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Bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa 
düzenlenen İSAM seminerleri, 3 Mart ile 31 Mayıs 2008 
tarihleri arasında yapılacak. On dört ayrı 
bilim alanından oluşan seminerlere bu 
dönem ansiklopediye katkıda bulunan ho-
calarımızdan da destek verenler oldu. Li-
sans ve lisans üstü düzeyde farklı alanlar-
da eğitim gören öğrencilerin izlediği se-
minerler aynı zamanda katılanlara İSAM 
Kütüphanesi’nden yararlanma imkânı da 
sağlıyor.

2008 Bahar döneminde Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Prof. 
Dr. Kemal Beydilli, Prof. Dr. Metin Tuncel, Prof. Dr. Be-

kir Topaloğlu, Doç. Dr. Mustafa Sina-
noğlu, Doç. Dr. Adnan Aslan, Doç. Dr. 
M. Sait Özervarlı, Dr. Ömer Türker, Dr. 
Vildan Serdaroğlu, Dr. Aydın Topaloğlu, 
Dr. Seyfi  Kenan, Dr. Mehmet Ali Sarı, Dr. 
Semih Ceyhan, Dr. Kamil Yaşaroğlu fark-
lı branşlarda dersler vermektedir.

Hz. Osman’a nisbet edilen Topkapı Sarayı Müzesi nüshası 
Kur’ân-ı Kerîm, Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanıp 
kısa bir süre önce IRCICA tarafından neşredilmişti. Proje-
nin ikinci aşamasını oluşturan, Hz. Osman’a nisbet edilen 
ve diğer bir nüsha olarak bilinen Türk ve İslâm Eserle-
ri Müzesi nüshası “mushaf”ın neşri geçtiğimiz günlerde 
İSAM tarafından gerçekleştirildi. 

Altıkulaç’a göre eski tarihli olarak bilinen, Hz. Osman’a 
nisbet edilen ve 1905’te Ruslar tarafından neşredilen Taş-
kent nüshası ile müsteşrikler tarafından yayımlanan Paris 
Millî Kütüphane nüshası (hicrî I. veya II. yüzyıla ait), Sa-
int Petersburg ve Londra nüshaları çok eksiktir (bunların 
biri yaklaşık Kur’an’ın üçte biri, diğeri dörtte biri kadar).

Buna mukabil dünya kütüphaneleri ve müzelerinde mev-
cut en eski nüshalar olarak bilenen Topkapı Sarayı Müze-
si, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ve Kahire el-Meşhedü’l-
Hüseynî nüshalarının tam nüsha (her birinde birkaç varak 
eksik) olarak kabul edilebileceğini söyleyen Altıkulaç, 
yaklaşık yedi yıl devam eden çalışma ile bu nüshaları asıl-
larıyla birlikte neşre hazırlamıştır.

Çalışmanın ikinci aşaması olarak hazırlanan Türk ve İs-
lâm Eserleri Müzesi nüshası iki cilt halinde İSAM tarafın-

dan yayımlanmıştır. Hz. Osman’dan günümüze muhkem 
olarak intikal ettiği tesbit edilen bu nüshanın neşri hem 
Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Osman’dan günümüze intikalinde 
bir aksama olmadığını ortaya koyan hem de müslüman-
Türk bir araştırmacıya ait ilk Kur’an neşri çalışması olma-
sı açılarından önemlidir.

Altıkulaç, bu neşirde 
Topkapı ve Türk ve İs-
lâm Eserleri nüshaları ile 
“Fehd mushafı”nı imlâla-
rı açısından karşılaştıra-
rak değerlendirmiştir. Hz. 
Osman’a nisbet edilen 
Kahire nüshasının neşri 
çalışmaları Altıkulaç’ın 
projesinin muhtemelen son 
aşaması olarak çok yakın-
da neşredilecektir. Titiz bir 
çalışmanın ürünü olan bu 
ikinci neşrinden dolayı Dr. 
Tayyar Altıkulaç’ı  tebrik 
ederiz.

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı
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Dr. Tayyar Altıkulaç’ın hazırladığı Hz. Osman’a Nisbet 
Edilen Mushaf-ı Şerif (Türk ve İslâm Eserleri Nüshası)

İSAM tarafından neşredildi
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İSAM’ın ansiklopedi yayını, akademik araştırma, ilmî 
toplantı gibi faaliyetlerine yeni çehresiyle İSAM Yayınları 
da eklendi. İSAM Yayınları “din ve İslâm” başlığı etrafın-
da toplanabilecek konuları “araştırma-inceleme,  sempoz-
yumlar-paneller, doktora tezi, kaynak eser, arşiv katalogu, 
temel kültür dizisi ve süreli yayın” alt başlıklarında ya-
yımlama düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.

Genelde “din”, özelde “İslâm” üzerine yapılan araştırma-
ların ilmî ve metodik olması modern insanın bu konulara 
ilişkin bilgisi kadar yaklaşımını da etkilemektedir. Buna 
bağlı olarak yapılan çalışmaların güvenilirliği kaynak açı-
sından olduğu kadar okuyucu için de önemli bir kriterdir. 
İSAM araştırmacılarının akademik bir anlayışla hazırladık-
ları bu yayınlar, şimdilik Türkiye geneline ve Türkçe konu-
şulan Türk cumhuriyetlerine yöneliktir. Konu ve metot ba-
kımından özgünlük, dil bakımından sadelik ve anlaşılırlık, 
ilmî bakımdan tutarlılık gibi özellikler göz önünde bulundu-
rularak hazırlanan kitaplar büyük ilgi görmektedir.

