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TDV ve İSAM Yayınları’nda Yeni 
Oluşum

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 37. Cildi Yayımlandı

Arapça Öğretim Yöntemleri ve 
Teknikleri  Atölye Çalışması İSAM’da 

Yapıldı

İSAM Yayınları 2009 Yılı Yayın 
Katalogu Yayımlandı

Türkiye Diyanet Vakfı, ilmî ve akademik çalışmaları 
destekleme bağlamında yayıncılık dünyasına yepyeni bir 
soluk getireceğine  inandığı, “İSAM Yayıncılık, Sosyal 
Hizmetler ve San. Tic. Ltd. Şti.” ile sektöre “merhaba” 
diyor… 

İlmî ve akademik tecrübeyle kaleme alınan eserleri hedef 
kitlelere ulaştırarak tanıtımını sağlayacak olan yeni oluşumun, 
İSAM adını markalaştırarak öncelikle ilim camiasına olmak 
üzere sektöre farklı kazanımlar sağlaması bekleniyor. Bu 
vesile ile şirketin müdürü Ahmet Bircan Gökmen’i tebrik 
ediyor, başarılar diliyoruz. 

Türk-İslâm tarih ve medeniyeti-
nin, kültürünün doğru ve bilim-
sel bir tarzda öğrenilmesini ve 
tanıtılmasını amaçlayan İSAM, 
bu gayeye yönelik ulusal ve 
uluslararası bilimsel araştırma 
projelerini desteklemekte, üre-
tilen bilginin daha geniş kitlele-
re ulaştırılması için ansiklopedi, 
dergi ve kitap yayımlamakta, 
sempozyum ve konferanslar 
düzenlemektedir. Bu çerçevede 
faaliyetlerini sürdüren İSAM, 
son zamanlarda yeni diziler ve 
kitaplarla yayınlarını daha da 
zenginleştirdi.

Araştırmacıların akademik bir 
bakış açısını dikkate alarak ha-
zırladıkları kitaplar, konu ve metot bakımından özgünlük, 
dil bakımından sadelik ve anlaşılırlık, ilmî bakımdan doğ-
ruluk ve tutarlılık gibi özellikler göz önünde bulundurula-
rak telif edilmekte ve geniş bir okuyucu yelpazesine hitap 
etmektedir.

İSAM Yayınları sekiz ayrı diziden oluşmaktadır: Temel Kül-
tür Dizisi, Doktora Tezleri Dizisi, Araştırma-İnceleme Dizisi, 
Sempozyumlar-Paneller Dizisi, Kaynak Eserler Dizisi, Arşiv 
Dizisi, Kadı Sicilleri Dizisi ve Süreli Yayınlar.

20-25 Temmuz 2009 tarihleri arasında İSAM’da “Arapça 
Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri” konulu atölye çalışması 
düzenledi. 2009-2010 öğretim yılında bazı İlâhiyat 
fakültelerinde başlayacak olan Arapça hazırlık sınıfl arında 
uygulanacak Arapça öğretimiyle ilgili çalıştay beş gün sürdü.  
Toplantıda dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini 
arttırma tekniklerinin  yanı sıra kelime ve gramer öğretimi 
ve Arap diliyle ilgili diğer hususlar etrafl ıca görüşüldü 
(devamı s. 2’de).

1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımına baş-
lanan TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA),  İSAM araştırmacıları 
ile müellif-redaktörlerinden oluşan 2500’e yakın yazarın kat-
kılarıyla telif edilmekte ve yayımlanmaktadır. 37. cilde (Sevr 
Anlaşması–Suveylih) ulaşmış olan TDV İslâm Ansiklopedisi 

kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı amaç 
edinen, dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenle-
rin başvurabileceği ciddi ve  kapsamlı bir çalışmadır. Ansik-
lopedinin satış ve abonelik işlemleri hakkında bilgi edinmek 
için www.diyanetyayinlari.com.tr adresinden faydalanılabilir. 
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HABERLER

İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 19. 
Sayısı Yayımlandı

1997’de başlayıp 2001 yılından itibaren yılda iki sayı 
olarak yayımlanan İslâm Araştırmaları Dergisi başta 
İslâmî ilimler olmak üzere siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, 
sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür 
alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne 
katkı sağlayacak nitelikteki özgün makalelerin ve kitap 
tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans 
değerlendirmelerini yayımlamaktadır.

