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Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslâm Araştırmaları Merkezi’nin 
(İSAM) birlikte düzenlediği Haremeyn Fotoğrafl arı Sergisi 
14-24 Eylül 2008 tarihleri arasında Sultanahmet’te Türk ve 
İslâm Eserleri Müzesi’nde sergilendi.

İSAM, 1988 yılından bu yana TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 
yayımlanmasının yanı sıra Türk ve İslâm dünyasının tarihî 
ve kültürel mirasını araştırma, din ve İslâm ilimleri dalların-
da çalışan araştırmacıları destekleme, kütüphane hizmetleri 
sunma, akademik toplantılar tertip etme gibi faaliyetlerde bu-
lunmaktadır.

İSAM, “Haremeyn Fotoğrafl arı” başlıklı bu sergiyle farklı bir 
organizasyona imza attı. Açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Muhammed el-Hüseynî, İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif 
Aydın, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Ahmet 
E. Bilgili ve Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er’in birlikte 
yaptığı sergide, hava fotoğrafçılığındaki başarılarıyla tanınan 
Orhan ve Fatma Durgut çiftinin İslâm tarih ve coğrafyasının 
en eski şehirleri olan Mekke ve Medine’de farklı tekniklerle 
çektikleri fotoğrafl ar yer aldı. 45 fotoğraftan oluşan sergide 
Mekke ve Medine’den çeşitli görüntülerin yanı sıra Arafat, 
Hira, Sevr dağları, Müzdelife gibi coğrafî yerler dışında Kubâ 

Mescidi, Kıbleteyn Mescidi, Nemire Mescidi, Âişe Mescidi, 
Zübeyde Su Kanalı gibi mimari yapıların görüntüleri de bu-
lunmaktadır.

İSAM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Türk ve 
İslâm Eserleri Müzesi ve Durgut çiftinin ortak çalışmalarıyla 
düzenlenen serginin, İslâm âlemi için özel bir zaman dilimi 
olan ramazan ayına rastlaması da ayrı bir önem taşımaktadır.

Açılışta bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu, 2007 Ocak ayında Medine’de açılan ‘‘İstan-
bul Camileri’’ konulu fotoğraf sergisini de hatırlatarak İslâm 
medeniyetinin büyük ve önemli 
hazinelere sahip olduğunu vurgu-
ladı. Ayrıca yeni hedefl erinin Ka-
hire, Bağdat, Şam ve Buhara gibi 
şehirlerin fotoğrafl arını da çektirip 
sergileyerek, İslâm kültürünü yan-
sıtan bu şehirleri dünyaya tanıtmak 
olduğunu ifade etti. Yeni bir hizmet 
numunesi olan bu sergi 14-24 Ey-
lül 2008 tarihleri arasında 10 gün 
süreyle açık kaldı ve sanat severler 
tarafından ziyaret edildi.

“Haremeyn Fotoğrafl arı” Sergisi Açıldı

Meşrutiyet Aydınlarının Din Algısı İSAM’da Tartışıldı

İSAM            İSAM Günlüğü            İSAM Araştırmacı Etkinlikleri             İSAM Kütüphanesi            İçindekiler

1908 Jön Türk “devrimi”nin 100. 
yılını doldurduğu günlere rastlayan 
Temmuz ayında, II. Meşrutiyet ay-
dınlarının din algısı ele alındı. Fatih 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ş. Tufan 
Buzpınar’ın yönettiği tartışmada 
İSAM araştırmacılarından Dr. Enes 
Kabakcı’nın sunduğu “Ahmed Rızâ 
Bey’in Din Algısı” konulu tebliğ 
Princeton Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Şükrü Hanioğlu;  Fatih Üniversitesi’nden Y. Doç. Dr. 
Michelangelo Guida’nın sunduğu “Said Halim Paşa’da Din 
Algısı” başlıklı tebliğ ise Marmara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İsmail Kara tarafından değerlendirildi.