Sekiz ayrı diziden oluşan İSAM Yayınları’nın ilki Dok-
tora Tezleri Dizisi’dir. Bu dizi İSAM araştırmacılarının 
doktora çalışmalarından oluşmaktadır: Pan-İslâmizm Os-
manlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-
1914) (Azmi Özcan), Türkiye’de İslâm’ın Yeniden İnkişafı 
(1950-1960) (Şaban Sitembölükbaşı), Endonezya’da İslâm 
ve Hollanda Sömürgeciliği (İsmail Hakkı Göksoy), İslâm 
Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum) (Ferhat 
Koca), Neden İslâm’ı Seçiyorlar? (Ali Köse), Dinler ve 
Hakikat (Adnan Aslan), Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı 
(Vildan Serdaroğlu), Kelâmda Yenilik Arayışları (2. bs.) 
(M. Sait Özervarlı).

Temel Kültür Dizisi’ndeki eserler, alanının uzmanları 
tarafından tarihî derinlik ve güncel perspektifl e hazırlan-
makta veya TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki ilgili mad-
deler değerlendirilerek yayımlanmaktadır: Allah İnancı 
(Bekir Topaloğlu), Kur’an’a Giriş (Mehmet Paçacı), Son 
Peygamber Hz. Muhammed: Hayatı, Şahsiyeti, İslâm 
Dini ve Kültüründeki Yeri (haz. Casim Avcı), Sünnet: Hz. 
Peygamber’in Evrensel Mesajı (Murteza Bedir), Hıristi-
yanlık (Şinasi Gündüz), Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla 
Alevîlik (İlyas Üzüm), İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bi-
lim (Alparslan Açıkgenç), İslâm ve Batı (İbrahim Kalın), 
Sadreddin Konevî (Ekrem Demirli), İbn Sînâ (Ömer Mahir 
Alper).

Araştırma-İnceleme Dizisi’ni oluşturan eserler fark-
lı branşlarda eğitim görmüş akademisyenlerin yaptığı 
araştırmaların ürünleridir: Tanrının Varlığına Dair Argü-
manlar (Adnan Aslan), Günümüz Alevîliği (İlyas Üzüm), 
Doğal Âfetler ve Din (Ali Köse-Talip Küçükcan), İbn 
Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleş-
tirileri (M. Sait Özervarlı).

Sempozyumlar-Paneller Dizisi, İSAM’ın bünyesinde 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası katılımlı ilmî top-
lantılarda sunulan bildiri ve müzakereleri içermektedir: İs-
lâm, Gelenek ve Yenileşme, I. Uluslararası Kutlu Doğum 
İlmî Toplantısı, İslâm ve Modernleşme, II. Kutlu Doğum 
İlmî Toplantısı, Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlık-
lar, III. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, Modern Dönemde 
Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, Dünden Bugüne Osmanlı 
Araştırmaları, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din ve Devlet 
İlişkisi.

Kaynak Eserler Dizisi, İslâmî ilimlerin henüz basılma-
mış temel kaynaklarına ilişkin yazma eserleri ilim dünya-
sının istifadesine sunmayı amaçlayan tenkitli neşirlerden 
oluşmaktadır: Tahâvî, Ahkâmü’l-Kur’âni’l-Kerîm (haz. 
Sadettin Ünal, 2 cilt), Zehebî, Ma‘rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr 
ale’t-Tabakati ve’l-A‘sâr (nşr. Tayyar Altıkulaç, 4 cilt), 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (haz. Bekir To-
paloğlu-Muhammed Aruçi), Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, 
Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (trc. Bekir Topaloğlu), Alâed-
din el-Üsmendî, Lübâbü’l-kelâm Adlı Eseri (haz. M. Sait 
Özervarlı), Ebû Muhammed Rükneddin Ubeydullah b. 
Abdülaziz es-Semerkandî, el-Akîdetü’r-Rükniyye fî Şerhi 
Lâilâhe İllâllah Muhammedün Resûlullah, (haz. Mustafa 
Sinanoğlu).

Tezler Dizisi, çeşitli üniversitelerde ilâhiyat ve sosyal 
bilim alanlarında yapılan doktora tezleri arasından Yayın 
Kurulu tarafından seçilenlerin yer alacağı bir dizidir.

Arşiv Dizisi, ilim dünyasının indeksi konumundaki 
arşiv belgelerine ait katalogları yayımlamayı hedef alan 
bir dizidir: Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşîhat) Arşivi Defter 
Katalogu (Bilgin Aydın-İlhami Yurdakul-İsmail Kurt), 
Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Katalogu (Ömer F. Bahadur-
Asiye K. Yıldız-Müslüm İstekli-Kenan Yıldız). Bu esere 
internet adresinden de ulaşılabilir: http://www.isam.org.
tr/yayinlar/kataloglar/SubPages/huseyinhilmipasa.php, 
İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000) / (İsmail 
E. Erünsal - Fatih Çardaklı -  Mustafa Birol Ülker).

