــر وأحد فقهاء القرن الســابع الهجري/الثالث عشــر الميادي  والمفّسِ

الــذي ال نعــرف عــن حياتــه الكثيــر.

ــة،  ــف الطباب ــة للمؤلّ الكتــاب الفــت للنظــر حيــث إن الحرفــة األصلّي
ومؤلّفهــا يجيــد لغــات بعــض الكتــب المقدســة القديمــة مثل الســريانّية 
العقــل ويظهــر  أهمّيــة  كثيــًرا علــى  تفســيره  فــي  والعبرانّيــة. يحــثُّ 
بعــض  يحمــل  األســرار  كشــف  أن  مــع  بشــدة.  للتقليــد  معارضتــه 

ــزه. األوصــاف المشــتركة مــع التفاســير التقليديّــة فإنــه يمتــاز عنهــا بأوصــاف تخّصــه وتمّيِ

الشــيخ بــدر الديــن، التســهيل شــرح لطائــف اإلشــارات )تحقيــق: مصطفــى بولنــد داداش(، 	•
2019

التســهيل هــو للشــيخ بــدر الديــن أحــد فقهــاء الدولــة العثمانّيــة فــي عهــد 
المحاكــم  عــن  المســؤول  )َقاِضيَعْســَكر،  العســكري  والقاضــي  النشــأة 
والتعليــم والعضــو بديــوان همايــون( لســنتين. يهــدف هــذا الكتــاب إلــى 
ــة، كمــا يهــدف أيًضــا لتحليــل هــذا الكتــاب. كتــاب  عــرض اآلراء الفقهّي
التســهيل للشــيخ بــدر الديــن فــي الفقــه الحنفــّي كتبــه الشــيخ شــرًحا علــى 
الــذي  بالتمــرد  الديــن  بــدر  الشــيخ  اشــتهر  اإلشــارات.  لطائــف  كتابــه 
يّدعيــه البعــض أنـّـه قــاده ضــد الدولــة العثمانّيــة أكثــر مــن كونــه عالًمــا فــي 
ــف بســرد آراء بعــض علمــاء  ــه التســهيل قــام المؤلّ علــم الفقــه. فــي كتاب
المذهــب الحنفــّي ليقــوم بعدهــا فــي مســألة تأصيــل اآلراء الفقهّيــة بانتقــاد 
االتســاق والتجانــس فيمــا بينهــا. وبمــا أن التســهيل يحتــوي علــى أقــوال 

ــا فــي الفقــه المقــارن.  ُه كتاًب المذاهــب األخــرى يمكــن َعــدُّ
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سلسلة الكتب المرجعّية

موسوعة اإلسالم األساسّية )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 8-1، 2019

اإلصدارات المشتركة

نــور الديــن الصابونــي، الكفايــة فــي الهدايــة، )تحقيــق: محمــد آروجــي(، )ط 2( 2019، )طبعــة مشــتركة بيــن 
مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينّيــة التُّْركّيــة(.

نــور الديــن الصابونــي، المنتقــى مــن عصمــة األنبيــاء، )تحقيــق: محمــد بولــوط(، )ط 2( 2019، )طبعــة 
مشــتركة بيــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينّيــة التُّْركّيــة(.

محمــد بــن الحســن المعينــي، لوامــع البرهــان وقواطــع البيــان فــي معانــي القــرآن، )تحقيــق: ســفر حســنوف(، 
1ـ2، )ط 2( 2019، )طبعة مشــتركة بين مركز البحوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينّية التُّْركّية(.

ــة فــي جملــة مــن الفنــون العلمّيــة، )تحقيــق: منصــور  محمــد بــن محمــود األصفهانــي، كتــاب القواعــد الكلّي
ُقوشــيْنَكاْغ وبــال تاْشــقين(، )ط 2( 2019، )طبعــة مشــتركة بيــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة 

الشــؤون الدينّيــة التُّْركّيــة(.

محمــد فقهــي أفنــدي، رســالة فــي أدب المفتــي، )تحقيــق: عثمــان شــاهين(، )ط 2(2019، )طبعــة مشــتركة 
ــة(. ــة التُّْركّي بيــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينّي

ــن  ــق: عثمــان كســكين أَر(، 2019، )طبعــة مشــتركة بي ــب الغريــب )تحقي ــاب تقري ــن قوطلوبُغــا، كت قاســم ب
ــة(. ــة التُّْركّي ــاِميَّة )إســام( ورئاســة الشــؤون الدينّي مركــز البحــوث اإلْس

اإلصدارات خارج تركيا

أبــو منصــور الماتريــدي، كتــاب التوحيــد )نشــر: بكــر طوبــال أوغلي-محمــد آروجــي(، 200٣، غــاف فنــي، 
)ط 6( 2019 

يوسف بن هال الصفدي، كشف األسرار وهتك األستار )تحقيق، بهاء الدين دارتما( 5-1، 2019
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المكتبــة التــي َتْفَتــح أبوابهــا كلَّ أيــام األســبوع مــن الســاعة التاســعة صباًحــا وحتــى الحاديــة عشــرة ليــًا، 
يســتفيد منهــا كّل الباحثيــن المســّجلين فــي أحــد برامــج الدراســات العليــا.

فــي عــام 2019 اقتــرب عــدد األعضــاء المســجلين فــي المكتبــة ِلـــ ٣6000 باحًثــا، واســتفاد مــن المكتبــة طيلــة 
ــا 600 باحــث تقريًبــا. هــذا العــام 211000 باحــث، يســتفيد مــن المكتبــة يوميًّ

تمتلــك مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( -التــي تعتبــر مكتبــة اختصاصيــة- مجموعــًة غنّيــًة مــن 
المراجــع والمصــادر المتعلقــة بالبحــوث اإلســامية والعلــوم اإلنســانية. أثريــت المكتبــة فــي عــام 2019 
ب 8401 كتــاب ُحِصــل علــى 2062 منهــا عــن طريــق الشــراء، و59٣7 منهــا عــن طريــق التبــرع، و٣٣4 منهــا 
عــن طريــق المبادلــة، و68 منهــا بطــرق أخــرى. باإلضافــة إلــى 7060 مجلــة تــمَّ الحصــول علــى 80٣ مجلــة 

منهــا عــن طريــق الشــراء، و٣150 مجلــة عــن طريــق التبــرع، و٣107 مجلــة عــن طريــق المبادلــة.

محتوى المكتبة حتى نهاية عام ٢٠١٩ هو على الشكل اآلتي:

عدد الكتب: 312.846
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عدد المجاّلت:  4١٢8، منها ٩3١ مجلة ُتتاَبع بشكل منتظم )مجموع األعداد ٢٢6١6٠ تقريًبا(

ملّفات الوثائق: 18336

الميكروفيش والميكروفلم: 4١١

الطبع المنفرد: 511

قرص صلب: 1598

إلــى جانــب ذلــك فــإن قســم األرشــيف فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( يتيــح للباحثيــن االســتفادة مــن 
ت القضــاة بالصيغــة الرقمّيــة وميكروفلــم. باإلضافــة إلــى أّن المكتبــة تقــوم بخدمــة  ــا مــن ســِجاَّ 2٣.505 ملفًّ
تقديــم الوثائــق عــن طريــق البريــد للباحثيــن العامليــن فــي مختلــف الجامعــات المنتشــرة فــي األناضــول. تــمَّ 

فــي عــام 2019 إرســال ٣٣67 وثيقــة إلــى 1295 باحــٍث.

