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Dr. Tayyar Altıkulaç’ın Mushaf-ı 
Şerif neşri ve İSAM Yayınları, Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu’nun da katıldığı prog-
ramla tanıtıldı.

İSAM, Temel Kültür Dizisi başta 
olmak üzere yeni dizilerle yayın ala-
nını genişletmeye devam ediyor. Ko-
nuların seçilişi, hazırlanış süreçleri 
ve dil konusunda gösterilen özenin 
yanı sıra hitap ettiği kesim itibariyle 
dikkatleri üzerine yoğunlaştıran ya-
yınların sayısı şimdiden 40’ı aşmış 
bulunmaktadır. Yayın faaliyetlerini 
duyurmak amacıyla 30 Mayıs 2008 
tarihinde İSAM’da düzenlenen prog-
rama kültür-sanat çevreleri, yayıncı-
lar, dağıtımcılar, medya mensupları 
ve akademisyenlerden oluşan seçkin 
bir topluluk katıldı. 

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun açı-
lış konuşmasını yaptığı programda 
İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Ay-
dın, kurumsal ve proje bazında bilgi 
vererek geçmişten geleceğe İSAM’ın 
profi lini çizdi. Aydın, Üsküdar Mah-
keme Defterleri, İslâm Dini ve Kül-
türü Ansiklopedisi (İDKA) gibi yeni 
projelerin müjdesini vererek sürekli 
büyüyen yayın faaliyetlerini anlattı.

Dr. Tayyar Altıkulaç da, Hz. Osman’a 
nisbet edilen Mushaf-ı Şerif projesi-
nin ikinci safhası olan Türk ve İslâm 
Eserleri Müzesi nüshasının İSAM 
tarafından yayımlanan iki ciltlik neş-
rinden söz ederek bu projenin çeşitli 
aşamalarını renkli anekdotlarla anlat-
tı ve üzerinde çalıştığı Kur’an nüsha-
larından örnekler gösterdi.

(devamı s. 3’de)

İSAM İlmî Toplantılar Masası’nın denetiminde devam 
eden 2007-2008 dönemi çalışmaları 13 Haziran 2008 
tarihinde konferans, konser ve kokteylden oluşan 
kapanış programıyla sona erdi. Yıl boyunca toplam 7 
konferans ve 13 dâhilî seminer gerçekleştirildi. 

14 ayrı dersten oluşan ve 3 Mart - 31 Mayıs 2008 
tarihleri arasında devam eden 2008 İSAM Bahar 
Seminerleri de tamamlandı. Çok sayıda dinleyici ve 
öğrencinin katıldığı aktiviteler 2008-2009 yılında da 
devam edecek.

İSAM Yayınları Tanıtıldı

İSAM Günlüğü           İSAM İlmî Toplantıları            İSAM Araştırmacı Etkinlikleri            İSAM Kütüphanesi            1-3 4-6 7 8İçindekiler

2007-2008 İSAM Aylık Konferansları, Dâhilî 
Seminerler ve Bahar Seminerleri Sona Erdi
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Ziyaretler-Haberler 
(Nisan-Haziran)

Medine Üniversitesi’nden

Geçtiğimiz nisan ayında Medine Üniversitesi Kur’an ve 
Kur’an ve İlimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhammed 
Sâlih el-Berrâk beraberindeki bir heyetle birlikte İSAM’ı 
ziyaret etti. Berrâk İSAM başkanıyla yaptığı görüşmede 
İSAM ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kütüphaneyi 
de ziyaret eden heyet, İSAM’ın İslâm dünyası ve İslâmî 
ilimler için faydalı bir müessese olduğunu söyleyerek 
bunun bir benzerinin İslâm ülkelerinde olmadığını ve 
Suudi Arabistan başta olmak üzere buna benzer ilmî 
müesseselerin açılması gerektiğini vurguladı.

Center for Islam & Science Başkanından

Nisan ayında, merkezi Kanada’da bulunan Center for 
Islam & Science (İslâm ve Bilim Merkezi) Başkanı 
Muzaffer İkbal İSAM’ı ziyaret etti. İSAM başkanıyla 
görüşen İkbal, kurum olarak yayımlamayı planladıkları 
Kur’an Ansiklopedisi’yle ilgili projeler için İSAM’la 
yardımlaşmak istediklerini belirtti.

Kırgızistan Müftülüğü’nden

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın misafi ri olarak Türkiye’de 
bulunan Suyunbey Kolikyov ve D. Rahmatullo Kasımov’un 
önderliğindeki Kırgızistan Müftülüğü Heyeti İSAM’ı 
ziyaret etti. Başkan Prof. Dr. M. Âkif Aydın ve Dr. Tayyar 
Altıkulaç ile ayrı ayrı görüşen heyet mensupları İSAM 
Kütüphanesi’ni de gezdi.