Yabancı Dil Yayınları, yurt dışında hazırlanmış doktora 
tezlerini kapsamaktadır: Die Politische Rolle der Azhar 
in der Sadat-Ara (1870-1981) (Hilal Görgün), Sprache, 
Handlung und Norm (Tahsin Görgün).

Yukarıdaki dizilerden ayrı olarak Süreli Yayınlar, 
İSAM’ın birikimlerinin yanı sıra kütüphane kaynaklarını, 
araştırmacıların akademik faaliyetlerini ve İSAM’dan 
haberleri düzenli olarak duyurmaktadır. Bir dergi ve biri 
Türkçe diğeri İngilizce olan iki bültenden oluşmaktadır: 
İslâm Araştırmaları Dergisi (16 sayı), Yeni Gelen Dergiler 
ve İçindekiler (51 sayı), İSAM Bülteni (21 sayı), ISAM 
Bulletin (7 sayı).

İSAM Yayınları Artıyor
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İSAM Yayınlarından Yeni Çıkanlar
Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları

Tesbitler - Problemler – Teklifler (2007, 319 sayfa)

Eser, İSAM tarafından düzenlenen “Dünden Bugüne Os-
manlı Araştırmaları: Tesbitler, Problemler, Teklifl er” baş-
lıklı sempozyum tebliğlerinden oluşmaktadır. Tebliğlerde 
siyasî tarih, idare tarihi, hukuk tarihi, iktisat tarihi ve bilim 
tarihi ile İslâm felsefesi, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ilmiye, 
edebiyat ve çağdaş Türk düşüncesi alanlarında gerçekleş-
tirilen Osmanlı araştırmaları yaklaşım, yöntem ve kaynak 
yönünden ilmî bir tenkide tâbi tutulmuş, mevcut çalışma-
larla ilgili tesbitler yanında müstakbel araştırmalarla ilgili 
teklifl er dile getirilmiştir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Din - Devlet İlişkisi

Hukukî Yapı / Din Eğitimi / Din Hizmetleri (2008, 300 sayfa)

Bu kitap İSAM’ın desteklediği “Avrupa Birliği Ülkele-
rinde Din-Devlet İlişkisi” konulu araştırma projesinin so-
nuçlarını ihtiva etmektedir. Marmara Üniversitesi öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Ali Köse ve Doç. Dr. Talip Küçükcan’ın 
editörlüğünü yaptığı eserde, on bir AB ülkesindeki (Al-
manya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Yunanistan) din-devlet 
ilişkileri incelenmektedir. Avrupa ülkelerinden on üç uz-
manın makalesine yer verilen kitapta, AB ülkelerinde 
din-devlet ilişkisi modelleri ve laiklik uygulamaları; dinî 
kurumların hukukî statüsü ve fi nansmanı; dinî topluluklar-
la devlet arasındaki ilişkiler; din eğitimi ve din hizmetleri 
ile ilgili yasal düzenlemeler; kilise ve cemaat okullarının 
fi nansmanı ve bunların sosyal yapı içindeki yeri; Hıristi-
yanlık dışındaki dinlerin siyasî ve hukukî sistem içindeki 
konumları hakkında güncel bilgiler yer almaktadır.

Kelâmda Yenilik Arayışları 19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl 
Başı, M. Sait Özervarlı  (2008, 214 sayfa)

Bu çalışmada XIX. asrın sonlarında başlayan ve yeniliği 
hedefl eyen kelâm hareketi incelenmiştir. Yenilik taraftarı 
yakın dönem kelâmcılarının bu ilme yaklaşımları, konu-
ları işleyiş tarzları ve kullandıkları vasıtalar ele alınmıştır. 
Bu hareket kesintilerle beraber günümüze kadar devam 
ediyorsa da yoğun bir inceleme yapmak ve çıkış şartlarını 
daha iyi görebilmek amacıyla en canlı safhası, yani XIX. 
yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başına tekabül eden zaman 
dilimi esas alınmıştır.

İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcıla-
ra Eleştirileri, M. Sait Özervarlı (2008, 192 sayfa)

Ashâbü’l-hadîsin teolojik geleneğini ilmî birikimi 

ve düşüncesiyle yeniden inşa etme, onu kelâmî ve 
felsefî geleneklere alternatif haline getirme girişiminde 
bulunan İbn Teymiyye, İslâm ilimleri tarihinin etkili 
şahsiyetlerinden biridir. Ancak katı Selefî bir âlim olarak 
şöhret bulması, ayrıca Vehhâbîlik gibi bazı hareketler 
tarafından sahiplenilmesi, onun tenkitçi düşünür yönünün 
tanınmasını engellemiş ya da en azından gölgelemiştir. 
Ancak bu çalışmanın gayesi onun ilmî çabasını ortaya 
koymak ve inşa faaliyetinde bugün için yararlanılabilecek 
birtakım verilerin çıkıp çıkmayacağını belirlemektir. Bu 
incelemede, büyük ölçüde kelâmcıların düşünce geleneğine 
yönelttiği eleştiriler ışığında, İbn Teymiyye’nin farklılığı 
olan tenkitçi, mütefekkir yönü öne çıkarılmaya çalışılacak 
ve çeşitli problemlere yaptığı katkıları tahlil edilmiştir.