Dr. Enes Kabakcı konuşmasında, Jön Türk hareketi içinde 
önemli bir yere sahip olan Ahmed Rızâ’nın din olgusunu ve 
özellikle de İslâm’a nasıl baktığını ele aldı. Kabakcı’ya göre, 
nesiller boyu devlet hizmetinde bulunmuş bir aileye mensup 
olan Ahmed Rızâ, Batı tarzı bir eğitim aldıktan sonra devlete 
hizmet geleneğini Osmanlı bürokrasisinde yer alarak değil 
“devleti kurtarmak” amacıyla muhalefet safl arına katılarak 

sürdürmüştür. Ayrıca, özellikle sömürgeciliğe karşı çıkması 
ve Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü savunması sebebiyle 
Jön Türkler’in lideri olarak Paris’te bulunduğu yıllarda po-
zitivizm Ahmed Rızâ’yı cezbetmiştir. Ahmed Rızâ Batı’da 
yükselen İslâm ve Osmanlı karşıtı  eleştirilere karşı poziti-
vist bir bakış açısıyla reddiyeler kaleme almıştır. “İnsanlık 
dini”ne (pozitivizm) iman etmesine rağmen yazılarını âyet ve 
hadislerle desteklemiştir. Düşünsel çelişkileri de dikkate alın-
dığında, Ahmed Rızâ’yı çöken bir imparatorluğu kurtarmak 
için gayret sarfeden “buhran dönemi aydını” olarak nitele-
mek mümkündür.

Kabakcı’nın tebliğini müzakere eden Prof. Dr. Şükrü Hanioğ-
lu Ahmed Rızâ’nın Genç Osmanlılar ile Jön Türkler arasında 
bir köprü olduğunu, gerek ait olduğu sosyal çevre, gerekse al-
dığı eğitim bakımından tipik bir Jön Türk olmadığını belirtti. 
Hanioğlu’na göre, din sorununu aşarak Batı ile nasıl eklem-
lenebileceği üzerinde düşünen Ahmed Rızâ çareyi “insanlık 
dini”nde bulmuştur. Bu anlamda, Ahmed Rızâ pozitivist bir 
İslâm yaratmayı hedefl emiş fakat bunun toplumsal düzeyde 
imkânsız olduğunu kestirememiştir. (devamı s. 3’te).
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İSAM GÜNLÜĞÜ

Ziyaretler-Haberler 
(Temmuz-Eylül)

• Araştırmacılarımızdan Doç. Dr. İlyas Üzüm Bakanlar 
Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Yeni 
görevine 6 Ekim 2008’de başlayan Doç. Dr. İlyas Üzüm’ü 
tebrik eder, başarılar dileriz.

• Araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu, 
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 
2008 güz döneminde öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 
Sinanoğlu’nun başarılı bir eğitim dönemi geçirmesini dile-
riz.

• İSAM Kütüphanesi’ne 1300 cilt kitap ve 3000 sayı dergi 
bağışlayan 1973-1977 yılları arasında Sivas milletvekilliği ya-
pan Vahidettin Karaçorlu 6 Eylül 2008 tarihinde vefat etti. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz.

• İSAM’ın geleneksel Bahar ve Güz Seminerleri’ne 2008 
yılında Yaz Seminerleri de ilâve edildi. 26 Haziran-31 Tem-
muz tarihleri arasında lisans üstü eğitim gören öğrencilere 
yönelik ve İngilizce olarak farklı ilim dallarında düzenlenen 
altı haftalık seminerler büyük ilgi gördü. “Din Bilimleri Hak-
kındaki Tartışmalar, İslâm ve Değerler, İslâmofobi, Batı’da 
Müslümanlar, İslâm ve Modernite” başlıklı konuların işlen-
diği seminerler iki hafta devam etti. Araştırmacılarımızdan 
Doç. Dr. Adnan Aslan, “Values, Muslim Community and 
Alasdair MacIntyre”, Dr. Salime L. Gürkan, “Discussions on 
Religious Studies”, Dr. Nuri Tınaz, “Muslims in the West” 
ve “Islamophobia and its Consequences”, Dr. Seyfi  Kenan, 
“Islam and Modernity-I” ve “Islam and Modernity-II” konu-
larında seminer verdiler.

Cezayir Üniversitesi Heyeti

26-28 Haziran 2008 tarihlerinde çeşitli ilmî ve kültürel etkin-
liklere katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret eden ve aralarında 
öğretim üyeleri, el-Besâir gazetesi genel yayın yönetmeni, 
Cezayir Âlimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Am-
mâr Tâlibî, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ammâr 
Müsâidî, aynı fakültenin dekan yardımcısı Prof. Dr. Aziz 
Selâmî, İslâm hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Abdüsselâm 
Affoufou ve dekan sekreteri Dr. Nadira Muamria’nın da bu-
lunduğu heyet İSAM’ı ziyaret etti.