Azerbaycan Devlet Bakanından

Azerbaycan’ın Dinî Kurumlarla İş Üzre Devlet 
Komitesi’nin bakanı Hidayet Orucov ve Azerbaycan 
Başkonsolosluğu Heyeti, haziran ayında İSAM’ı ziyaret 
etti ve İSAM Kütüphanesi ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca 
TDV’nin İSAM’daki Azerbaycanlı yüksek lisans ve 
doktora öğrencileriyle de görüşen Hidayet Orucov, 
öğrencilerin istek ve problemlerini dinledi. Toplantı 
sonunda ortaya konulan problemlere çözüm bağlamında 
gerekli çabanın gösterileceğini belirten Orucov, İSAM’ı 
çok beğendiğini ve bu şartlarda yetişen Azerbaycanlı genç 
ilim adamlarının gelecekte Azerbaycan’a ve ilim dünyasına 
faydalı olacaklarını umduğunu söyledi.

Lübnan ve Balamand Üniversitelerinden

Mayıs ayında Dr. Abdürrauf Sinno, Dr. İssam Halife ve 
Doç. Dr. Mahmud Haddâd gibi Lübnan ve Balamand 
üniversiteleri öğretim üyeleri bir sempozyum dolayısıyla 
İstanbul’daydılar. İSAM hakkında bilgi almak 
üzere merkezimizi ziyaret eden öğretim üyelerine 
araştırmacılarımızdan Dr. Cengiz Tomar İSAM’ı tanıttı. 

Özellikle ikili kültürel ilişkilerin gelişmesi, Lübnan’daki 
Osmanlı tarihçileriyle Türkiye’deki Osmanlı tarihçilerinin 
ilişki içinde olmaları istendi. Ayrıca yayın faaliyetleri ve 
İslâm Ansiklopedisi hakkında fi kir alışverişinde bulunan 
heyet üyeleri İSAM Kütüphanesi’nde de araştırma 
yaptılar.

Alman Protestan Akademisi’nden

Almanya’da Pfalz bölgesindeki hıristiyanlarla, çoğunluğunu 
Türkler’in oluşturduğu müslümanların birbirini tanımak 
ve aralarındaki ilişkileri  geliştirmek amacıyla faaliyette 
bulunmak üzere Pfalz Protestan Akademisi’nden 
(Evangelische Akademie der Pfalz) 14 kişilik bir heyet, 
haziran ayında İSAM’ı ziyaret etti. Araştırmacılarımızla 
görüşen heyete İSAM’ın faaliyetleri, başta ansiklopedi 
çalışmaları olmak üzere, akademik projeler ve İslâm dini 
hakkında bilgi verildi. Heyet ayrıca kütüphane bünyesinde 
yer alan Dokümantasyon Servisi’nde de incelemelerde 
bulundu.

Arnavutluk’tan Gelen Heyet

Diyanet İşleri Başkanlığı Pendik Haseki Eğitim 
Merkezi’nin davetlisi olarak haziran ayında ülkemize 
gelen 30 Arnavut müftü merkezimizi ziyaret etti. İSAM 
başkanının kurumumuzu tanıtımından sonra heyete 
kütüphane gezdirildi.

Columbia Üniversitesi, Demokrasi, Tolerans ve 
Din Merkezi Başkanı’nın Ziyareti

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 2-6 Haziran 2008 tarihleri 
arasında düzenlediği “İstanbul Seminerleri” çerçevesinde 
Türkiye’ye Columbia University, Center for Democracy, 
Toleration and Religion’ın direktörü Prof. Dr. Alfred 
Stepan, 6 Haziran 2008 Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’na iadei ziyarette bulundu. 

Nisan 2008 tarihinde ABD’de Kutlu Doğum Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde Stepan, Ali Bardakoğlu’nu 
direktörü bulunduğu merkeze davet edip “Islamic 
Tolerance – The Turkish Experience” konulu bir seminer 
vermesini sağlamıştı. 

Prof. Stepan Türkiye’deki ziyaretleri çerçevesinde, 7 Ha-
ziran 2008 Cumartesi günü İSAM araştırmacılarından Dr. 
Nuri Tınaz, Dr. Salime L. Gürkan, Doç. Dr. Mustafa Sina-
noğlu ve Dr. Seyfi  Kenan, Marmara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Köse ve Doç. 
Dr. Talip Küçükcan’ın hazır bulunduğu bir toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda dünyadaki değişik on dört ülke ve 
Türkiye’deki din-devlet, din-politika ilişkileri ve din-de-
mokrasi ve tolerans konularında karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.
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Ağa Han Üniversitesi Müslüman Medeniyetler 
Çalışmaları Enstitüsü’nden

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 2-6 Haziran 2008 
tarihlerinde düzenlediği İstanbul Seminerleri çerçevesinde 
Türkiye’ye gelen ve The Aga Khan University Institute for 
the Study of Muslim Civilizations’den Prof. Dr. Modjtaba 
Sadria 7 Haziran 2008 Cumartesi günü İSAM’ı ziyaret 
etmiştir. Ziyaret sırasında Şubat 2009’da İstanbul’da 
düzenlemeyi planladıkları “Muslims and Encyclopedias” 
konulu konferans İSAM’ın da dahil olmasını istemiştir. 
Ayrıca İslâm kültür ve medeniyeti vb. ortak ilgi alanlarında 
iş birliği yapmak için görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Söz konusu konular İSAM araştırmacıları Nuri Tınaz, 
Salime L. Gürkan, Mustafa Sinanoğlu, Seyfi  Kenan, 
Ali Köse, Talip Küçükcan ve Cengiz Tomar’ın da hazır 
bulunduğu bir toplantıda tartışılmıştır.