İbn Sînâ, Ömer Mahir Alper, (2008, 175 sayfa)

Felsefe ve bilim tarihinde önemli bir şahsiyet olan İbn 
Sînâ, İslâm felsefesinin “altın çağ”ını temsil eder.  Onun 
hayatı,eserleri ve felsefesi ile İslâm dünyasında ve 
Batı’dak’i etkilerinin ele alındığı bu çalışmada onun dü-
şünce sistemi özlü, bütüncül ve anlaşılır olarak ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır.

İSAM Yayınları, İSAM ve Cağaloğlu TDV Yayınları satış 
bürolarından temin edilebilir. Tel: İSAM (0216) 474 12 02-

03, Cağaloğlu (0212) 511 44 32.

İSAM Günlüğü

(Ocak-Mart 2008)

- İSAM Temel Kültür Serisi yayınlarından İslâm ve Batı 
adlı eseri Dr. İbrahim Kalın’a Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
(TYB) 2007 yılı “fi kir ödülü”nü kazandırdı.

- TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 34. cildi yayımlandı. 35. 
cilt ise baskı aşamasındadır.

- İslâm Araştırmaları Dergisi’nin İbn Haldûn özel sayıları 
olan 15 ve 16. sayılar yayımlandı. Her iki sayı, 3-4 Haziran 
2006 tarihinde İSAM tarafından düzenlenen “Geçmişten 
Geleceğe İbn Haldûn, Vefatının 600. Yılında İbn Haldûn’u 
Yeniden Okumak” konulu sempozyum bildirilerinin 
neşrinden oluşmaktadır.

- 12.07.1990 tarihinden bu yana İSAM’da müellif-redaktör 
olarak görev yapan Tevfi k Rüştü Topuzoğlu hocamız 
25.03.2008 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine rahmet, 
ailesine ve ilim camiasına başsağlığı dileriz.

Devamı sayfa 8’de
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• Muhammed Aruçi

(Bildiri) “Rumeli’de Eski Bir Osmanlı Kaza Merkezi: 
Kalkandelen ve Kalkandelen’deki Osmanlı Eserleri 
(Harabâtî Baba Tekkesi)”, I. Mübadele ve Balkan 
Türk Kültürü Araştırmaları Ulusal Kongresi, 8 
Aralık 2007, Samsun Mübadele ve Türk Kültürü 
Araştırmaları Derneği.
(Bildiri) “İslâmofobya’nın Teolojik Boyutu”, 
Uluslararası İslâmofobya Konferansı, TGTV, 9 Aralık 
2007, İstanbul.

• Casim Avcı

(Makale) “Prof. Dr. Işın Demirkent (1938-2006)”, 
İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 15, İstanbul 2006, s. 
227-237.
(Makale) “Abbâsî Halifesi Me’mûn Döneminde 
Bizans’la İlişkiler (813-833)”, Prof. Dr. Işın Demirkent 
Anısına (yayına hazırlayanlar: Prof. Dr. Abdülkerim 
Özaydın, Prof. Dr. Fahameddin Başar, Yard. Doç. Dr. 
Ebru Altan, Yard. Doç. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, 
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kesik), İstanbul: “Globus” 
Dünya Basınevi, 2008, s. 197-207.

• Semih Ceyhan

(Kitap, İnceleme-Metin) İsmâil Rusûhî Ankaravî, 
Mesnevî’nin Sırrı: Dîbâce ve İlk 18 Beyit Şerhi, 
İstanbul: Hayy Kitap, 2008, 291 sayfa.
(Makale) “İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî 
Tahkiki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir 
Yaklaşım”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma 
Dergisi, sy. 20, Aralık 2007, s. 117-142.

• Salime Leyla Gürkan

“Yahudi ve Hıristiyan Geleneklerinde Başörtüsü”, 
Anlayış, sy. 58, Mart 2008, s. 47, 50-51.
“Yahudilik’te Mâbet: Kutsalın Tezahürü”, Gezgin: 
Aylık Gezi Kültürü Dergisi, sy. 11, Aralık 2007, s. 36-
39.
(Kitap-Değerlendirme) R. Firestone, “Children 
of Abraham: An Introduction to Judaism for 
Muslims, Milel ve Nihal: İnanç”, Kültür ve Mitoloji 
Araştırmaları Dergisi, IV/2, Mayıs-Ağustos 2007, s. 
172-174.

• Seyfi Kenan

(2007-2008 lisans dersi) “Felsefeye Giriş”, Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

• Suat Mertoğlu

(Makale) “Mehmet Âkif ve İçtimaî Kur’an Tefsiri”, 
Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi (Vefatının 71. 
yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni, 29-30 Aralık 
2007 Ankara), Türkiye Yazarlar Birliği-İlim Yayma 
Cemiyeti Ankara Şubesi, Ankara 2008, s. 202-211.