التبرعات إلى مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(

أســماء المؤّسســات واألشــخاص الذيــن تبّرعــوا بأكثــر مــن 100 كتــاب لمكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
)إسام( هي كاآلتي:

عدد التبرعات إلى مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( عدد التبرعات إلى مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(

104 قنصلّية إيران 128 علي خاقان چاووش أوغلو
289 كمال قهرْهمان 274 علي يوجل يُوُروك
120 محمد عاكف آيدين 250 عزمي بيلگين
223 أوغوزخان دونمز 104 بشير آيواز أوغلو

3840 كتاب
1500عدد مجلة تقريبا رجحان آريق - أولوش آريق 237 كريستوفر فرارد

405 شفاء الدين دنيز 142 أَْرخان أفيونجو
131 طونجاي باش أوغلو 112 أرطغرل أرتكين
102 وقف الديانة التُّْركّي 103 اسرى آي
252 وزارة األوقاف والشؤون اإلْساِميَّة )عمان( 371 غمزه آقباش
168 زبيدة بيلديرجي 122 إنجي أنگيْن أُون
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التبرعات من مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(
قــام مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي عــام 2019 بالتبــرع بالكتــب ذوات النســخ المكــررة الموجــودة 

لديه إلى ُمْخَتَلف مكتبات المؤّسسات:

صدور أعداد جديدة من المجالت الصادرة حديًثا ومحتوياتها 

صــدرت فــي عــام 2019 األعــداد رقــم: 84، و85، و86 مــن »المجــات القادمــة حديًثــا ومحتوياتهــا« التــي 
ــا ومحتوياتهــا« علــى فهــارس  تصــدر مــرة كل أربعــة أشــهر بشــكل عــام. تحتــوي »المجــات القادمــة حديًث
ومحتويــات الدوريــات التــي يتــم متابعتهــا بشــكل منتَظــم مــن ِقبــل مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
وخاّصــة تلــك التــي تُْصــَدر منهــا باللغــات األجنبّيــة. يمكنكــم الوصــول إلــى كاّفــة األعــداد بصيغــة PDF مــن 

 www.isam.org.tr :خــال الرابــط التالــي

عدد التبرعات من مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(
255 مكتبة رئاسة الجمهوريّة
262 مديريّة مركز أولياء چلبي التابعة لرئاسة الشؤون الدينّية
130 مركز طرابزون لاختصاص الديني العالي التابع لرئاسة الشؤون الدينّية
284 مكتبة جامعة كیره سون

1345 جامعة إستانبول 29 مايو
1139 جامعة إستانبول الحضارية 
492 جامعة البحر األسود التقنّية
72 جمعّية كاظمّية التعاونّية للتعليم والثقافة
72 مكتبة ثانويّة مدافع المدينة فخر الدين باشا األناضولّية لألئمة والخطباء

578 مكتبة المدينة مركز أفندي
1006 مكتبة أُوْكچواَلر وقفي
200 جامعة صامسون
62 مكتبة ثانويّة الشهيد صفا قاباق قايا األناضولّية لألئمة والخطباء
69 تورك أوجاكاري شعبة إستانبول

110 مكتبة ثانويّة أسُكدار األناضولّية لألئمة والخطباء للبنات
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مكتبة مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( وَفَعاليَّاتها: محاضرات الفصل األول/فصل الشتاء
تــم فــي 2019/04/15 تقديــم عــروض عــن َفَعاليَّــات مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( لطــاب قســم 
إدارة الوثائــق والمعلومــات بثــاث جامعــات متواجــدة فــي إســتانبول، مــن ضمــن محاضــرات الفصــل األول 

لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(.

قــّدم خبيرنــا المكتبــي صالــح صانــدال عرضــه فــي الفهرســة والتصنيــف، وقدمــت مســؤولتنا عــن العاقــات 
اإلعامّيــة والعامــة للمكتبــة زينــب صــاوران عرًضــا عــن قاعــدة بيانــات المقــاالت العثمانّيــة لمركــز البحــوث 
اإلْســاِمّية )إســام(، وخبيرتنــا الســابقة المســاعدة الباحثــة اســرى قارايــل مهاجــر عرضــا عــن قاعــدة بيانــات 
مركــز البحــوث اإلْســاِمّية )إســام(، فــي حيــن قــّدم ُوْلقــان قــورو عرًضــا عــن خدمــات الترقيــم والطبــع، ليقــوم 

الجميــع فــي النهايــة باإلجابــة علــى األســئلة المطروحــة مــن ِقبــل الطــاب.

مكتبة مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( وَفَعاليَّاتها: محاضرات الفصل الثاني/ فصل الربيع

قــام كلٌّ مــن مديــر مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( والمســؤول عــن التوثيــق األســتاذ بيــرول أولكــر 
بإلقــاء محاضــرة بعنــوان "مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( وَفَعاليَّاتهــا" ومســؤول خدمــات األرشــيف 
لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( الدكتــور كنعــان ييلديــز بعنــوان "مجموعــات األرشــيف" لطــاب قســم 
إدارة المعلومات والوثائق لجامعة إســتانبول الحضارية في إســتانبول في 2019/10/10 ضمن محاضرات 

مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( للفصــل الثانــي مــن 2020/2019.

محاضرات الفصل الثاني مكتبة مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(: آيخان 
بوزقورت/ جامعة أوزيكين

قــام خبيــر المراجــع لمكتبــة جامعــة أوزيكيــن األســتاذ آيخــان بوزقــورت فــي 2019/04/09 فــي مركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بعــرض تجاربــه فــي أوكســفورد وفــي جامعــة أوكســفورد بُروْكــْس لطــاب قســم 
إدارة المعلومــات والوثائــق لجامعــة إســتانبول الحضاريــة فــي إســتانبول. بعــد العــرض تــم إشــراك الطــاب 

ــة التفاعليــة. المشــاركين أيًضــا فــي فعاليــات االختبــارات وتطبيقــات األجوب
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)ÜNAK( اجتماع جمعّية المكتبّيين لمكتبات الجامعات ومكتبات البحث

اشــترك مديــر مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( والمســؤول عــن التوثيــق األســتاذ بيــرول أولكــر فــي 
2019/11/٣0 فــي اجتمــاع بعنــوان "المكتبــات وســبل التعــاون فيمــا بينهــا" الــذي نظّمــه جمعّيــة المكتبييــن 

)ÜNAK( لمكتبــات الجامعــات ومكتبــات البحــث

مؤتمر إدارة مراكز المعرفة في جامعة إستانبول الحضارية في إستانبول

نظمــت جامعــة إســتانبول الحضاريــة فــي 2019/12/11، للطــاب فــي أقســام إدارة المعلومــات والوثائــق في 
إســتانبول مؤتمــًرا بعنــوان "إدارة مراكــز المعرفــة" الــذي ُجِمــع فيــه أعضــاء إدارة مراكــز األرشــيف والتوثيــق 
والمكتبــات. ألقــى مديــر مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( والمســؤول عــن التوثيــق األســتاذ بيــرول 

أولكــر كلمتــه بعنــوان "أعمــال عضــو إدارة مركــز المعرفــة ومــا يلتــزم بهــا مــن أمــور" علــى الطــاب.