ABD Hükümeti Temsilcisi İSAM’da

ABD hükümetinin İslâm Konferansı Teşkilâtı’na atadığı 
Büyükelçi Sada Cumber, İslâm ülkelerine yapmakta 
olduğu ziyaret programları çerçevesinde Türkiye’ye 
gelmiş ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu personeli ile 
İSAM’ı ziyaret etmiştir. 

Görevleri arasında İslâm ülkelerinin gelişmesi ve 
sorunları hakkında ABD hükümetini bilgilendirmek ve 
ABD hükümetine İslâm ülkeleriyle siyasî, ekonomik 
ve kültürel konularda danışmanlık yapmak da bulunan 
Cumber, ziyaretinden sonra İSAM araştırmacılarından 
Nuri Tınaz, Mustafa Sinanoğlu, Seyfi  Kenan, Ali Köse, 
Talip Küçükcan ve Cengiz Tomar’la görüşerek İslâm 
ülkelerindeki sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel konular 
ve problemleri hakkında fi kir alışverişinde bulundu. 
Toplantıda özellikle Türkiye-ABD ilişkileri ve karşılaşılan 
problemler, islamophobia ve Batı’daki müslümanların, 
genelde Batı ve özelde ABD ile İslâm ülkeleri arasındaki 
ilişkilerde oynayabileceği roller ve potansiyeller üzerinde 
duruldu.

İSAM Başkanının Umman Gezisi

İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın, Umman Vakıfl ar 
ve Din İşleri Bakanlığı’nın Maskad’da organize ettiği 
“İslâm Ülkelerinde Kanunlaştırma Hareketleri” konulu 
konferansa katıldı. İSAM başkanı Umman Vakıfl ar 
bakanı ile görüşme imkânı da buldu. Bakan, Umman’da 
yayımlanmış hukuk kitaplarının temini ile merkezimize 
destek olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Söz 
konusu eserlerin bir kısmı İSAM Kütüphanesi’ne 
gönderildi.

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge 
Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Yapıldı

İSAM Kütüphanesi’nden Cemil Cahit Can ve Selahattin 
Öztürk’ün de izleyici olarak katıldığı sempozyum 5-7 
Haziran 2008 tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. Trakya 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı’nın organize ettiği sempozyuma 10’u Balkan 
ülkesi olmak üzere 13 ülkeden 245 kişi katıldı.

İnternet üzerinden canlı olarak da yayımlanan 
sempozyumda Balkan ülkeleri kütüphaneleri arasındaki 
akademik, idarî ve teknik alandaki iş birliği çalışmalarının 
güçlendirilmesi, ortak bir dil belirlenerek “toplu 
kataloglar”ın oluşturulması, kütüphaneler arasında 
konsorsiyumlar oluşturularak açık erişim kaynaklarına 
ortak erişimin sağlanması, Balkan ülkeleri kütüphane 
ve araştırma merkezlerinin koleksiyonlarında bulunan 
nâdir eserlerin sayısal ortama aktarılması ve paylaşımının 
gerçekleştirilmesiyle ilgili ortak projelerin üretilmesi, 
arşivlerin sayısal ortama aktarılması ve paylaşılmasıyla 
ilgili ortak projelerin üretilmesi, meslekî sivil toplum 
örgütleri ile iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular 
ele alındı. Sempozyum sonunda bu toplantıların farklı 
ülkelerde düzenli olarak yapılması da kararlaştırıldı.

İSAM Yayınları Tanıtıldı
(s.1’den devam)

Yayın Kurulu Başkanı Dr. Seyfi  Kenan ise, İSAM 
Yayınları’nın temel felsefesini anlatarak başladığı konuş-
masında, İSAM’ın resmî kuruluşunun 20. yılına rastlayan 
bu tanıtım toplantısının ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Dr. Kenan, özellikle Türkiye’de ihtiyaç duyulan araştırmacı 
yetiştirmek, araştırmalara katkıda bulunmak, Türkiye’nin 
en iyi kütüphanelerinden birini inşa ederek sürekli destek-
lemek ve bu katkının devamlılığını sağlamak, İslâm dini, 
kültürü ve medeniyeti hakkında dünyanın en kapsamlı an-
siklopedisini yayımlamak ve bunu kültür okur yazarlığının 
bir parçası haline getirecek şekilde yeni yayın türleriyle des-
teklemek gibi geniş açılımlara sahip olan İSAM’ın kendi 
devamlılığını, geleneğini, ilim dünyasındaki var oluşunu 
şekillendirmeye devam ettirdiğini ifade etti.

Seyfi  Kenan, tasarlanmasından kitap haline gelinceye ka-
dar İSAM Yayınları’na emeği geçenlere teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı.

İSAM Yayınları istek@isam.org.tr adresinden veya TDV 
yayınevlerinden temin edilebilir.