• Şükrü Özen

(Makale) “Osmanlı Hukuk Literatürü”, Dünden 
Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tesbitler-Problemler-
Teklifl er (Sempozyum) (ed. Ali Akyıldız-Ş. Tufan 
Buzpınar-Mustafa Sinanoğlu), İstanbul: İSAM 
Yayınları, 2007, s. 97-116.
(Müzakere) Prof. Dr. Ali Bakkal, “İstihsanın Mahiyeti 
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ve Çağdaş Problemlere Çözüm Getirmedeki Önemi”, 
İslâmî İlimlerde Usul Meselesi–II, İslâm Hukukunda 
İstihsan Meselesi: Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 
15-16 Mart 2008, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 
(İSAV), İstanbul.

• Mustafa Sinanoğlu

(Editörlük, Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar ile birlikte) 
Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tesbitler-
Problemler-Teklifl er, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007, 
319 sayfa.
(Tanıtım-İlmî Toplantı), “Avrupa Birliği Sürecinde 
Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi (17-19 Kasım 2006-
İstanbul)”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, sy. 32 (2007/1), s. 259-261.

• Vildan Serdaroğlu

(Editörlük) Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, V/10 (İstanbul: Bilim 
ve Sanat Vakfı, 2007), 776 sayfa.

• Aydın Topaloğlu

(Makale) “The Critical Tradition of the Islamic 
Philosophy: The Case of Ghazzâlî and Ibn Rushd”, 
Orientalia, 2007/2.

(Tercüme) “Tanrı İnancının Temelleri” (John Hick, 
“Grounds for Belief in God”, Philosophy of Religion, 
London 1963), Marmara Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi Dergisi, sy. 32 (2007/1), İstanbul 2007, s. 
209-226.

• Ömer Türker

(Müzakere) Dr. Suat Mertoğlu’nun “Modern 
Dönemde Kur’an Tefsiri” konulu sunumu için. Bilim 
Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 23 
Şubat 2008.

• Fatih Çardaklı

(Kitap) (İsmail E. Erünsal - Mustafa Birol Ülker) 
İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000), 
İstanbul: İSAM Yayınları, 2008, 472 sayfa.

• Sema Doğan

(Makale) (Naciye Turgut -Süleyman Kızıltoprak) 
“İstanbul’da Suyun Tesisi”, İstanbul Tarihî Çeşmeler 
Külliyatı, İstanbul: İSKİ, I, s. 41-65.

• Mustafa Birol Ülker

(Kitap) (İsmail E. Erünsal - Fatih Çardaklı) İlâhiyat 
Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000), İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2008, 472 sayfa.
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Konferanslar
Hilmi Yavuz, “Yerli Oryantalizm”

Yazar ve şair Hilmi Yavuz, 25 Şubat 2008’de İSAM’da 
“Yerli Oryantalizm” konusunda bir konferans verdi. Avru-
pa medeniyetini meydana getiren unsurları tanımlayarak 
başladığı konuşmasında Hilmi Yavuz, söz konusu mede-
niyetin Antik Yunan (Grek), Roma ve Hıristiyanlık unsur-
larından oluştuğunu, bunlar olmadan Avrupa medeniyetini 
kavramanın mümkün olmayacağını belirtti.

Bu tesbitin yola çıkarak günümüz Türkiye’sinin en önemli 
sorunlarından biri olan Avrupa Birliği’ne üye olma mese-
lesinin niçin yalnızca siyasal ya da ekonomik bir mesele 
olmadığını da anlaşılır kıldığını söyleyen Hilmi Yavuz, 
Avrupa Birliği projesinin “Avrupa medeniyeti projesi” ol-
duğunu vurguladı.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Batılılaşma çabalarının “par-
çayı bütünün yerine ikame etme” yanılgısı yüzünden iste-
nileni vermediğinin altını çizen Yavuz, Tanzimat romanla-
rından örneklerle (bu romanlardaki kadın kahramanların 
piyano çalması, erkeklerinse Fransızca merakları…) sür-
dürdüğü konuşmasında, “kavramlarla” değil de “imge-
lerle” düşünmenin bu tür yanılgılar arasında yer aldığını 
belirtti. Bu bağlamda siyasal/kamusal alanda yaşanan kar-
maşanın temelinde de kavram/imge farkının anlaşılmama-
sının yattığını vurguladı.

Oryantalizmi tanımlamaya çalıştığı konuşmasında Yavuz, 
iki tip oryantalizmden söz etti. Şarkiyatçılık ya da akade-
mik oryantalizmin, bu tanımlamaların ilki ve en biline-
ni olduğunu söyledikten sonra, konferansın omurgasını 
oluşturan “Doğu’ya ilişkin bilgilerin bir iktidar nesnesine 
dönüştürülmesine hizmet eden” ikinci tip oryantalizmi ta-
nımladı.

Napoléon Bonaparte’ın Mısır seferi sonrasında canlanan 
Doğu’ya dair bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin Doğu 
toplumlarını “ötekileştirme” çabalarında kullanılması 
meselesinin, Edward Said’e gelinceye kadar çok az aka-
demisyen tarafından önemsenip dillendirildiğini anlatan 
Hilmi Yavuz; Batı’nın kendisini Doğu ve özellikle de 
İslâm üzerinden tanımladığının unutulmaması gerektiği-
ni belirtti. 1492’nin yalnızca Amerika’nın keşfi  olmadı-
ğını, Avrupa’nın Endülüs müslümanlarını ve yahudileri 
İspanya’dan sürmelerinin tarihiyle örtüşmesinin manidar 
olduğunu vurguladı.