اللقاءات
العلمية
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الدكتور المشارك مردان كونش، »دراسة اإللهيات والبحوث اإلْسالِميَّة في ألمانيا«
قــام الدكتــور المشــارك مــردان كونــش المحاِضــر فــي معهــد اإللهيــات بجامعــة أوســنابروك فــي ألمانيــا فــي 
ــم األســتاذ  2019/٣/14 بإلقــاء محاضــرٍة بعنــوان "دراســة اإللهيــات والبحــوث اإلْســاِميَّة فــي ألمانيــا"، تكلَّ
ــتَّة فــي ألمانيــا. كمــا  ف بكليــات اإللهيــات الّسِ كونــش أّواًل عــن تاريــخ دراســة اإللهيــات فــي ألمانيــا، ثــم عــرَّ
ــات والخطــط األََكاِديِمّيــة لكليــات اإللهيــات، وأعطــى معلومــاٍت عــن  ض كونــش أيًضــا إلــى الَفَعاليَّ تعــرَّ
ــم  ــاد التعلي ــة ازدي يَّ

ــم فيهــا. وقــد أفصــح مــردان كونــش كذلــك عــن أهّمِ ــا وخطــوات التقدي الدراســات العلي
ــة. ــة التُّْركّي الدينــي والتعليــم الدينــي المرتكــز فــي المســاجد بفضــل رئاســة الشــؤون الدينّي

د. آنتوني ف. َشاكِر، »الفلسفة والخبرة الجماعّية في العالم الغربي في عصر ما بعد الحداثة«

ــي  ــم الغرب ــة فــي العال ــرة الجماعّي ــوان "الفلســفة والخب ــاء محاضــرة بعن ــاِكر بإلق ــي ف. َش ــور آنتون ــام الدكت ق
فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة" فــي 17 حزيــران 2019. الدكتــور آنتونــي ف. َشــاِكر أســتاذ أََكاِديِمــّي متخّصــص 
فــي مجالــي الفلســفة اإلْســاِميَّة والفلســفة األلمانّيــة. وهــو الــذي كتــب عــن القونــوي أّول كتــاب شــامل 
باإلنجليزيـّـة )الحداثــة والتحّضــر والرجــوع للتاريــخ(. كمــا ترجــم كتــاب إحيــاء علــوم الديــن للغزالــي مّرتيــن.
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د. عبد الرحيم بيليك، »علم الخالف كَفنٍّ من فنون الفقه«

ألقــى الدكتــور عبــد الرحيــم بيليــك فــي يــوم الجمعــة 2019/05/19. محاضــرة بعنــوان "علــم الخــاف فــّن 
مــن فنــون الفقــه" والتــي هــي عنــوان رســالته الدكتــوراة لخــص فيهــا أطروحتــه. الدكتــور عبــد الرحيــم بيليــك 
ج مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث  هــو الباحــث العاشــر الــذي أنهــى الدكتــوراة وتخــرَّ

اإلْســاِميَّة )إســام(. يســتمر بأعمالــه األََكاِديِمّيــة فــي جامعــة ِتَراْكَيــا.

أ.د. إحسان فضلي أوغلو، »نظرّية النشر المَحقَّق«

ألقــى أ.د. إحســان فضلــي أوغلــو يــوم اإلثنيــن 17 حزيــران 2019 فــي الــدورة الدولّيــة الثالثــة لتحقيــق 
المخطوطــات التُّْركّيــة العثمانّيــة التــي نظّمهــا مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ضمــن مشــروع العصــور 

ــق". ــَرة مــن الحضــارة اإلْســاِميَّة، محاضــرة بعنــوان "نظريّــة النشــر المَحقَّ الُمَتأَّخِ
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نبــه فضلــي أوغلــو فــي المحاضــرة علــى أهمّيــة التــراث المفقــود للحضــارة اإلْســاِميَّة وتحــدث كذلــك عــن 
الخطــوات الازمــة إلخــراج هــذه المخطوطــات وإكســابها لتراثنــا الحضــاري.

د. عائشة گول مته، »طريقة المولوّية في إستانبول في القرن الثامن عشر« و د. جنت َجَرْن 
چاووش، »مقارنة أفكار ابن العربي وفِريْتُهوف ُشوْن فيما وراء الطبيعة«

ألقــت د. عائشــة گــول متــه يــوم الجمعــة 8 تشــرين الثانــي 2019 فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
محاضــرًة عــن رســالتها فــي الدكتــوراة " طريقــة المولويـّـة فــي إســتانبول فــي القــرن الثامــن عشــر" والتــي أشــرف 
عليهــا الدكتــور المشــارك ســزائي كوچــوك فــي جامعــة صقاريــا. الدكتــورة عائشــة گــول متــه هــي الباحثــة الثانيــة 
جــت مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة  عشــرة التــي أنَهــت الدكتــوراة وتخرَّ

)إســام(. تســتمر بأعمالهــا األََكاِديِمّيــة فــي جامعــة صقاريــا.

وفــي نفــس التاريــخ والمــكان ألقــت د. جنَّــْت َجــَرْن چــاووش محاضــرة عــن رســالتها فــي الدكتــوراة "مقارنــة 
ــور المشــارك ســميح  ــا الدكت ــي أشــرف عليه ــوْن فيمــا وراء الطبيعــة" والت ــوف ُش ــي وفِريْتُه ــن العرب ــكار اب أف
جيحــان فــي جامعــة مرمــرة. الدكتــورة جنَّــْت َجــَرْن چــاووش هــي الباحثــة الثالثــة عشــرة التــي أنَهــت الدكتــوراة 
جــت مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. تســتمر بأعمالهــا  وتخرَّ

ــة فــي جامعــة إســتانبول 29 مايــو. األََكاِديِمّي

د. بكر أوزودوغرو، » ظاهرة العمل في إثبات نسبة الروايات للنبي صلى اللّٰه عليه وسلم« 
ود. ناگهان أمير أوغلو، »علم الحديث في عهد المماليك األتراك )البحرّية( )القرن السابع 

والثامن الهجري(«
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قــام الدكتــور بكــر أوزودوغــرو يــوم الجمعــة 22 تشــرين الثانــي 2019 فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
بإلقــاء محاضــرة عــن رســالته فــي الدكتــوراة "ظاهــرة العمــل فــي إثبــات نســبة الروايــات للنبــي صلــى اللّٰ عليــه 
وســلم" التــي أشــرف عليهــا األســتاذ الدكتــور يــاووز أونــال فــي جامعــة 19 مايــو. الدكتــور بكــر أوزودوغــرو 
ج مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث  هــو الباحــث الثامــن الــذي أنَهــى الدكتــوراة وتخــرَّ

اإلْســاِميَّة )إســام(. يســتمّر بأعمالــه األََكاِديِمّيــة فــي جامعــة 19 مايــو.

ــوراة  ــو محاضــرة عــن رســالتها فــي الدكت ــر أوغل ــورة ناگهــان أمي ــخ والمــكان ألقــت الدكت وفــي نفــس التاري
ــة( )القــرن الســابع والثامــن الهجــري(" والتــي أشــرف  ــراك )البحريّ "علــم الحديــث فــي عهــد المماليــك األت
عليهــا األســتاذ الدكتــور محمــد ييلمــاز فــي جامعــة چوقــوراووا. الدكتــورة ناگهــان أميــر أوغلــو هــي الباحثــة 
جــت مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث  الحاديــة عشــرة التــي أنَهــت الدكتــوراة وتخرَّ

ــوراووا. ــي جامعــة چوق ــة ف ــا األََكاِديِمّي ــاِميَّة )إســام(. تســتمر بأعماله اإلْس

د. ضياء أردينچ، »نظرّية المعرفة عند التفتازاني« و د. عبد الحميد دوندار، »بغداد في 
القرن الرابع/العاشر )ُطُبوْغَرافِيٌَّة، البنية االجتماعّية، الحياة اليومّية(«

قــام الدكتــور ضيــاء أردينــچ يــوم الجمعــة 6 كانــون األول 2019 فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بإلقــاء 
محاضــرة عــن رســالته فــي الدكتــوراة " نظريـّـة المعرفــة عنــد التفتازانــي" والتــي أشــرف عليهــا األســتاذ الدكتــور 
رمضــان بيَچــْر فــي جامعــة صقاريــا، الدكتــور ضيــاء أردينــچ هــو الباحــث الرابــع عشــر الــذي أنَهــى الدكتــوراة 
ج مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. يســتمر بأعمالــه األََكاِديِمّيــة  وتخــرَّ