4 NİSAN
HAZİRAN
2008

İSAM İLMÎ TOPLANTILARI

Dr. Mustafa Özel, “Küresel Çağda İslâm ve Ka-
pitalizm”, Nisan 2008

Fatih Üniversitesi öğretim üyesi, Bilim ve Sanat Vakfı 
Başkanı Dr. Mustafa Özel, kapitalist ekonomi ve İslâm 
ekonomisini karşılaştırdığı konferansında küreselleşmeyi 
bir durum,  İslâm’ı bir inanç, kapitalizmi ise sosyopoli-
tik ve ekonomik sistem olarak tanımladı. Kapitalist ekono-
minin sebep ve sonuçları üzerinde dururken, tekelcilik ve 
asimetrik enformasyonu kapitalist ekonominin iki önemli 
özelliği olarak vurguladı.

Dr. Özel, İslâm ekonomisinin daha oluşum safhasında 
kapitalizmin söz konusu iki temel unsurunu reddettiğini 
söyledi. Kapitalizmin bir rant ekonomisi olmasına karşın, 
İslâm ekonomisi haksız rantı engellemek durumunda ol-
duğunu ifade etti. Ayrıca Medine Pazarı’nın düz bir açık 
alan olarak seçilmesinin pazardaki bütün aktörlerin birbi-
rini görmesi ve gerek kalite gerekse fi yatlarla ilgili her tür-
lü bilgiye ulaşma imkânı vermesi bakımından- asimetrik 
enformasyonu önlemeye yönelik olduğunu söyleyerek, ki 
bu da kapitalizmin ikinci temel unsuruna reddiye sayılabi-
leceğini ifade etti.

Dr. Özel İslâm ekonomisinin “kapitalizm eksi faiz artı 
zekât” anlayışından çıkartılarak Medine Pazarı’nın kuru-
luş esasları üzerine oturtulması gerektiğinin altını çizerek 
sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Mark Rozell, “ABD’de Kamusal Alanda Dinin 
Rolü”, Mayıs 2008

Amerikan George Mason Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Mark J. Rozell İSAM’da sunduğu “ABD’de Kamu-
sal Alanda Dinin Rolü” (Separation of Religion and Sta-
te in the US) konulu konferansında, Amerikan halkının 
% 95’inin bir Tanrı’nın varlığına, evrensel bir ruha ya da 
bir yüce kudrete inandığını söyledi. Gerek devlet gerekse 
toplumsal yapı içindeki din ve bireysel din özgürlüğünün 
önemine dikkat çekti. Amerika farklı etnik yapılardan olu-
şan çok kültürlü, çok ırklı ve çok inançlı bir ülkedir. Halkı 
dindar olmasına rağmen insanlarının büyük bir kısmı ço-
ğulcu toplum yapısı ve tarafsızlık gereği dinin ve devletin 
birbirinden ayrı olmasını desteklemektedir.

Amerika’da din ve devlet birbirinden ayrı olsa da devlet 
pek çok kamusal alanda dine yer verir. Meselâ kiliseler 
politika üretmeye katılır ve devletten destek görürler. 
Devlet başkanları, göreve başlama törenlerinde din ada-
mının huzurunda İncil üzerine yemin ederler. Kongre’de 

ve Senato’da çalışan din adamları vardır. Amerikan parası-
nın üzerinde, okul açılış merasimlerinde ve millî günlerde 
Tanrı inancı ifade edilir. Eyalet mahkemelerinde Tanrı adı-
na yemin edilir. Kamusal alanlarda dinî inançların özgürce 
ifade edilmesine izin vermekle birlikte hükümet herhan-
gi bir özel dinin yanında yer alamaz, tarafsız bir biçimde 
davranır.

Dinî bir grubun diğeri üzerinde hâkimiyet kurmasına hak-
kı bulunmadığına inanılan bir ülke olarak Amerika, kişi 
haklarını koruma ilkesi üzerine kurulmuş ve bu anlamda 
kişisel din özgürlüğü kavramını kültürüne yerleştirmiş bir 
ülkedir.

Prof. Dr. Burhanettin Tatar, “Hermenötik Bizi Ne-
den İlgilendiriyor?”, Mayıs 2008

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar, konferansında hermenö-
tik denilen düşünme biçiminin günümüzde, Aydınlanma 
sonrası felsefenin ortaya çıkardığı özne ve nesne ontolo-
jisini aşmaya yönelik olarak yaygınlaştığına ve popüler-
leştiğine dikkat çekti. Hermenötiğin açık olmayan, kendi 
başına kolayca kavranamayan bir şeyin insan dünyasının 
aydınlığı içine çekilmesi, kavranabilir duruma getirilmesi 
şeklinde tanımlanabileceğini belirtti.

Hermenötik tarihinin eski Yunan fi lozofl arına kadar 
uzanmakla birlikte bugün için hermenötik denilince 
Heidegger’in temellendirdiği biçimde ele alınmakta oldu-
ğunu vurgulayan Tatar, günümüzde hermenötiği hermenö-
tik yapan şeyin “insan bilincinin zamansallığı” olduğunu 
belirtti. Tatar, zamansallık (temporality) kavramının gün-
lük dilde kullanılan zaman kavramıyla ilgisi olmadığını, 
bu kavramın varlıkların insan bilincine kendilerini ol-
dukları gibi açmaması, varlığın ancak sınırlı bir biçimde 
kendisini insan bilincine açıyor olması ve bunun bir süreç 
olmasıyla ilgili olduğunu belirtti. Buna göre zamansallık, 
insan bilincinin bir şeyi kavrarken hem sınırlı olarak kav-
radığını farketmesi hem de kendisinin sınırlı olduğunu an-
laması mânasında bir kavramdır.