Derginin 19. sayısında Ömer Türker, Ekrem Demirli, 
Anar Gafarov, Abdullah Yıldırım, Adnan Aslan, Habib 
Türker’in makalelerinin yanı sıra Adnan Aslan, Hülya 
Alper, Güneş Işıksel, İsmail Hakkı Kadı, Seyfi  
Kenan, Gülçin Koç - Haşim Koç, Nebi Mehdiyev, 
Recep Şentürk ve İbrahim Halil Üçer’in tanıtım 
yazıları yer almaktadır.

TDV ve İSAM Yayınları Türkiye Kitap 
ve Kültür Fuarı’nda

Dinî Yayınlar Fuarı olarak da bilinen Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı, 28 Ağustos–16 Eylül 2009 tarihleri arasında 
düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl ramazan 
ayında düzenlediği etkinliklerin başında, Ankara Koca-
tepe Camii ile İstanbul Sultanahmet Camii avlularında 
açılan fuarlar gelmektedir. Bu yılki açılışı İçişleri Bakanı 
Prof. Dr.  Beşir Atalay ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen fuarda, Bar-
dakoğlu 28’incisi düzenlenen fuarın Başkanlığın bilgiye 
ve bilginin paylaşılmasına verdiği önemin bir göstergesi 
olduğunu vurguladı. 2009 yılı Ramazanı’nda Başkanlık 
olarak “Paylaşmak Güzeldir” sloganını benimsediklerini 
hatırlatan Bardakoğlu, sadece maddî imkânları değil, bil-
giyi, duayı, iyiliği de paylaşmak gerektiğini dile getirdi.

Fuarın açılışında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü 
Süleyman Necati Akçeşme de bir konuşma yaptı. Gele-
nekleşen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın, cami avlu-
larını âdeta bir kültür faaliyetleri alanına dönüştürdüğünü 
söyleyen Akçeşme, Kocatepe’de 85; Sultanahmet’te ise 
150 yayınevinin okuyucuyla buluştuğunu belirtti. 

Arapça Öğretim Yöntemleri ve 
Teknikleri  Atölye Çalışması İSAM’da 

Yapıldı
(sayfa 1’den devam) Atölye çalışmasına hem yurt içinden 
hem de yurt dışından uzman öğretim üyeleri katıldı. 
Toplantıya katılanların çoğunluğunu programı uygulayacak 
sekiz İlâhiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları oluşturdu. 
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emrullah İşler ve Yrd. Doç. 

Dr. Mehmet Hakkı Suçin dil öğretimiyle ilgili sunumlarıyla 
katkıda bulundular. Ayrıca Suriye Dımaşk Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Gassân es-Seyyid, okutmanlar Bâsime Durmuş, 
Âlâ el-Lahhâm da çalıştaya destek verdiler.

Misafi r Araştırmacılar

Misafi r Araştırmacı Programı kapsamında 2009 yaz dö-
neminde İSAM iki misafi r araştırmacıyı ağırladı. Bu 
araştırmacılardan Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İs-
lâm Felsefesi bölümünden Dr. Necmi Derin, “Osman-
lı Dönemi Zihnî Varlık Tartışmaları ve Bu Tartışmaların 
Fikrî Arka Planı” projesiyle programa katıldı ve İSAM 
Kütüphanesi’nden faydalanarak çalışmasını tamamladı.

Programa katılan diğer araştırmacı ise “Mixed Marriages 
Between Muslims and Christians, A Comperative Analysis 
between Turkey and Australia” (Müslüman ve Hıristiyan-
lar Arası Evlilik: Türkiye ve Avustralya arasında Mukaye-
seli Bir Analiz) konulu projesiyle Prof. Dr. Abe W. Ata idi. 
Avustralya Katolik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve 
daha çok sosyal psikoloji ve din üzerine çalışmalar yapan 
Ata, İSAM araştırmacılarına projesiyle ilgili bir seminer 
sundu.

İSAM Misafi r Araştırmacı Programı’na www.isam.org.tr 
adresinden ulaşılabilir.