فــي جامعــة صقاريــا.
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كمــا ألقــى الدكتــور عبــد الحميــد دونــدار فــي نفــس التاريــخ والمــكان محاضــرة عــن رســالته فــي الدكتــوراة 
ــٌة، البنيــة االجتماعّيــة، الحيــاة اليومّيــة(" والتــي أنهاهــا فــي جامعــة  "بغــداد فــي القــرن الرابع/العاشــر )طُُبوْغَراِفيَّ
شــيخ أدبعالــي فــي بيليجيــك. الدكتــور عبــد الحميــد دونــدار هــو الباحــث الخامــس عشــر الــذي أكمــل 

ــن )AYP( لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. ــل الباحثي ج مــن مشــروع تأهي ــوراة وتخــرَّ الدكت

د. عائشة أوزون، »عالقة التفسير بالمعجم في القرون الهجرّية األربعة األَُولى«   
 وأورخان أنجقار، »تراث النوادر في المذهب الحنفّي«

ألقــت د. عائشــة أوزون يــوم الجمعــة 20 كانــون األول 2019 فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
محاضــرة عــن رســالتها فــي الدكتــوراة "عاقــة التفســير بالمعجــم فــي القــرون الهجريّــة األربعــة األَُولــى" 
والتــي أشــرف عليهــا األســتاذ الدكتــور إســماعيل چاليشــقان فــي جامعــة يلــدرم بيازيــد أنقــرة. الدكتــورة عائشــة 
 )AYP( جــت مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن أوزون هــي الباحثــة السادســة عشــرة التــي أنَهــت الدكتــوراة وتخرَّ

ــة فــي جامعــة يلــدرم بيازيــد بأنقــرة. لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. تســتمر بأعمالهــا األََكاِديِمّي

كمــا ألقــى الدكتــور أورخــان أنجقــار فــي نفــس التاريــخ والمــكان محاضــرة عــن رســالته فــي الدكتــوراة "تــراث 
النــوادر فــي المذهــب الحنفــّي" والتــي أشــرف عليهــا الدكتــور المشــارك إســماعيل َجَبهِجــي. الدكتــور أنجقــار 
الــذي ُقِبــل فــي مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( عــام 201٣، يتابــع أعمالــه 

فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( التابــع لوقــف الديانــة التُّْركــّي.



الزيارات إلى مركز 
البحوث اإلسالمية 

)إسام(
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هيئة الدولة والدين القرغيزّية
٢5 كانون الثاني ٢٠١٩ 

ــة زائربــك أركهشــوف والوفــد المرافــق لــه بزيــارِة مركــِز البحــوث  قــام رئيــس هيئــة الدولــة والديــن القرغيزيّ
البحــوث  مركــز  رئيــس  كوچــوك  راشــد  الدكتــور  األســتاذ  الوفــد  اســتقبال  فــي  كان  )إســام(.  اإلْســاِميَّة 
ــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( وخصوًصــا الموســوعة  ــد بَفَعاليَّ ــد الوف ــمَّ تزوي اإلْســاِميَّة )إســام(، ت
اإلْســاِميَّة ومشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP(. كمــا قــام بــدوره رئيــس الهيئــة الســيد زائربــك أركهشــوف 

ــات هيئــة الدولــة والديــن القرغيزيّــة. بإعطــاء معلومــات عــن َفَعاليَّ

جامعة منغوليا الوطنية
٢8 حزيران ٢٠١٩

قــام األســتاذ الدكتــور گانتويــا ماگســراياف مــن جامعــة منغوليــا الوطنيــة والوفــد المرافــق لــه بزيــارة مركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. تــمَّ تقديــم عــرض عــن َفَعاليَّــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( للهيئــة، كمــا 
قــام الطرفــان بتبــادل اآلراء فــي مســألتي قســم بحــوث الفلســفة والديــن لجامعــة منغوليــا الوطنيــة، واإلصــدار 

الثانــي للموســوعة اإلْســاِميَّة.
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جامعة أم درمان اإلْسالِميَّة
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩ 

قــام األســتاذ الدكتــور حســن عبــاس رئيــس جامعــة أم درمــان اإلْســاِميَّة والوفــد المرافــق لــه بزيــارة لمركــز 
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، تــم فــي اللقــاء التعريــف بفعاليــات المؤسســتين، ثــم تــم إعطــاء معلومــات عــن 

منشــورات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( المحققــة.

طالب معهد البحوث الشرقّية واآلسيوّية لجامعة بون
4 تموز ٢٠١٩

ــا  ــون مــع مجموعــة مــن طابهــا فــي الدراســات العلي ــوِدت فايفــر مــن جامعــة ب ــورة ي زارت األســتاذة الدكت
مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. قــام الدكتــور المشــارك طونجــاي بــاش أوغلــو نائب رئيــس مركز البحوث 
اإلْســاِميَّة )إســام( بعــرض عــن َفَعاليَّــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، كمــا قــام األســتاذ بيــرول أولكــر 
مديــر مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بعــرض عــن المكتبــة. وفــي األخيــر أعطــى الدكتــور كنعــان 
ييلديــز المســؤول عــن قســم األرشــيف فــي المكتبــة معلومــات عــن قواعــد بيانــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 

)إســام( وعــن األرشــيف والمجموعــات الخاصــة المحفوظــة فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(.
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طالب المدرسة الصيفّية لمعهد يونس أمره
٢6 تموز ٢٠١٩

فــي إطــار برنامــج المدرســة الصيفّيــة للغــة التُّْركّيــة 2019 لمعهــد يونــس أمــره والتــي اشــترك فيهــا طــاب مــن 
25 دولــة، قــام 25 طالًبــا مــن طــاب علــم دراســات اللغــة التُّْركّيــة وآدابهــا بزيــارة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
م لهــم عــن مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، قام طاب علم دراســات اللغة  )إســام(. بعــد العــرض الــذي ُقــّدِ
التُّْركّية وآدابها بحوار مع أ. د. مصطفى بيلكه وأ. د. عليم قهرمان وأ. د. سيفي كنعان. ثم زاروا مكتبة مركز 
 البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( وأخــذوا معلومــات عــن قواعــد بيانــات الرســائل والمقــاالت التُّْركّيــة العثمانّيــة.

مركز اإلمام البخاري األوزبكي الدولي للبحوث
٢3 تموز ٢٠١٩

قامــت هيئــة مــن مركــز اإلمــام البخــاري األوزبكــي الدولــي للبحــوث بزيــارة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( وكان فــي اســتقبالها األســتاذ الدكتــور راشــد كوچــوك رئيــس مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. 
ــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ومركــز اإلمــام البخــاري األوزبكــي  بعــد تبــادل المعلومــات عــن َفَعاليَّ
ــا  ــز األســتاذ الدكتــور راشــد كوچــوك علــى أهمّيــة أوزبكســتان بكونهــا مركــًزا علميًّ الدولــي للبحــوث، ركَّ
ــة للغايــة. كمــا ُعِرَضــت علــى الهيئــة الطبعــة طبــق األصــل ألقــدم نســخة  قديًمــا يحــوي مخطوطــات َقّيِمــًة مهمَّ
كاملــة لصحيــح البخــاري التــي نشــرها مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( باالشــتراك مــع رئاســة مؤّسســة 
المخطوطــات التُّْركّيــة. وكذلــك تــمَّ الحديــث عــن إمكانيــة التعــاون وتبــادل المنشــورات بيــن المؤّسســتين فــي 

إطــار أعمــال اإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلْســاِميَّة. 
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جمعّية فتاح أفندي التعليمّية والفكرّية بإسكوبية
3١ تموز ٢٠١٩

ــة فتــاح أفنــدي  قامــت مجموعــة طــاب يدرســون فــي إطــار مشــروع "تراثنــا العثمانــّي المشــترك" فــي جمعّي
ــة بإســكوبية بزيــارة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. قــام الدكتــور المشــارك طونجــاي  ــة والفكريّ التعليمّي
بــاش أوغلــو نائــب رئيــس مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بعــرض عــن َفَعاليَّــات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( وعــن منشــوراته ومشــاريعه فــي الدعــم التعليمــي. تــم فــي العــرض كذلــك تزويــد الهيئــة بمعلومــات 

عــن موســوعة اإلســام األساســّية التــي أوشــكت علــى االنتهــاء.