Hermenötiğin iki temel kavramının metin ve okur oldu-
ğunu söyleyen Tatar, okur kavramının metnin anlamını 
olduğu gibi kavrayan bir özneye işaret etmediğini, okur 
olmanın kendi kaygıları, soruları ve anlam bulma mücade-
lesi eşliğinde metinlerle bir tür varoluşsal etkileşime girme 
sanatı olduğunu belirtti. Tatar, metnin ise sürekli kendisi-
ne geri gidilecek ve daha gerisi olmayan bir şey olduğuna 

Konferanslar
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dikkat çekerek, Kur’an’ı metin yapan şeyin insanların sü-
rekli ona dönme çabası olduğunu söyledi.

Ahmet Özhan, “Tasavvufî Hayatta Mûsiki’nin 
Yeri”, Haziran 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihî Türk Müziği 
Topluluğu sanat yönetmeni ve devlet sanatçısı Ahmet Öz-
han, İSAM’ın 2007-2008 dönemi aylık konferanslarının 
son misafi ri idi. Konferansında tasavvuf, hayat ve mûsiki 
arasındaki ilişkileri konu edindi. 

Tasavvufun, Cenâb-ı Hakk’ın bilinmek ve sevilmek mu-
radını algılama süreci olarak izah edilebileceğini belirten 
Özhan, dini tasavvuf ve şer‘î ilimlerin ele aldığı davranış 
biçimleri olarak bölümlemekten en azından bu konferans 
süresince vazgeçmeyi önerdi. Özhan, şer‘î ilimlerin konu 
edindiği davranış biçimlerini bizim algımızın daha güçlü, 
daha yüksek kapasiteli olabilmesi adına, alt yapı hazır-
lıkları olarak görmenin mümkün olduğunu söyledi. Buna 
göre namaz, abdest, İslâm’ın ve imanın şartları hayatı daha 
anlamlı yaşayabilmemiz için bize lutfedilmiş olan alt ya-
pıdır. Bu alt yapının sağlamlığı üzerine hayatı  ve sevgiyi 
inşa etmek o alt yapının çatıya kadar olan sürecini ortaya 
koyar. İşte bu tasavvufî bir süreçtir. Dolayısıyla bunları 
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu alt yapı olma-
dıkça tasavvufî feraset, nezaket, nezahet olmadıkça da alt 
yapı kuru-katı bir şekilde ortada kalır. Bunları birbirinden 
ayırmak değil de, birincisini algılama sürecinin başlangıcı, 
ikincisini de kişinin kendi kapasitesi içinde varabileceği 
en üst nokta, kendi tasavvufî hayatının zirvesi ve kendi 
kemali olarak görmek gerekir.

Özhan, mûsikinin âşıkın aşkını, fâsıkın fıskını artıran özel-
liklere sahip bir letâfet olduğunu hatırlattı. İnsan denilen 
sonsuz açılım özelliklerine sahip varlığın istidadının mûsi-
kinin ne şekilde yapılacağını belirleyici bir özellik gösterdi-
ğini belirten Özhan, mûsikinin özelliklerinin insanın beyin-
kalp iletişimiyle hedefl enilen anlamı taşıyıp taşımamasının 
onu ortaya koyan insana bağlı olduğunu vurguladı.

Özhan ayrıca mûsikiyi tedbirle karşılayan ve uzağında 
durmayı faydalı gören meşrebi de, mûsikinin aşkını art-
tıran bir iksir olduğunu kabul ile hayatında var eden meş-
rebi de saygıyla karşılamak gerektiğini belirtti. Mûsikinin 
tasavvufî meclislerde, âyin çeşitlerinde ve zikir esnasında 
fevkalâde bir şekilde kullanıldığının ilmî ve tarihî bir ger-
çek olduğuna, bunun halen de yaşandığına dikkat çekti.

İSAM akademisyenlerine yönelik yapılan seminerler, 
2008 yılının ilk yarısında da mûtat olarak sürdürüldü.

Dr. Adalet Çakır, “Mehmed Rifat Efendi’nin 
Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye Adlı Eserinin Işığında 
Anadolu’da Kādirîlik”, 21 Mart 2008

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf 
Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Adalet Çakır, semi-
nerde “Mehmed Rifat Efendi’nin Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye 
Adlı Eseri Işığında Anadolu’da Kādirîlik” adlı doktora tezi 
çerçevesinde, Abdülkādir-i Geylânî tarafından kurulan ve 
XII. asırda teşekkül etmeye başlayan Kādirîlik tarikatının 
Anadolu’daki serencamını ve kollarını anlattı. 

Kādirîliğin kurulduğu günden itibaren kesintisiz bir silsi-
le ile devam ettiğini ortaya koyma amacına yönelik ola-
rak Rifat Efendi (ö. 1269/1852) tarafından kaleme alınan 
Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye fî beyân-i tarîkati’l-Kādiriyye 
isimli eser seminerde bütün boyutlarıyla anlatıldı. Coğraf-
yası ve tarikat geleneğiyle Kādirîlik tarihine hasredilmiş 
geniş hacimli bir eser olup, kendisiyle yakın dönemler-
de ortaya konmuş Tıbyânü’l-vesâili’l-hakāyık ve Sefîne-i 
Evliyâ gibi tarikatlar tarihini aydınlatan eserlerden farklı 
olarak sadece tek bir tarikata hasredilmiştir ki, bu tasav-
vuf kaynaklarında örneğine çok rastladığımız bir telif türü 
değildir. 