Makedonya Millî Tarih Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları 
Kürsüsü

Makedonya Millî Tarih Enstitüsü bünyesinde kurulan Os-
manlı Araştırmaları Kürsüsü öğretim üyeleri ile yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerine Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (TİKA) tarafından İstanbul’da 5-9 Temmuz 2008 
tarihleri arasından bilimsel ve kültürel inceleme gezisi tertip 
edildi.

Prof. Dr. Ahmet Şerif, Prof. Dr. Dragi Gorgiyev, Prof. Dr. 
Yovan Yanev, Doç. Dr. Svetlana Davkova Gorgieva gibi aka-
demisyenlerin de aralarında bulunduğu grup İSAM’ı ziyaret 
ederek kurum hakkında bilgi aldı.

Katar Üniversitesi Dekanı

Katar Üniversitesi İslâm Hukuku ve İslâmî İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Âişe Yûsuf el-Mennâî İSAM’ı ziyaret etti. 
İSAM yöneticileriyle görüştükten sonra araştırmacılarla ta-
nışma toplantısı yapan Mennâî, kurumsal faaliyetler hakkın-
da görüş alışverişinde bulundu.

Almanya St. Lorenz Protestan Kilisesi Temsilcileri

19 Eylül 2008 tarihinde Almanya’dan Nürnberg’deki ünlü St. 
Lorenz Protestan Kilisesi’ne bağlı papazlar, kilisenin halkla 
ilişkilerden sorumlu elemanları ve Nürnberg’deki okullarda 
görevli din dersi öğretmenlerinden oluşan otuz kişilik bir grup 
İSAM’ı ziyaret etti. Grubun rehberliğini yine Nürnberg’de 
bulunan Brücke (Köprü: Hıristiyan-Müslüman Buluşması / 
Begegnung von Christen und Muslimen) adlı merkezin kuru-
cularından Hans-Martin Gloel yaptı.

Gruba, ziyaretleri sırasında Kurumlararası İlişkiler Komisyo-
nu Başkanı Dr. Seyfi  Kenan tarafından, İSAM’ın kurumsal 
tanıtımı, araştırma alanlarıyla ilgili proje sunumları yapıldı ve 
grubun, Türkiye’de din-devlet ilişkileri, İslâm dini ve kültürü, 
İslâm dünyasında eğitim meselesiyle  alâkalı çeşitli soruları 
cevaplandırıldı. Seminer sonrasında İSAM Kütüphanesi ve 
dokümantasyon hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Pakistan İslâm Akademisi Heyeti

Pakistan’ın başşehri İslâmâbâd’da İslâm Konferansı 
Teşkilâtı’nın tavsiye kararıyla kurulan ve üst yönetim ku-
rulunda Türkiye dahil çok sayıda ülkenin temsilcisi nin yer 
aldığı Uluslararası İslâm Üniversitesi (IIUI), dokuz fakülte, 
üç enstitü ve iki akademiyle eğitim öğretim ve araştırma  hiz-
meti vermektedir.

Üniversiteye bağlı İslâm Hukuku Akademisi çeşitli etkinlik-
leri yanında her yıl üç dönem halinde düzenledikleri kurs-
ların sonunda, kursiyerlerin bilgi ve görgülerini arttırmak 
maksadıyla yurt dışı seyahati düzenlenmektedir. Bu yıl İs-
lâm Hukuku Akademisi öğretim üyesi Dr. Şehzad İkbal Şam 
başkanlığındaki 49. dönem kursiyerleri otuz sekiz kişilik bir 
grupla 8 Ağustos 2008 Cuma günü Türkiye’ye geldiler.

Gezinin Türkiye’ye yapılmasına IIUI’da misafi r öğretim üye-
si olan Doç. Dr. Abdülhamit Birışık’ın tanıtım ve teşvikiyle 
önemli katkıları olmuş gezi programının uygulanmasında ise 
İSAM önemli destek sağlamıştır. Grup 9 Ağustos 2008 Cu-
martesi günü İSAM’ı ziyaret etmiş, Dr. Seyfi  Kenan tarafın-
dan kurum ve TDV İslâm Ansiklopedisi hakkında ayrıntılı bir 
sunum gerçekleştirilmiştir. Sunum sonrası misafi rlere önce 
İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın tarafından Osman-
lı dönemi Türk hukuk sistemiyle ilgili, daha sonra Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel 
Özel tarafından Türkiye Cumhuriyeti dönemi Türk hukuk 
sistemi hakkında bir konferans verilmiştir. 