مركز تكوين العلماء بموريتانيا
٩ أيلول ٢٠١٩

قامــت هيئــة تتألــف مــن بعــض أعضــاء إدارة مركــز تكويــن العلمــاء بموريتانيــا بزيــارة مركز البحوث اإلْســاِميَّة 
)إســام(. أَْعَطــت الهيئــة معلومــات عــن بنيتهــا اإلداريـّـة وعــن مدرســتها وكذلــك تــم تزويدهــا بمعلومــات عــن 

ــة. مشــاريع مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( وخصوًصــا المنشــورات المحققَّ

مركز طاهر الزاوي الليبي للبحوث والمخطوطات
١6 أيلول ٢٠١٩

زارت هيئــة مــن مركــز طاهــر الــزاوي الليبــي للبحــوث والمخطوطــات الــذي يقــع فــي طرابلــس عاصمــة ليبيــا 
مركــَز البحــوث اإلســاِميَّة )إســام(. كان فــي اســتقبال الوفــد الدكتــور المشــارك طونجــاي بــاش أوغلــو نائــب 
رئيــس مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، وقــام كل مــن الطرفيــن بالتعريــف عــن مؤّسســته كمــا تــمَّ الحديــث 

عــن مجــاالت التعــاون بيــن المؤّسســتين.

مركز التراث والبحوث اليمني
٢ تشرين األول ٢٠١٩

قــام زيــد علــي الوزيــر رئيــس مركــز التراث والبحــوث اليمني )Yemen Heritage and Research Center( في اليمن 
والوفــد المرافــق لــه بزيــارة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. تحدثَّــت الهيئــة عــن َفَعاليَّاتهــا منــذ نشــأتها فــي 
 اليمــن، كمــا تــم تزويدهــا بمعلومــات عــن مشــاريع مركــز البحــوث اإلســاِميَّة )إســام( ومنشــوراتها الحديثــة.
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صندوق أموال الوقف لمسلمي أوزبكستان
8 تشرين الثاني ٢٠١٩

قامت هيئة يرأسها إسكندر خليلوف رئيس صندوق أموال الوقف لمسلمي أوزبكستان بزيارة مركز البحوث 
ف  ــز خليلــوف فــي حديثــه علــى رغبتــه فــي التََّعــرُّ اإلْســاِميَّة )إســام(. تــم تزويــد الهيئــة بفعاليــات المركــز. ركَّ
ــًة عــن وقــف الديانــة التُّْركــّي.  علــى ُمَنظََّمــات المجتمــع المدنــي فــي تركيــا وبّيــن بأنهــم جمعــوا معلومــات جمَّ

مركز بحوث وتنمية التراث الديني وآثاره التابع لرئاسة الشؤون الدينّية 
اإلندونيسّية

١٩ كانون األول ٢٠١٩ 

زار وفٌد من مركز بحوث وتنمية التراث الديني وآثاره التابع لوزارة الشؤون الدينّية اإلندونيسّية 
اإلْســاِميَّة  البحــوث  مركــَز   .)Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage(  
ــات  ــد الرحمــن مســعود أحــد أعضــاء إدارة المركــز، بَفَعاليَّ ــذي كان يرأســه عب ــد ال ــد الوف ــم تزوي )إســام(. ت
ــل  ــام بمذكــرة تفاهــم لمشــاريع مشــتركة مث ــث عــن القي ــمَّ الحدي ــاِميَّة )إســام(. كمــا ت مركــز البحــوث اإلْس

تبــادل المنشــورات، وكذلــك ســبل التعــاون المختلفــة.



أخبار من مركز
البحوث اإلسالمية 

)إسام(
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اجتماع للتعريف بصحيح البخاري ٠٢/٢٠١٩/٠3
تــم التعريــف بالطبعــة طبــق األصــل لصحيــح البخــاري التــي نشــرها مركــز البحــوث اإلْســاِمّية )إســام( فــي 
ــع رئاســة مؤّسســة المخطوطــات  إطــار مشــروع العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية باالشــتراك م
ــة، فــي جلســة بعنــوان: "كنــز أندلســي الح مــن تركيــا: أقــدم نســخة كاملــة لصحيــح البخــاري وطبعتــه  التُّْركّي
طبــق األصــل". وذلــك ضمــن أعمــال معــرض الكتــاب والثقافــة العربّيــة والتركيــة الدولــي الرابــع" الــذي تــمَّ 

تنظيمــه فــي مركــز باغارباشــي للمؤتمــرات والثقافــة. 

ــا عثــر عليهــا فــي مكتبــات العالــم  باالشــتراك بيــن المؤّسســتين تــمَّ طبــع أقــدم نســخة مخطوطــة كاملــة تاريخيًّ
ــد األول يحــوي  للجامــع الصحيــح لإلمــام البخــاري الشــهير بصحيــح البخــاري طبعــًة طبــق األصــل. الُمَجلَّ
علــى الطبعــة طبــق األصــل، والمجلــد الثانــي يحــوي علــى مقاَليــن تحليليَّيــن مــع الفهــارس. تناولــت المقالتــان 
التــي أعدهمــا كلٌّ مــن الدكتــور محمــد مجيــر الخطيــب وعرفــات آيديــن وتــم نشــرهما باللغتيــن )العربّيــة 
والتُّْركّيــة(، رواَة الجامــع الصحيــح وتاريــخ الروايــة، مــع تحليــل أوصــاف نســخة مــراد مــا التــي طبعــت طبــق 
األصــل. اشــترك فــي جلســة التعريــف بالكتــاب التــي تمــت عقــب طبــع الكتــاب بمــّدة قصيــرة كلٌّ مــن الدكتــور 
محمــد مجيــر الخطيــب وعرفــات آيديــن وقــد قامــا بتقديــم معلومــات تفصيليــة عــن خصائــص هــذه النســخة.
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ورشات العمل االستعدادّية للموسوعة اإلْسالِميَّة لوقف الديانة التُّْركّي
نُظمــت فــي عــام 2019 فــي إطــار األعمــال االســتعداديّة لإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف 
ــع- واجتمــاع استشــاري واحــد تحــت عنــوان "ورشــات  الديانــة التُّْركــّي خمــس ورشــات -واحــٌد منهــا موسَّ
العمــل االســتعداديّة للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي"، وكانــت هــذه االجتماعــات تهــدف لتقييــم 

اإلصــدار األول مــن حيــث الشــمولية والمحتــوى وأســس الكتابــة وأصولهــا واســتخدام المصــادر والمــواد 
المرئّيــة والتصميــم ومــا إلــى ذلــك، وأيًضــا لوضــع األســس والخطــوط العريضــة مــن أجــل اإلصــدار الثانــي.

تمــت الورشــة األولــى مــن ورشــات العمــل لإلصــدار الثانــي بيــن 19 و21 نيســان 2019 فــي مركــز البحــوث 
المجــاالت  مــن  بمجــال  متخّصصــة  جلســة  كل  جلســة،   12 مــن  الورشــة  تكّونــت  )إســام(.  اإلْســاِميَّة 
ت الورشــة لثاثــة  والتخصصــات العلمّيــة المقــررة فــي اإلصــدار األول لتصنيــف مــواّد الموســوعة، واســتمرَّ
ــع جلســات مختلفــة  ــم تكــون علــى حســب التخصصــات أرب ــة ث ــة جماعّي ــدأ بجلســة افتتاحّي ــت تب ــام. كان أي
ًصــا. ولمناقشــة بعــض النتائــج  ومتزامنــة اســتغرقت كامــل اليــوم. اشــترك فــي الورشــة 162 أََكاِديِمّيــا ومتخّصِ
ــم اجتمــاع لاســتعام واالستشــارة فــي 21 حزيــران 2019  والتوصيــات المقــررة فــي هــذه الورشــة، فقــد نُظِّ
ــا فــي اإلصــدار األول  فــي قاعــة المحاضــرات لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، وُجِمــع فيــه َمــْن عمــل فعليًّ

مــن رئيــس الهيئــة العلمّيــة ومجموعــة مــن أعضائهــا.