Eser, Abdülkādir-i Geylânî’nin menâkıbını, Kādirî silsi-
lenâmelerini, şeyhlerinin terceme-i ahvâlini ve farklı coğ-
rafyalardaki Kādirî tekkelerinin listesini ihtiva etmektedir. 
Eserin önemi, Kādirî pîrleri, halifeleri, dervişleri ve âyin 
icra edilen mekânları (tekke, cami), âdâb ve erkânı gibi 
bu tarikatla ilgili pek çok konuyu bir arada ele almasın-
dan kaynaklanır. Eser Kādirîlik hakkında olduğu kadar, 
tasavvuf tarihinde meşhur bazı sûfîlerin hayatına dair de 
kaynak eser durumundadır.

Doç. Dr. Hasan Hacak, “Atomcu Evren Anlayışı-
nın İslâm Hukukuna Etkisi”, 9 Mayıs 2008

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku 
Bölümü’nde öğretim üyesi olan Hacak, seminerde İslâm 
hukuk doktrinlerinin hukuk üretirken, kelâm ilminde be-
nimsenen atomcu varlık ve evren anlayışının temel veri-
lerini esas almış olduğu tezini ileri sürerek kelâm-fıkıh 
ilişkisine farklı bir açıdan yaklaştığını söyledi. Buna göre 
ana kelâm ekollerinin tamamının benimsediği atomcu on-
toloji, İslâm hukuku üzerinde derin ve köklü bir şekilde 
etkide bulunmuştur. Hukukun en esaslı kavramları atomcu 

Dâhilî Seminerler
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evren modeline göre üretildiği gibi hukuktaki tanım an-
layışı, kullanılan akıl yürütme yöntemleri, yazım metodu 
gibi hususlar da bu evren modelinin temel verilerine bağlı 
olarak şekillenmiştir.

Dr. Detlev Quintern, “Humanism and İhwan al-
Safa”, 22 Mayıs 2008

Almanya Bremen Üniversitesi Cultural Studies and Muse-
ology bölümünden Dr. D. Quintern, seminerinde İhvân-ı 
Safâ’nın bilim ve ilimler sayımı anlayışını sistematik bir 
şekilde ortaya koydu. Buna göre İhvân-ı Safâ’da gerek ta-
biat bilimleri gerek sosyal bilimler birbirini tamamlar ma-
hiyette olup birbirinden ayrı değerlendirilmemektedir.

Quintern’in seminerde ileri sürdüğü tez, İhvân-ı Safâ’nın 
etik temelli bilim felsefesi günümüzdeki bilim anlayışının 
içine düştüğü krize alternatif olacak mahiyette, evren ve 
insanı bütün metafi zik boyutlarıyla açıklayan hiyerarşik 
ve kuşatıcı ilkelere sahiptir.

Prof. Dr. David S. Powers, “The Birth Hour of Is-
lamic Law: Q. 4:12b, Revisited”, 6 Haziran 2008

Cornell Üniversitesi Islamic History and Law bölümünde 
öğretim üyesi ve aynı zamanda Journal of Islamic Law 
and Society’nin editörü olan Prof. Dr. Powers seminerde, 
Nisâ sûresi 12. âyetinde geçen İslâm miras hukukuyla ilgi-
li kelâle konusu üzerinde durdu. 

Kelâle konusunun ilk döneme kıyasla İslâm miras hukuk-
çuları tarafından daha sonraki dönemlerde farklı anlaşıl-
dığını savunan Powers, tezini ileri sürerken Fransa Bib-
liothèque Nationale’deki eski Kur’an mushafından kelâle 
âyetinin geçtiği ilgili sayfaları göstererek çeşitli spekülas-
yonlarda bulundu. 

Hz. Osman dönemi mushafl arı üzerinde uzun zamandan 
beri çalışan ve bunların neşrini gerçekleştiren Dr. Tayyar 
Altıkulaç’ın da dinleyici olarak katıldığı seminerde, Altı-
kulaç kelâle âyetinin yer aldığı diğer en eski mushaf-ı şe-
rifl erle ilgili olarak Powers’a bilgiler verdi.

Dr. Orkhan Mir-Kasımov, “Hurufiyya between 
Iran and Ottoman Empire: History and doctri-
nes of a “heterodox” sect”, 12 Haziran 2008

Fransa’da Centre National de la Recherche Scientifi que’te 
(CNRS) çalışmalarını sürdüren Mir-Kasımov verdiği se-
minerde XIV. yüzyılda Fazlullah Esterâbâdî tarafından 
kurulan Hurûfîlik akımının doktriner ve tarihsel açıdan 
Osmanlı’daki gelişimi üzerinde durdu. Mevcut Hurûfîlik 
çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri süren araştırmacı, 
Hurûfîlik doktrininin, İran ve Osmanlı’daki tarihî ve en-
telektüel gelişiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini 
savundu.