Fas Krallığı’ndan Öğrenciler

Fas Krallığı’nın değişik üniversitelerinde okuyan öğrenciler-
den oluşan otuz kişilik bir grup, Türkiye’ye yaptıkları kültü-
rel gezi kapsamında Dr. Driss Bouanou ile birlikte İSAM’ı 
ziyaret etmiştir. Gruba İSAM’ın tarihçesi ve faaliyetleri ko-
nusunda bilgi verilmiştir.
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ARAŞTIRMACI ETKİNLİKLERİ

İSAM İslâm Ülkeleri TV Kanallarında

Suudi Arabistan’ın bilimsel ve belgesel yayın kanalı İkra’ 
televizyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bilimsel 
ve belgesel yayınlar yapan el-Mecd, İSAM’ın tarihçesi ve 
faaliyetleri hakkında başkanımız M. Âkif Aydın ile röportaj 
yapmıştır. Ardından da araştırma, kütüphane ve teknik birim-
leriyle İSAM’ı ve TDV İslâm Ansiklopedisi’ni tanıtan bir te-
levizyon program çekimi gerçekleştirilmiştir.

2008-2009 Akademik Yılı İSAM 
Seminerleri Başlıyor
20 Ekim-26 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleştirile-
cek olan İSAM Güz Seminerleri’nde Dr. Casim Avcı, “Hz. 
Peygamber’in Risâlet Öncesi Hayatı”, Dr. Mehmet Boynu-
kalın “Fıkıh Usulü Literatürü”, Dr. Nuri Tınaz “Küresel Dün-
yada Dinin Değişen Yüzleri-Yeni Dinî Akımlar”, Doç. Dr. 
Adnan Aslan “René Descartes’tan Martin Heidegger’e Batı 
Felsefesi Metinleri IV: Tercüme, Tahlil ve Eleştiriler”, Doç. 
Dr. Şükrü Özen “Klasik Metinler: Âdâb-ı Bahs Okumaları” 
ve Dr. Mehmet Ali Sarı “Kur’ân-ı Kerîm’in Tilâvet Teknik-
leri” konuları ele alınacaktır. Seminerlere dinleyici olarak 
katılmak için müracaatlar 20 Eylül-20 Ekim 2008 tarihleri 
arasında www.isam.org.tr adresinden yapılacaktır.

Lisans Akademik Destek Programı 
(LADEP) İlk Mezunlarını Verdi
2006-2007 akademik yılında İSAM ile MÜ İlâhiyat Fakültesi 
arasında düzenlenen bir protokol ile başlayan İSAM Lisans 
Akademik Destek Programı, 2008 Temmuzunda ilk me-
zunlarını verdi.

Hedefi  MÜ İlâhiyat fakültesi lisans öğrencilerinin temel İs-
lâm ilimlerindeki terminoloji ve literatür birikimlerini geliş-
tirmek olan LADEP, iki akademik yılda tamamlanacak şekil-
de planlanmıştı. 2006 güzünde başlayan ilk grup sadece MÜ 
İlâhiyat Fakültesi öğrencilerine yönelikken, program 2007’de 
İÜ İlâhiyat Fakültesi öğrencilerine de açıldı. Katılımcıların 
üç kademeli eleme yöntemiyle belirlendiği programda hâli-
hazırda elli civarında lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır. 
2008-2009’da devam edecek olan program için üçüncü grup 
adayları başvurularını ekim ayı içinde yaptılar.

Meşrutiyet Aydınlarının Din Algısı 
İSAM’da Tartışıldı (s. 1’den devam)

Y. Doç. Dr. Michelangelo Guida tebliğinde, sadrazamlığa ka-
dar yükselen Said Halim Paşa’nın düşüncelerini şu şekilde 
özetledi: “İslâm dünyasının geriliğinin sebebi ahlâkî değil 
iktisadîdir”; “İslâm modernizme karşı değildir”; “İslâm mo-
dernizmi mümkündür.”