أمــا فــي شــهر تشــرين األول فقــد ُرتِّبــت أربــع ورشــات لنقــاش المســائل التقنّيــة والتــي ســُتعتمد فــي اإلصــدار 
ــت الورشــات االســتعداديّة للموســوعة. ورشــة أســس اإلحالــة  الثانــي للموســوعة اإلْســاِميَّة، وبذلــك تمَّ
والمصــادر كانــت فــي يــوم الجمعــة الموافــق ِلـــ 11 تشــرين األول 2019، وورشــة التصويــر والتصميــم يــوم 
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الســبت الموافــق ِلـــ 12 تشــرين األول 2019، وورشــة أســس اإلمــاء يــوم الجمعــة الموافــق ِلـــ 18 تشــرين 
األول 2019، وورشــة الموســوعّية والنشــر االلكترونــي يــوم الجمعــة الموافــق ِلـــ 25 تشــرين األول 2019. 
هــذه الورشــات التــي كانــت تســتمر طــول اليــوم، اشــترك فيهــا مــا يقــرب مــن 50 شــخًصا متخّصًصــا وأََكاِديِمّيــا 
ــات  ــة وتشــكيل هيئ ــُم المســائل المناَقَش ــدف مــن هــذه الورشــات تقيي ــة. يُه مــن مختلــف المجــاالت العلمّي

علمّيــة جديــدة للبــدء بأعمــال طلــب المــواد الجديــدة لإلصــدار الثانــي.

إفطار مشروع تأهيل الباحثين )AYP( وبرنامج الدعم األََكاِديِمّي في المرحلة الجامعّية 
)LADEP(- ١٠ أيار ٢٠١٩

فــي يــوم الجمعــة الموافــق ِلـــ 10 أيــار 2019 اجتمــع كلٌّ مــن الباحثيــن والطــاب فــي مشــروع تأهيــل الباحثيــن 
)AYP( وبرنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعّيــة )LADEP( علــى مأدبــة اإلفطــار مــع هيئــة التدريس.

جيــن مــن مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( بإلقــاء محاضــرة عــن  قــام الدكتــور عبــد الرحيــم بيليــك أحــد المتخّرِ
رســالته فــي الدكتــوراة "علــم الخــاف كفــن مــن فنــون الفقــه" وعقــب ذلــك حفــل توزيــع الشــهادات علــى 
المتخرجيــن مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعّيــة )LADEP( لينتهــي اليــوم بمأدبــة اإلفطــار 
فــي مطعــم مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( باشــتراك مدّرســين وباحثيــن وطــاب يصــل مجموعهــم ِلـــ 550 

شــخًصا تقريًبــا.

إفطار مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( بمشاركة رئيس الشؤون الدينّية علي أرباش 
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أقيــم يــوم الســبت الموافــق ِلـــ 11 أيــار 2019 إفطــار مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( المعتــاد الــذي ينظَّــُم 
كل ســنة علــى شــرف رجــال العلــم. مــن بيــن المدعّويــن لإلفطــار الــذي اشــترك فيــه رئيــس الشــؤون الدينّيــة 
علــي أربــاش، رجــال العلــم الذيــن يســاهمون فــي أعمــال مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( ومختلــف رؤســاء 
ُلــون لمختلــف منظمــات  الجامعــات فــي إســتانبول وُعَمَدائهــا وأعضــاء التدريــس فيهــا، والمفتــون والُمَمثِّ
المجتمــع المدنــي. مــن بيــن المشــتركين فــي اإلفطــار أيًضــا نائبــا رئيــس الشــؤون الدينّيــة الدكتــور ســليم 
آرگــون والدكتــور برهــان إْشــَلَيْن، والمديــر العــام للمنشــورات الدينّيــة الدكتــور فاتــح قــورت، والمديــر العــام 
لوقــف الديانــة التُّْركــّي محمــد صــاواش پــوالت، وبعــض أعضــاء هيئــة األمنــاء لوقــف الديانــة التُّْركــّي، وقائــم 
ــر العــام لمركــز  ــة أســكدار حلمــي توركمــان، والمدي ــورك، ورئيــس بلديّ ــر ي مقــام أســكدار مــراد صفــاء دمي
أبحــاث التاريــخ والفنــون والثقافــة اإلْســاِميَّة – إرســيكا )IRCICA( الدكتــور خليــل أرن، ورئيــس هيئــة 
األمنــاء لجامعــة إســتانبول 29 مايــو الدكتــور طّيــار آلتــى قــوالچ، ومديــر مركــز الدراســات القرآنّيــة فــي جامعــة 

إســتانبول 29 مايــو األســتاذ الدكتــور علــي بــارداق أوغلــو.

حازت الموسوعة اإلْسالِميَّة لوقف الديانة التُّْركّي على جائزة فؤاد سزكين من األََكاِديِمّية 
التُّْركّية للعلوم )TÜBA( عام ٢٠١٩

األََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة للعلــوم )TÜBA( التــي تــوزع كل ســنة جوائــز لألشــخاص والمؤّسســات والكتــب لدعــم 
ــة فــي  ــة التركي َعــت جوائزهــا هــذه الســنة فــي القصــر الرئاســي للجمهوري ــزة، َوزَّ ــة الممّي األعمــال األََكاِديِمّي
٣0 كانــون األول 2019. جائــزة فــؤاد ســزكين مــن األََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة للعلــوم )TÜBA( التــي حــازت عليهــا 
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الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي قــد اســتلمها نائــب رئيــس مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
الدكتــور علــي خاقــان چــاووش أوغلــو نيابــة عــن المركــز.

ــة  ــة للعلــوم )TÜBA( لعــام 2019 التــي أَْعلنــت رئاســة الجمهوريّ ــة التُّْركّي فــي إطــار توزيــع جوائــز األََكاِديِمّي
أنــه عــام فــؤاد ســزكين وفــاًء لــه فقــد تــم توزيــع خمــس جوائــز فــي ثــاث مجــاالت "رجــل العلــم المتفــوق"، 
و"الكتــاب"، و"الخــاص )خدمــة، فــردي، ومؤّسســاتّي(". تــم إهــداء اســم هــذه الجائــزة للمرحــوم فــؤاد ســزكين 

.)TÜBA( العضــو الفخــري لألََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة للعلــوم

إن الســبب الرئيــس فــي نيــل الموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التُّْركــّي هــذه الجائــزة، هــو كونهــا مرجًعــا 
أساســيًّا لكثيــر مــن األعمــال العلمّيــة فــي المجــاالت المتعلقة بالعلوم والفنون اإلْســاِميَّة، والفكر اإلســامي، 

والتكنولوجيــا اإلســامية، والثقافــة والحضــارة اإلســامية، وخصوًصــا لألبحــاث فــي تاريــخ العلــوم.

حــاز الدكتــور كنعــان ييلديــز مســؤول خدمــات األرشــيف بمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( علــى جائــزة 
برنامــج جوائــز تأليــف الكتــب العلمّيــة مــن األََكاِديِمّيــة التُّْركّيــة للعلــوم فــي العــام الماضــي 2018 علــى كتابــه 

»حريــق إســتانبول عــام 1660 وآثــاره: األوقــاف والمجتمــع واالقتصــاد«.