İSAM Günlüğü (devam)

İSAM Yayınlarından Yeni Çıkanlar
el-Akīdetü’r-rükniyye fî şerhi lâ ilâhe illallâh Muham-
medün Resûlullah, Ebû Muhammed Rükneddin Ubey-
dullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî (ö. 
701/1301) (nşr. Mustafa Sinanoğlu), 2008; 63, 216 sayfa, 
ISBN 975-389-532-3

Mâverâünnehir bölgesi Hanefî / Mâtürîdî âlimlerinden 
Ubeydullah es-Semerkandî’nin el-Akīdetü’r-rükniyye adlı 
eserinin tahkikli neşri olan bu çalışmada bütün temel kelâm 
konuları ele alınmakla birlikte, her akaid kitabında bulun-
mayan bazı meselelere temas edilmesi ve Mâtürîdiyye’ye 
ait görüşlerin nakledilmesi, III-IV. (IX-X.) yüzyıllardan 
itibaren oluşan Mâverâünnehir Mâtürîdî kelâm geleneği-
nin VII. (XIII.) yüzyılda da canlılığını koruduğunu göster-
mesi bakımından önemlidir.

Semerkandî, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’yi (ö. 333/944) 
“İmâmü’l-Hüdâ Ebû Mansûr el-Mâtürîdî” unvanıyla zik-
rederek görüşlerini aktarmakta, diğer Hanefî / Mâtürîdî 
âlimlerinden de nakillerde bulunmaktadır. Mu‘tezile, Felâ-
sife ve Râfi zîler gibi gruplara karşı Ehl-i sünnet’in görüşü-
nü savunurken genelde Hanefî / Mâtürîdî görüşlerini dile 
getirmesi onun itikadî konulardaki tercihini açıkça ortaya 
koymaktadır.

İSAM Yayınları, İSAM ve Cağaloğlu TDV Yayın Satış 
bürolarından ve

istek@isam.org.tr ve mushaf@isam.org.tr

adreslerinden de temin edilebilir.

Tel: İSAM (0216) 472 12 02-03,

Cağaloğlu (0212) 511 44 32
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• Adnan Aslan

(Bildiri) “Human Rights and Morality in Islam”, 
International Conference on Human Rights in Abrahamic 
Religions, Mozaik Platformu, 21 Mayıs 2008, Prag.

• Semih Ceyhan
(Bildiri) “Sadreddin Konevî’nin Osmanlı Mesnevî 
Şerhçiliğine Tesiri”, I. Uluslararası Sadreddin Konevî 
Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2008, MEBKAM Konya.
(Bildiri) “Modern Çağda Tahayyül Gücünün Yeniden 
Keşfi : İbnü’l-Arabi’de Hayalin Ontolojik ve Epistemolojik 
Gerçekliği”, Modern Çağ ve İbnü’l-Arabî I. Uluslararası 
Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2008, İstanbul-Şam.
(Makale) “İbnü’l-Arabî’ye göre İnsanın Hilâfeti”, İstanbul 
Müftülüğü Kültür Yayınları Çevre Sayısı, 4 (2008), s. 82-85.

• Cengiz Kallek
(Makale) “İslâm’da Pazar Ahlâkı ve Yahyâ b. Ömer el-
Kinânî (Islamic Market Ethics and Yahya ibn ‘Umar al-
Kinanī)”, İş Ahlâkı Dergisi / Turkish Journal of Business 
Ethics, I/1 (2008), s. 9-30.
(Bildiri) “Bir Hukuk, Maliye ve Ticaret Terimi Olarak Sak”, 
UTESAV Ekonomik Kalkınma ve Değerler Konferansı, 
07 Haziran 2008, MÜSİAD - İstanbul.

• Seyfi Kenan
(Makale-Tanıtım) “Bilimsel Kültürün Doğuşu Üzerine,” 
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 13 
(2008), s. 319-324.
(Seminer) “Ahlâk Felsefesi ve Eğitim,” Değerler Eğitimi 
Merkezi 2007-2008 Programı, DEM, İstanbul.

• Mehmet Suat Mertoğlu

(Dizi Editörlüğü) Bir Türkün Rûznâmesi, Halil Halid, trc. 
Refi k Bürüngüz, (Hatıralarla Yakın Tarih: 1), İstanbul: 
Klasik, 2008, 304 sayfa.

• Nuri Tınaz
(Misafi r Araştırmacı) (Fulbright), Utah State University, 
Department of History & Religious Studies. Batı 
müslümanlarının sosyolojik analizi, ABD’deki müslümanların 

sosyal tarihi, etnik/ırkî farklılıkları ve kimlikleri, sosyal, 
kültürel, politik ve dinî organizasyonları, politik katılımları ve 
örgütlenmeleri ve yeni kimlik ve din anlayışları konularında 
eğitim vermek, Ocak-Mayıs 2008, ABD.
(Seminer) “The Diverse Faces and Thematic Emphases 
of Religious Media in Turkey”, Texas A&M University, 
College of Liberal Arts, Department of Communicaiton, 
21 Nisan 2008, ABD.
(Seminer) “The United Colors of Islam & Muslims in 
te USA – An Emerging Phenomenon”, The Catholic 
University of America, Life Cycle Institute, 28 Nisan 
2008, ABD.
(Bildiri) “Recent Political Elections in Muslim 
Countries: Iran, Pakistan and Turkey, -A Compereative 
Analysis”,University of Delaware”, Political Science and 
International Relations, 12 Mayıs 2008, ABD.
(Konferans) “Amerikalı Müslümanlar: Sosyal Tarihi, 
Demografi leri, Kültürel, Dinî ve Politik Organizasyonları”, 
Turkish Community Cultural Center, Washington DC, 20 
Mayıs 2008, ABD.