Yerli oryantalistlerin kendi ülkelerindeki konumlarının 
Kızılderililer’le Avrupalılar arasındaki tarihî olguyla ben-
zerlikler taşıdığını belirttikten sonra, bu ülkede yaşama-
larına rağmen (Avrupalı’nın insan olup olmadıklarından 
emin olamadıkları Kızılderililer karşısında yaşadıkları 

şaşkınlığın ve merakın benzerini) kendi halkını tanıyama-
yan entelektüellerin, Avrupalılar karşısında çok daha traji-
komik ikilem içinde bulunduklarını söyledi. Avrupalı’yı, 
bekledikleri ataları/tanrıları ile karıştırmanın “can alıcı” 
yanılgısına benzer yanılgılarla mâlûl yerli oryantalistlerin, 
sanattan siyasete, bilimden teknolojiye kadar her alanda 
Avrupa’nın “kanonlarına” kayıtsız şartsız teslim oldukla-
rına dikkat çekti.

Hilmi Yavuz dinleyicilerin sorularına cevap verirken, 
Tanzimat’tan bugüne Batı’dan edindiğimiz entelektüel 
kazanımlardan vazgeçemeyeceğimizi, özellikle günümüz 
Türk şairlerinin bu gerçeğin farkında olmalarının gerekti-
ğini söyledi. “Sahih şair ve sahih şiir” bağlamında yaptığı 
tanımlamayla soruna açıklık getiren Yavuz, hem Doğu’yu 
hem de Batı’yı bilmenin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Doğan Özlem, “Türkiye’nin Aydın Profili”

Yeditepe Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Doğan 
Özlem, 14 Mart 2008 tarihinde verdiği “Türkiye’nin Aydın 
Profi li” konulu konferansa öncelikle aydın, entelektüel ve 
entelijansiya kavramlarının tarihsel analiziyle başladı. Bu 
kavramların toplumsal kavramlar olmaları sebebiyle onla-
rı yaşanılan toplumdan soyutlayarak tanımlamanın yanlış 
olduğnu belirttikten sonra, entelektüel kavramının kökeni 
ve aydın kavramı ile arasındaki farka değindi. Buna göre, 
entelektüel mevcut paradigmaların dışında fi kir üreten, ay-
dın ise mevcut paradigmaya göre yetişmiş ve bu paradig-
ma doğrultusunda düşünen kimsedir.

Entelektüel kavramı daha ziyade aydınlanma ile ortaya 
çıkmış ve bu yüzyılın başlarında kullanılır hale gelmiştir. 
Entelektüel başkalarının düşüncesini savunan değil kendi-
si düşünce üreten kişidir. Entelektüeller ürettikleri düşün-
ceyi topluma benimsetmek ister, dolayısıyla aynı zamanda 
eylem adamıdır. Entelektüelin bir diğer özelliği bağımsız 
ve eleştirel olmasıdır. Buna karşılık aydın fi kir üretmekten 
ziyade üretilmiş fi kirleri ve düşünceleri uygular ve yaşadı-
ğı toplumda bunları geçerli kılmaya çalışır.

Özlem,  entelektüellerin sosyal bir sınıf olmamalarından 
dolayı toplumda belirli bir konumlarının bulunmadığ-
nı söyledi. Statüko, konumları belirsiz kişi ve grupları 
dışladığı için tarih içinde diğer toplumlarda olduğu gibi 
Türkiye’de de entelektüelin yetişmesi güçleşmiştir. Ona 
göre Türkiye’de aydının çok, entelektüelin az olmasının 
nedeni budur. Buna mukabil aydının bir sosyal sınıf oluş-
turduğunu söyleyen Özlem’e göre aydın, düşünce kalıpları 
içinde düşünür ve toplumda bir misyonu üstlenir. Ancak 
Türkiye aydınları Fransız aydınlanmasından etkilendikle-
rinden jakoben ve tepeden inmecidir.

Entelijansiyayı “bir ideolojiye sahip aydınlar topluluğu” 
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olarak tanımlayan Özlem’e göre onlar savundukları fi kir-
leri topluma benimsetmeye çalışırlar. Toplumu değiştir-
mek ve yönlendirmek onların hedefl eri arasındadır.

Batı’daki aydınlanma ile gelen aydın kavramı aynı zaman-
da entelektüelliğe geçiş aşamasıdır. Yani aydın olmadan 
entelektüel olunmaz. Bir toplumda asıl önemli olan çok 
sayıda aydına değil entelektüele sahip olmaktır.

İSAM Dâhilî Seminerleri
Prof. John Walbridge Seminerleri

İSAM akademisyenlerine yönelik dâhilî seminerler, 2008 
yılının ilk yarısında da devam etti. İSAM’da misafi r araş-
tırmacı olarak bulunan Indiana Üniversitesi Yakındoğu 
Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden Prof. Dr. John Walbrid-
ge iki dâhilî seminer verdi.