Bu tebliğin müzakerecisi Prof. Dr. İsmail Kara, Said Halim 
Paşa’nın eserlerini ana dili olan Arapça değil Fransızca olarak 
kaleme aldığının altını çizdi. Kara, Said Halim Paşa’nın eserle-
rini okurken satır aralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 
Kara’ya göre, paşanın kitaplarında sloganik ifadeler bulunmaz 
fakat eserleri belirli bir tarih perspektifi nden yoksundur.

• Adnan Aslan
(Makale) “İman, Aksiyon ve Kur’an’ı Anlama Teşebbüsü”, 
Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2008, sy. 111, s. 25-27.

• Casim Avcı
(Kitap) Muhammedü’l-Emin (Hz. Muhammed’in Peygamberlik 
Öncesi Hayatı), İstanbul: Hayykitap, 2008, 160 sayfa.

• Enes Kabakcı
(Bildiri) “La place de la méthode historique dans la 
sociologie de Durkheim et de Gökalp” (Durkheim ve 
Gökalp Sosyolojisinde Tarihsel Metodun Yeri), Uluslararası 
Frankofon Sosyologlar Derneği Kongresi, 7-11 Temmuz 
2008, İstanbul.

(Bildiri) “1908 Jön Türk Devrimi’nin Pozitivist Kökenleri”, 
1908-2008 Jön Türk Devrimi’nin 100. Yılı, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, 28-30 Mayıs 2008, Ankara.

(Bildiri) “Problème des modèles chez les Jeunes-Turcs: l’école 
leplaysienne versus le positivisme. Controverses autour de 
la question de décentralisation à la veille de 1908”, (Jön 
Türkler’de Model Sorunu: Le Play Okulu’na karşı Pozitivizm. 
1908 Öncesi Adem-i Merkeziyet Tartışmaları), The Second 
Constitutional Period/ Meşrutiyet on its Centenary, IRCICA, 
7-10 Mayıs 2008, İstanbul.

• M. Sait Özervarlı
(Bildiri) “Cultural and Religious Encounters in Istanbul 
during Mehmed II”, International Harran Conference-2, The 
Sweedish Research Institute in Istanbul, 15-17 June 2008, 
Istanbul.

(Bildiri) “Some Aspects of Sufi  Infl uences on Modern 
Turkish Religious Thought”, Conference on Sufi  Movements 
in Contemporary Islam, National University of Singapore, 
14-15 August 2008, Singapore.

• Salime Leyla Gürkan
(Kitap) Yahudilik, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008, 272 sayfa.

• Seyfi Kenan
(Kitap Bölümü) “Why Search for Alternatives in Modern 
Education?” (Modern Eğitimde Neden Alternatifl er 
Arayalım?), Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu: 
Darphâne-i Âmire, ed. Muhsin Hesapçıoğlu, Eylem Korkmaz 
vdğr. (2008), s. 103-119.

(Müzakere), “Medeniyetler İttifakı Ulusal Plan,” TÜBİTAK 
Yurt Dışı Araştırma Burs Programı Ortak Akıl Toplantısı, 30 
Temmuz 2008, Ankara.

• Mustafa Birol Ülker
(Makale) “Hâfız Hakkı Paşa Hayatı ve Eserleri”, Müteferrika, 
Yaz 2008, sy. 33 s. 233-242.

İSAM Araştırmacı ve Mensuplarının 
İlmî Faaliyetleri

Yayınlar, Bildiriler, Seminerler
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KÜTÜPHANE

Yeni Yayınlarımız
Yahudilik
Salime L. Gürkan, 2008, 281 sayfa, ISBN 978-975-389-536-1

Araştırmacılarımızdan Dr. Salime Leyla Gürkan’ın hazırladığı 
bu eser Yahudiliğin oluşumunu, tarihî gelişim sürecini, 
dinî kavram ve uygulamalarını, diğer dinlerle ilişkisini ve 
günümüzdeki durumunu ele almaktadır.

Sadreddin Konevî
Ekrem Demirli, 2008, 168 sayfa, ISBN 978-975-389-537-8

Demirli bu eserinde tasavvuf tarihimizin önde gelen 
düşünürlerinden Sadreddin Konevî’yi çeşitli yönleriyle 
tanıtmaktadır.