• Mustafa Sinanoğlu

(Kitap-Neşir) el-Akīdetü’r-rükniyye fî şerhi lâ ilâhe illallah 
Muhammedün Resûlullah, Ebû Muhammed Rükneddin 
Ubeydullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî (ö. 
701/1301) İstanbul: İSAM Yayınları, 2008, 63, 216 sayfa.

• Mustafa Birol Ülker

(Kitap) Payitaht-ı Zemin Eminönü: Bir Dünya Başkenti, 
I-II, İlber Ortaylı, Vahdettin Engin, Erhan Afyoncu; Konuk 
yazarlar: Mustafa Daş, Haşim Şahin, Yüksel Çelik, M. 
Birol Ülker, Eminönü Belediyesi, İstanbul 2008.

(Makale) “Osmanlı Araştırmaları Dergisi ve I-XXX. 
Sayılar Dizini”, Osmanlı Araştırmaları, XXX (2007), s. 
229-263.

• Mehmet Yılmaz

(Kitap) Kastamonu Bibliyografyası / Mehmet Yılmaz, 
İstanbul: FSF Printing House, 2007, 207 sayfa. www.
bibliyografya.info
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İSAM’dan bağışlar

Bilecik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire  
Başkanlığı     234 cilt 

Samandıra Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü  108 cilt

İSAM’a bağışlar
Geçtiğimiz dönemde tek cilt olarak bağışlananlar hariç toplu 
bağış olarak 1856 cilt kitap 432 sayı dergi kütüphanemize 
bağışlanmıştır

Ahmet Koçak  300 sayı dergi

Ayşe Zengin  30 cilt kitap 60 sayı dergi

Can Alpgüvenç  60 cilt kitap

Ercan Karakoç  15 kitap 10 sayı dergi

Hüsamettin Piraz 60 kitap 200 sayı dergi

İlber Ortaylı  235 cilt kitap 80 sayı dergi

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar
Genel Müdürlüğü 69 cilt

M. Sami Benli  364 cilt kitap 62 sayı dergi

Mübeccel Karaalioğlu 56 cilt kitap

Ömer Türker  32 cilt kitap 6 sayı dergi

Sami Kandıra  50 cilt kitap 5 sayı dergi

Süleyman Hilmi Özden 100 cilt

Şen Keçeci  750 cilt

Umman Sultanlığı
Kültür Bakanlığı 95 cilt

Yeni Gelen Dergiler ve 
İçindekiler’in 52. Sayısı Çıktı
Dört ayda bir yayımlanan dergide İSAM Kütüphanesi 
tarafından izlenen yabancı akademik dergilerin 
“İçindekiler” sayfası duyurulmaktadır. Bu sayıda Latin 
alfabeli 49 değişik dergiye ait 67 sayı ve Arap alfabeli 
18 farklı dergiye ait 33 sayının içindekiler sayfaları yer 
almaktadır. Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’i inceleyen 
akademisyenler, sahaları ile ilgili ihtiyaç duydukları 
makaleleri kutuphane@isam.org.tr adresine istek mesajı 
göndermek suretiyle temin edebilirler. Ayrıca derginin pdf 
formatındaki sayılarına aşağıdaki web adresinden ulaşmak 
mümkündür.

http://www.isam.org.tr/yayinlar/sureli_yayinlar/yeni_
gelen_dergiler_ve_icindekiler/

İlâhiyat Fakültelerinde Devam 
Edenler Tezler Veri Tabanı
Merkezimizin web sayfası üzerinden erişilebilecek olan 
http://kutuphane.isam.org.tr/tezdvmara.htm İlâhiyat 
fakültelerinde devam eden tezler veri tabanı kullanıma 
açıldı. İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan veri 
tabanında İlâhiyat fakültelerinde yapılmakta olan yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin künyeleri yer almaktadır. 
Bu sayede hazırlık sürecindeki yüksek lisans ve doktora 
tezlerini duyurarak lisans üstü akademik çalışma yapmayı 
hedefl eyen araştırmacılar ile öğretim üyelerine yardımcı 
olmaktır. Veri tabanında fakültelerin bağlı oldukları Sosyal 
Bilimler enstitülerine resmî olarak bildirilmiş olup halen 
devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez künyelerine 
yer verilecektir. Bu arada İlâhiyat fakültelerinden İSAM 
Kütüphanesi’ne ulaşan tez listelerinin veri girişine devam 
edilerek program güncel tutulmaya çalışılmaktadır.

İlâhiyat fakültelerinde lisans üstü çalışma yapan 
araştırmacılar tez konularıyla ilgili bilgilere veri tabanında 
ulaşamadıkları takdirde dekanlıkları veya bölüm 
başkanlıkları ya da danışmanları vasıtasıyla merkezimizi 
bilgilendirebilirler.
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