Walbridge’in ilk semineri (4 Ocak 2008) “Fârâbî’nin Din 
ve Felsefe Sentezinin Başarısızlığı” konusundaydı. Felse-
fenin, dinin nisbeten zayıf olduğu bir ortamda neş’et et-
tiğini ve yine felsefenin kemale ermesiyle birlikte vahye 
dayanan dinlerin etkili olduğunu vurgulayan Walbridge, 
antik felsefenin vahye dayalı din bilgisine sahip olmadı-
ğını, hıristiyan ilâhiyatçıların felsefeyi iyi kullanmalarına 
karşın, Yunan felsefesinin İslâm düşüncesine aynı derece-
de entegre olmadığını belirtti.

Din ile felsefeyi bağdaştırma denemeleri ilk olarak Kindî 
ve Fâtımîler’de görülmüşse de İslâmî anlamda bir din fel-
sefesini ortaya koyma teşebbüsü Fârâbî tarafından gerçek-
leştirilmiştir. İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi İspanyalı fi lo-
zofl arla İbn Meymûn da aynı çabayı sürdürmüştür. Yunan 
felsefesinin ileri seviyede vahye dayalı bir din felsefesi te-
orisine sahip olmayışına rağmen Fârâbî, şehir yönetiminin 
organizasyonu ve oluşumunu hedefl eyen siyaset felsefesi 
geliştirmiş, doğruluk ya da yanlışlık bağlamında dinleri 
mukayese etmeden şehrin kanunları ile dini özdeşleştir-
miştir. Ancak İslâmî açıdan Fârâbî’nin sentezinde bazı so-
runlar bulunmaktaydı. İbn Tufeyl ve İbn Rüşd’ün çalışma-
larından hareketle Walbridge bu yanlışlarla ilgili olarak, 
dinin siyaset felsefesinin bir branşı, peygamberlerin de 
felsefî gerçekleri kavrayabilen ve onları bütün insanların 
anlayabileceği tarzda retorik çerçevede açıklayabilen psi-
kolojik yeteneklere sahip bir tür fi lozof haline getirilmesi, 
bütün dinî anlayışın bu felsefî çabaya indirgenmesi, ilâ-
hiyatçıların veya âlimlerin ise peygamberlerin öğretilerini 
iyice anlamadan müdafaa eden ya da sadece uygulayan 
uzman kişiler olarak görülmesini saymıştır. Walbridge’e 
göre müslümanlar Fârâbî’nin düşüncelerindeki din, pey-
gamberlik ve Kur’an anlayışını uygun görmemiş, vahyin 

sadece felsefî gerçeklerin bir tür açıklaması olarak kabul 
edilmesi ve Kur’an’ın sembolik terimlerle yorumlanması-
na karşı çıkmıştır. Ne zaman felsefe mistisizm içerisinde 
yorumlanmaya başlandı işte o zaman kendisine İslâm dü-
şüncesi içerisinde sağlam bir yer bulabilmiştir.

John Walbridge, şubat ayında ikinci seminerini “İslâm Dü-
şüncesi ve Akıl Meselesi” üzerine vermiştir. Walbridge’e 
göre hem müslümanlar hem de müslüman olmayanlar 
açısından İslâm ile akıl arasındaki uyuşmada tezatlar bu-
lunmaktadır. Selefîlik, sadece vahye dayanan İslâm huku-
ku ve mistisizm Walbridge’e göre İslâmiyet’in rasyonel 
bir din olmadığının açık örnekleridir. Bununla birlikte 
İslâmiyet’in kendi felsefî geleneğine ve en azından altı asır 
süren dünyanın en gelişmiş bilimine sahip olduğu bir diğer 
vak‘adır. Daha da önemli olanı, İslâmî ilimlerin skolastik 
olduğu, vahyi anlamak için aklı bir araç olarak kullanma-
ları hususudur. İslâm medeniyetinde aklın oynadığı rolü 
daha iyi anlamak için Batı dünyasının geliştirdiği farklı 
akıl kavramlarına bakılması gerektiğini belirten Walbri-
dge, bu konuda eski Yunan’da gelişen logos kavramına, 
Ortaçağ Avrupası skolastisizmine, akıl karşıtı olarak Pro-
testan metinciliğine (Protestant textualism), matematiği ve 
deneyciliği önemseyen bilimsel akla, skolastisizmi ve Pro-
testancılığı reddeden Aydınlanma (Enlightenment) aklına, 
aklı toplumun yararı için kullanan yararcı akla (utilitarian 
reason), dinî, siyasî ve felsefî konuları bireyin tarihî ve 
maddî durumuyla izah eden izâfîliğe (relativism) ve akıl 
karşıtı bir hareket olarak romantizme bakılması gerektiği-
ni belirtmiştir.