ت الترجمة اإلنجليزّية من كتاب »تاريخ إستانبول الكبير من العصور القديمة إلى القرن  تمَّ
الحادي والعشرين«

كتــاب "تاريــخ إســتانبول الكبيــر مــن العصــور القديمــة إلــى القــرن الحــادي والعشــرين" الــذي أُِعــدَّ مــن ِقَبــل 
ــرى  ــة إســتانبول الكب ــة التابعــة لبلديّ ــاِميَّة )إســام( بالتعــاون مــع الشــركة العامــة الثقافّي مركــز البحــوث اإلْس
ــة  ــة التابعــة لبلديّ ــّلِم للشــركة العامــة الثقافّي ــة وُس ــت ترجمتــه لإلنجليزيّ ــدات، تمَّ عــام 2015 فــي عشــر ُمَجلَّ

إســتانبول الكبــرى لنشــرها.

ــة فــي المجــاالت  ــا تــمَّ ونُشــر فــي عــام 2015. الكتــاب المكــّون مــن ٣6٣ مقال ــب موضوعيًّ الكتــاب المرتَّ
المختلفــة مــن الطُوبُوْغَراْفَيــا إلــى الحيــاة المعماريّــة والدينّيــة واالجتماعّيــة، ومــن السياســة إلــى االقتصــاد 
اشــترك فــي كتابتــه 270 مــن رجــال العلــم. اســُتخِدم فــي الكتــاب المكــّون مــن عشــر ُمَجلَّــدات مــا يقــرب مــن 
4000 ملزمــة تصويريـّـة مــن خرائــط، وُمَنْمَنَمــات، ونقــوش، ووثائــق األرشــيف. مــا زالــت األعمــال مســتمّرة 

لنقــل اإلصــدار التُّْركــّي المطبــوع واإلصــدار اإلنجليــزي إلــى الشــكل االلكترونــي لتعــم الفائــدة.
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اشترك قسم منشورات مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( في مؤتمر حقوق التأليف

اشــترك أردال جســار مديــر النشــر بمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي مؤتمــر حقــوق التأليــف الــذي نظّمته 
وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع كلّيــة الحقــوق بجامعــة إســتانبول صبــاح الديــن زعيــم وجمعّيــة حقــوق التأليــف 
 فــي 6 كانــون األول 2019 فــي الحــرم الجامعــي لجامعــة إســتانبول صبــاح الديــن زعيــم فــي حلقــه لــى.

مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( الــذي يزيــد كل يــوم مــن َفَعاليَّاتــه فــي النشــر االلكترونــي، يهتــّم فــي 
هــذا اإلطــار بمتابعــة التطــورات القانونيــة فــي هــذا المجــال كثيــًرا. تــمَّ تنــاول حقــوق التأليــف فــي النشــر 
يــن فــي مجاالتهــم. المؤتمــر  يــن متخصّصِ االلكترونــي فــي المؤتمــر الــذي اشــترك فيــه 10 أََكاِديِمّييــن وقانونّيِ
اســتمر طيلــة اليــوم واشــتمل علــى ثــاث جلســات وتــم فيــه نقــاش مجــاالت النشــر االلكترونــي المختلفــة مــن 

ــي. ــي والكتاب ــري والصوت التصوي

حفلة موسيقّية لذكرى جنيد قوصال

أقيمــت فــي 21 كانــون األول 2019 حفلــة موســيقّية لذكــرى وفــاة "الدرويــش القانونــي" جنيــد قوصــال فــي 
قاعــة المحاضــرات لمركــز البحــوث اإلْســاِمّية )إســام(، بالتعــاون مــع تجمــع الموســيقى التُّْركّيــة التاريخيــة 

فــي إســتانبول التابعــة لــإلدارة العامــة للفنــون الجميلــة لــوزارة الثقافــة والســياحة وبلديّــة أســكدار. 

ت القضاة لِـ ١٠٠ مجلد رقمي وصلت كلّية سِجالَّ

ت  قــام مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي عــام 2014 بإتاحــة المجــال للوصــول ِلـــ 40 ســجاًّ مــن ســِجاَّ
القضــاة مــع الحــروف التركيــة فــي 40 ُمَجلَّــدا تعــود إلى محاكم إســتانبول في القرنين الســادس عشــر والســابع 

عشــر علــى موقعهــا االلكترونــي، وِزيــَد علــى ذلــك 60 دفتــًرا مرقًَّمــا تعــود إلى مرحلــة 1911-1557.
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ت القضــاة 2٣  يتيــح مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( علــى موقعــه االلكترونــي فــي إطــار مشــروع ســِجاَّ
ألــف دفتــر ســجّل ليســتفيد منهــا الباحثــون. هــذه الدفاتــر األربعــون تــمَّ اختيارهــا مــن مختلــف مناطــق الدولــة 
العثمانيــة، وتمــت كتابتهــا باألحــرف التركيــة بدعــم مــن شــركة إســتانبول لإلبــداع الفنــي والثقافــي فــي عــام 
ــة الحقــوق بجامعــة  ــا. وفــي عــام 2019 َنشــرت كلّي ــا، و2014 إلكترونيًّ ــر عــام 2012 مطبوًع 2010، ونُش
ًمــا تعــود  ِميِديُبــوْل بالتعــاون مــع الشــركة العامــة الثقافّيــة التابعــة لبلديّــة إســتانبول الكبــرى 60 دفتــًرا مرقَّ
إلــى مرحلــة 1557-1911 مــن محاكــم إســتانبول بتحريــر األســتاذ الدكتــور محمــد عاكــف آيديــن الرئيــس 
الســابق لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(. فصــارت مجموعــة الدفاتــر بهــذا النشــر 100 دفتــًرا يمكــن 
اًنــا علــى هــذا  ت القضــاة المئــة األصلّيــة وباألحــرف الاتينّيــة مجَّ ــدات ســِجاَّ الوصــول إلــى متــون ُمَجلَّ

https://kadisicilleri.istanbul الموقــع: 

بعض اإلحصائّيات عن العاملين في مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(

وصــل عــدد العامليــن فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( حتــى نهايــة عــام 2019 إلــى 1٣4 عامــًا، 105 
منهــم بــدوام كامــل، و29 بــدوام جزئــي.

الَفَعاليَّات العلمّية للمنتسبين لمركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( لعام ٢٠١٩

الدكتور المشارك طونجاي باش أوغلو

)تحرير(
إبراهيم كافي دونمز، دراسات فقهّية وأصولّية، أنقرة، مركز البحوث اإلْسالِميَّة، 2019.•	

)ورقة بحثّية(

"التفكيــر الفقهــي فــي العصــر الحديــث"، معنــى الفقــه ووظيفتــه فــي العصــر الحديــث، تحريــر: عثمــان گومــان، 
م في االجتماع التخصصي  إســتانبول: نشــريات أنصار وإســاو، 2019، ص 18٣-207. )طُبع من بحث قّدِ
 -)İSAV( بعنــوان "معنــى الفقــه ووظيفتــه فــي العصــر الحديــث"، المنظمــون: وقــف أبحــاث العلــوم اإلْســاِميَّة

كليــة اإللهيــات لجامعــة صقاريا، 6-7 نيســان 2019(.

	• Formation of Declaratory Law )al-Hukm al-Wad’i( as A Legal Category", "Workshop on"
Islamic Legal Theory"، جامعــة إســتانبول- جامعــة أكســتر، 15-17 تشــرين األول 2019.