İSAM Yayınları, İSAM ve Cağaloğlu TDV Yayın Satış büro-
larından ve istek@isam.org.tr adresinden temin edilebilir.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II 
(2001-2007) Tamamlandı
İSAM Yayınları Arşiv-Katalog Serisi’nden yayımlanan 
İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000)’den sonra 
İSAM Kütüphanesi II. cilt üzerinde çalışmalarına yoğunluk 
vermiştir. İlâhiyat fakülteleriyle irtibata geçilerek 2001-2007 
yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
künyeleri bir araya getirilmeye başlanmıştır. Fakültelerden 
gelen listeler, İSAM Kütüphanesi’nde bulunan tezler ve 
YÖK tez merkezinin kayıtlarından da istifade edilerek 
4000 civarında tezin bilgileri üzerinde yapılan çalışmalar 
tamamlanmış olup II. cilt basıma hazır hale getirilmiştir.

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler 
Dergisi’nin 53. Sayısı Çıktı
Dört ayda bir yayımlanan dergide İSAM Kütüphanesi tara-
fından izlenen yabancı akademik dergilerin İçindekiler say-
fası duyurulmaktadır.

53. sayıda Latin alfabeli 63 değişik dergiye ait 96 sayı ve 
Arap alfabeli 23 farklı dergiye ait 38 sayının İçindekiler say-
faları yer almaktadır. Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’i in-
celeyen akademisyenler, kendi sahalarıyla ilgili ihtiyaç duy-
dukları makaleleri kutuphane@isam.org.tr adresine istek 
mesajı göndererek temin edebilirler. Ayrıca derginin bütün 
sayılarına pdf formatında aşağıdaki web adresinden ulaşmak 
mümkündür. http://www.isam.org.tr/yayinlar/sureli_ya-
yinlar/yeni_gelen_dergiler_ve_icindekiler/

İlâhiyat Fakülteleri Devam Edenler 
Tezler Veri Tabanı Güncellendi
Merkezimizin web sayfası üzerinden http://kutuphane.
isam.org.tr/tezdvmara.htm kullanıma açılan veri tabanı için 
ilâhiyat fakülteleri dekanlıklarının katkılarıyla devam etmekte 
olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin konuları toplanmaya 

çalışılmıştı. Veri tabanında 08 Ekim 2008 tarihi itibariyle 
1567 yüksek lisans ve doktora tez künyesi yer almaktadır. 
Bu tezlerden 927 yüksek lisans, 522 de doktora tezi olup 
155 tez 2008 yılının ilk dokuz ayında tamamlanmıştır. Bu 
teşebbüsün tam olarak gayesine ulaşabilmesi ancak İlâhiyat 
fakültelerinin ve fakülte mensuplarının bu projeye destek 
vermesiyle mümkün olabilecektir. İlâhiyat fakültelerinde 
lisans üstü çalışma yapan araştırmacılar tez konularıyla ilgili 
bilgilere veri tabanında ulaşamadıkları takdirde dekanlıkları 
veya bölüm başkanlıkları ya da danışmanları vasıtasıyla TDV 
İSAM Kütüphanesi’ni kutuphane@isam.org.tr adresinden 
bilgilendirebilirler.

İSAM Kütüphanesi Çalışma 
Saatleri Uzatıldı
Uzun bir süredir 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet ver-
mekte olan İSAM Kütüphanesi’nin kapanış saati araştırma-
cılarımızdan gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlenmiş 
ve haftanın yedi günü saat 23.00’e kadar uzatılmıştır.

İSAM’ dan Bağışlar
İSAM’ın Çeşitli Kurumlara Yaptığı Kitap Bağışları
DİB Nilüfer Eğitim Merkezi 114 cilt kitap
Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü 71 cilt kitap
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 17 cilt kitap

İSAM’a Yapılan Bağışlar
Merkezimize geçtiğimiz dönemde münferit bağışlar dışında 
toplam 2402 cilt kitap, 325 sayı dergi bağışı yapılmıştır. Ba-
ğışçılarımıza teşekkür ediyoruz.
Turgut Akpınar 150 cilt kitap
Ömer Mahir Alper 520 cilt kitap, 31 sayı dergi
Birsen Gicili 50 cilt kitap, 11 dergi
Gökdemir İhsan Gürsoy 176 cilt kitap
İsmail Kocabaş 170 cilt kitap, 53 sayı dergi
Bayram Karaahmetoğlu 350 cilt kitap, 40 sayı dergi
Ali Ulvi Kurucu  400 cilt kitap
Ali Mazak 12 cilt kitap, 190 sayı dergi
Eyüp Özcan 169 cilt kitap
Mehmet Ali Sönmez 346 cilt kitap
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