Walbridge’e göre Batı’nın düşünce ve din tarihi aklın do-
ğası üzerine yapılan bir iç savaş olarak algılanabilir. Bura-
da ortaya çıkan farklı akıl kavramları İslâm düşünce ve din 
tarihini anlamak için kaynaklık teşkil edecek farklı nokta-
lar ortaya koymuştur. Nitekim skolastisizm ile İslâm mez-
hep geleneği, Protestan metinciliği ile Selefîlik, Yunan ve 
Aydınlanma aklı ile İslâm’da felsefenin kaderi, Batı bilimi 
ile İslâm biliminin kaderi, yararcılık (utilitarianism) ve İs-
lâm hukuku, izâfîlik ve İslâm toplumlarındaki çoğulculuk 
arasında bir ilgi kurulabilir.

Seminer sonunda değerlendirmelere geçilmiş, Dr. Aydın 
Topaloğlu İslâm dininin hukuk kavramına sahip olması se-
bebiyle akla ve aklî muhâkemelere büyük önem verdiğini, 
buna mukabil Hıristiyanlığın mûcize ve gizem dini olması 
sebebiyle aklî muhâkemeden uzak olduğunu, dolayısıyla 
aralarında herhangi bir mukayesenin bile söz konusu ola-
mayacağını, ayrıca Batı’daki akılcılığın ve bilimin Hıris-
tiyanlık sayesinde değil, bilakis Hıristiyanlığa rağmen ge-
liştiğini, bu mânada bilimin Hıristiyanlığa ve Batı’ya mal 
edilemeyeceğini belirtmiştir. Doç. Dr. Adnan Aslan da John 
Walbridge’in akıl meselesine yaklaşımını eleştirmiş, İslâm 
düşüncesinin yanlış değerlendirildiğini vurgulamıştır.
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İSAM’a Bağışlar
Ertuğrul Ertekin - 81 adet  94 cilt kitap,  1 adet 14 sayı dergi

Rafi ye Duru - 80 adet  80 cilt kitap

Mehmet Tuna - 29 cilt  kitap

Turgut Akpınar - 169 cilt  kitap

İSAM’dan Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde de İSAM tarafından çeşitli fakültele-
re 5244 kitap bağışı yapılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat F. 608, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat F.  671, Rize Üniver-
sitesi İlâhiyat F. 717, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat F. 659, 
Dicle Üniversitesi İlâhiyat F. 171, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler F. 253, Sakarya Üni-
versitesi İlâhiyat F. 383, Hazar Üniversitesi  1317 kitap ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat F. 295 kitap, 21 sayı 
dergi, Fırat Üniversitesi İlâhiyat F. 116 kitap, 33 sayı dergi.

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışta 
Bulunanlara Plaket
İSAM Kütüphanesi’ne yayın bağışında bulunan hayır se-
verler ve vârislerine merkezimizde yemek verildi. Yemek-
ten sonra Dr. Hidayet Nuhoğlu’na İSAM Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kâfi  Dönmez, Kemal Erman’a 
İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Kallek, mer-
hum Kasım Küfrevi adına kızı Semra Nasırlı’ya İSAM 
Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın ve merhum İsmail Otar 
adına da kızı Bilge Otar’a İSAM Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Ahmet Özel tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Marmara Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden İSAM’ı Ziyaret
11 Ocak 2008 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necla Pur, rektör yardımcıları, Hukuk Fakültesi 
dekanı ve fakülte sekreteri İSAM’ı ziyaret ettiler. Kurum 
tanıtımı ve kütüphane gezisi sonrasında misafi rlerin 
ziyareti sona erdi.

İSAM Lisans Üstü Bursiyerleri 
Belli Oldu
29 Şubat – 01 Mart 2008 tarihlerinde İSAM’da yüksek 
lisans ve doktora bursiyerlik sınavları yapıldı. Yabancı 
dil ve bilim sınavlarının sonucuna göre belirlenen 
bursiyer adayları yapılan mülâkat sonrasında İSAM’dan 
burs almaya hak kazandılar. Buna göre din felsefesi, din 
psikolojisi, din sosyolojisi, dinler tarihi, hadis, İslâm tarihi, 
Osmanlı tarihi, tasavvuf, tefsir alanlarında toplam on iki 
lisans üstü bursiyer alındı.

Cinâdiriye Festivali’ne 
İSAM’dan Katılım
13-27 Şubat 2008 tarihleri arasında Riyad’da düzenlenen 
Cinâdiriye Festivali Suudi Arabistan’ın en prestijli kültürel 
etkinliğidir. Her yıl Riyad yakınlarındaki Cinâdiriye’de 
düzenlenen ve iki hafta süren bu kültür ve miras festivaline 
ilk defa Arap olmayan bir ülke davet edildi ve bu davet 
sonucu 23. Cinâdiriye Festivali’ne Türkiye onur konuğu 
olarak katıldı. Açılışını Suudi Arabistan kralı, Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın 
yaptığı ve Suudili üst düzey yetkililerin katıldığı festivalde 
çeşitli Türk el sanatları sergilendi ve Türkiye’nin tanıtımına 
yönelik etkinlikler düzenlendi. İSAM Başkanı Prof. Dr. M. 
Âkif Aydın “Türkiye’de İslâmî İlimlerin Dünü, Bugünü ve 
Yarını” adlı bir tebliğ sunarak İslâmî ilimlerin gelişmesinde 
Suudi Arabistan ve Türkiye’nin katkılarını vurguladı.

3. sayfanın devamı