"كتابــة الفقــه فــي عهــد المماليــك"، "مؤتمــر العلــوم اإلْســالِميَّة فــي عهــد المماليــك"، مركــز البحــوث اإلْســالِميَّة لجامعــة •	
أيلــول 2019.  20-19 ،)İSAMER( إســتانبول 
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د. آدم ييغين

)درس الليسانس(
"أصول الفقه اإلسالمي 1"، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الشتاء 2019.•	

"مدخل إلى الفقه اإلسالمي"، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الشتاء 2019.•	

)سمينار(
"قراءة مجامع الحقائق في األصول"، جمعية أبحاث اإللهيات )İLADER(، فصل الربيع 2019.•	

"قراءة شرح سمت الوصول"، جمعية أبحاث اإللهيات )İLADER(، فصل الربيع والصيف والشتاء 2019.•	

"مدخل للعلوم اإلْسالِميَّة"، جمعية يقظة، فصل الشتاء 2019.•	

د. أورخان أنجقار

)رسالة الدكتوراة(
"تــراث النــوادر فــي المذهــب الحنفــّي"، جامعــة مرمــرة، معهــد العلــوم االجتماعيــة، العلــوم اإلْســالِميَّة األساســية، الفقــه •	

اإلســالمي وأصولــه، مايــو 2019 

)سمينار(
قراءة المتون الكالسيكية في الفقه وأصول الفقه، مؤسسة أدب، فصل الربيع 2019.•	

قراءة الرسائل: طبقات المسائل، مركز صحن ثمان الفاتح للتعليم والبحث، 22-24 حزيران 2019.•	

قراءة المتون الفقهّية الحنفّية، مركز صحن ثمان الفاتح للتعليم والبحث، فصل الشتاء 2019.•	

دورة تحقيق المخطوطات، جامعة ابن خلدون ومركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(، 16-21 أيلول 2019.•	

)عرض الرسالة(
تراث النوادر في المذهب الحنفّي، إسامر، 24 تشرين األول 2019•	

تراث النوادر في المذهب الحنفّي، مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(، 20 كانون األول 2019•	

د. كنعان ييلديز

)مقالة(
"األوقاف المخالفة: أوقاف غير المسلمين المهتمة بفقراء المسلمين"، البحوث العثمانّية 54 )2019(، 198-141.•	
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"تفتيش األوقاف في الدولة العثمانّية ومركزية إدارة األوقاف"، بحوث الثقافة التُّْركّية 42 )2019(.•	

ت عهد سليمان القانوني"، عالم األرشيف   •	 ت القضاة العثمانّية ونماذج استثنائية من سِجالَّ "سِجالَّ
.73-52 ص   ،)2019(  1/6

"تاريــخ بدايــة مســألة اإلجارتيــن فــي الدولــة العثمانيــة: أبــرز المحــددات فــي التطبيقــات األولــى"، جيهــان نُمــا المجلــد الثانــي •	
)كانــون األول 2019(، 46-25.

)فصل من الكتاب(
ت الشــرعّية وفهارســها"، "دار إفتــاء إســتانبول مــن بــاب اآلغــا إلــى مشــيخة اإلســالم"، •	 "وثائــق الوقــف المســجلة فــي الســِجالَّ

تحريــر: آيخــان إيشــيك وكامــل بويــوك أر، أنقــرة: منشــورات وقــف الديانــة التُّْركــّي، 2019، 251-245.

)ورقة بحثية(
ت •	 ــة ســِجالَّ ــة مركــز البحــوث اإلْســالِميَّة )إســام("، مؤتمــر تنمي ت القضــاة فــي مكتب ــة: أرشــيف ســِجالَّ "أرشــيف فــي المكتب

أرشــيفنا والرؤيــة فيهــا وإســهامها فــي أبحــاث التاريــخ، رئاســة أرشــيف الدولــة لرئاســة الجمهوريــة ورئاســة مؤّسســة التاريــخ 
التُّْركــّي، 25 نيســان 2019.

)مناقشة(
"برنامج ذاكرة العالم في العام السبعين للهيئة األهلية التُّْركّية يونسكو: مؤتمر االتصال، والحفظ، واإلدارة"،  •	

.2019 نيســان   19

)سمينار(
"األوقاف المخالفة: أوقاف غير المسلمين المهتمة بفقراء المسلمين"، جامعة إستانبول الحضارية، 10 نيسان 2019.•	

د. آرزو گول دوشورن
	• Experiences of Syrian refugee workers: the case" "تجــارب العمــال الالجئيــن الســوريين: إســتانبول نموذًجــا"

of Istanbul ", "Oral History@Work: Recording Change In Working Lives"، جامعة سوانسي،  
5-6 تمــوز 2019.

)ورقة بحثية(
"آراء أويس وفاء أفندي األرزنجاني في إصالح المدارس"، مؤتمر تاريخ أرزنجان الدولي، 26-28، أيلول 2019.•	

)سمينار(
"التاريخ الشفوي"، وقف العلم والفن، 9 آذار-13 نيسان 2019.•	
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د. مصطفى دميرآي

)إعداد للنشر(

موســوعة اإلســالم األساســّية )تحريــر: طونجــاي بــاش أوغلــو(، 1-8، أنقــرة: منشــورات مركــز البحــوث 
اإلســامية )إســام(، 2019.

جامــع اإلجارتيــن شــيخ اإلســام َمْشــَرْب زاده محمــد عــارف أفنــدي، إعــداد: ســليمان قايــا وآخــرون، 
.2019 كاســيك،  إســتانبول: 

محمد طاهر بويوْككوروكجي

)سمينار(
)إدارة المشاريع( برنامج الدعم األََكاِديِمّي في المرحلة الجامعية، فصل الربيع والشتاء 2019.•	

)سمينار( برنامج الدعم األََكاِديِمّي في المرحلة الجامعية-2، "الفقه: العقوبات"، فصل الربيع 2019.•	

أوقان قدير يلماز

)سمينار(
"قراءة المتون الفقهّية الكالسيكية"، إيثار، خريف-صيف-شتاء 2019•	

"ابن قطلوبغا، الكفاءة في النكاح"، مركز صحن ثمان الفاتح للتعليم والبحث، 19-21 حزيران 2019.•	

"دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام("، مدرسة إيثار الصيفية الخامسة: المخطوطات، 09 آب 2019•	

دورة تحقيق المخطوطات، جامعة ابن خلدون ومركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(، 12-20 تشرين األول 2019.•	

منذر شيخ حسن

)دروس الليسانس بالعربية في القسم العربي(
"علم الكالم المنهجي 1"، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2019.•	

"أسس العقيدة اإلسالمية"، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2019.•	

"علم الكالم المنهجي 2"، جامعة مرمرة، فصل الربيع 2019.•	

"تاريخ علم الكالم"، جامعة مرمرة، فصل الربيع 2019.•	
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مصطفى بيرول أولكر

)مقالة(
مــع بيلگيــن آيديــن، "فكــري گورزومــار: حياتــه وآثــاره وإســهامه فــي مجــال وثائــق التمليــك وســجل المســاحات"، متفرقــة، •	

العــدد: 55، 2019، 246-239.

نسليخان آراجي-گولر

)مقالة(
"مجموعات األرشــيف في مكتبة مركز البحوث اإلْســالِميَّة )إســام(: األرشــيف الموســيقي ِلـ كمال باطاناي وجنيد قوصال"، •	

مجلة عالم موســيقي، كانون الثاني 2019، ص 31-30.

)دروس الليسانس(
"تصنيف مجموعات األرشيف الخاصة"، جامعة إستانبول الحضارية، كلية اآلداب، قسم إدارة المعلومات والوثائق.•	

سماء دوغان

)مقالة(
"عمــر ُوهــب إلســتانبول ولتاريــخ الفنــون: ســماوي أييجــه )1922-2018("، مجلــة مرمــرة للبحــوث التُّْركّيــة، 2/6 )2019(، •	

ص 337-331.

عالء الدين شاهين

)إعداد للنشر(
"مــن المعهــد اإلســالمي العالــي إلــى إلهيــات جامعــة مرمــرة: رحلــة العلــم والمعرفــة" 1-2، تحريــر: بتــول إيشــبيرلي آركــت- •	

إســماعيل َجَبجــي، إعــداد: عــالء الديــن شــاهين، منشــورات إفــاو، 2019، ص 275.