Ziyaretler
İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği’nden (İDSB) İSAM’a Ziyaret

İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 
üye kuruluş temsilcisi üniversite öğrencilerinden oluşan 
bir heyet, II. Uluslararası Gençlik Buluşması programı 
çerçevesinde İSAM’ı ziyaret etti. 14 Ağustos 2009’da ger-
çekleşen bu ziyarete çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 
yaklaşık 160 öğrenci katıldı. Kütüphane turu ve seminer-
den oluşan programda ziyaretçilere kurum hakkında bil-
giler verildi. Dr. Salime Leylâ Gürkan ve Doç. Dr. Aydın 
Topaloğlu verdikleri seminerde İSAM’ın özellikle İslâmî 
ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak 
sürdürmekte olduğunu, Türk kültür hayatını ve Ortado-
ğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan 
çalışmalarıyla İslâmî araştırmalara katkıda bulunduğunu 
söylediler. Ayrıca oluşturduğu kütüphane, arşiv ve do-
kümantasyon birimiyle araştırmacılara büyük bir hizmet 
sunduğunu ifade ettiler.
İSAM’ı ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti ifade 
eden İDSB II. Uluslararası Gençlik Buluşması katılımcı-
sı gençler, İslâm Ansiklopedisi’nin mutlaka Arapça’ya ve 
İngilizce’ye, bunlara ilâve olarak Fransızca gibi dünya dil-
lerine çevrilmesi gerektiğini belirttiler.
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ZİYARETLER-YAYINLAR

Michigan State Üniversitesi’nden İSAM’ı Ziyaret

Michigan State Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğ-
retim üyesi ve İslâm Araştırmaları program koordinatörü 
Prof. Dr. Mohammed Ayoob, 22 Haziran 2009 tarihinde 
İSAM’ı ziyaret etti. Ziyareti sebebiyle düzenlenen toplan-
tıya İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın, İSAM araştır-
macılarından Dr. Nuri Tınaz, Marmara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Köse ve Prof. 
Dr. Talip Küçükcan da katıldı. Görüşmede Michigan State 
Üniversitesi ile İSAM arasında seminer, konferans, yaz 
okulu düzenleme ve projeler yapma gibi konularda karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Endonezya Açe IAIN er-Rânîrî Yüksek İslâm 
Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lukman 
İbrâhim İSAM’da

Açe IAIN er-Rânîrî Yüksek İslâm Enstitüsü (State Institu-
te for Islamic Studies) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lukman 
İbrâhim, 25 Ağustos 2009 tarihinde  Endonezya Açe Türk 
Kültür Merkezi Direktörü Dr. Mehmet Özay’ın  tavsiyesiyle 
İSAM’ı ziyaret etti. Görüşmede İSAM Başkanı Prof. Dr. M. 
Âkif Aydın, Genel Sekreter Dr. Kâmil Yaşaroğlu ve Kurum-
lar Arası İlişkiler ve Misafi r Araştırmacı Programı Koordi-
natörü Dr. Nuri Tınaz da hazır bulundu. Toplantıda enstitü 
ile İSAM arasında karşılıklı  araştırmacı değişimi ve ortak 
ilgi alanlarında iş birliğini geliştirme konuları ele alındı.

İSAM Mensuplarının İlmî Çalışmaları

• Dr. Seyfi Kenan

(Bildiri) “Küreselleşen Dünyada Eğitimin Öncelikli Hede-
fi  Nedir?” Eğitim Felsefesi Konferansları-I: Küreselleşen 
Dünyada Eğitime Etik Bakış, Bahçeşehir Üniversitesi - 
Columbia Üniversitesi, İstanbul 19 Haziran 2009.

(Kitap/Bölüm) “Phases of Religious Education in Modern 
Turkey”, Islamische Erziehung in Europe / Islamic Educa-
tion in Europe, ed. Ednan Aslan, Viyana: Böhlau Verlag, 
2009, s. 519-541.

(Makale) “Yavuz Argıt: Hüdâyinâbit Bir Kültür Kahrama-
nının Ardından”, Din ve Hayat: TDV İstanbul Müftülüğü 
Dergisi, 2 (2009), s. 34-38.

• Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun

(Makale), “Şuarânın ‘Vefa’sı: Divan Şairinin Kamusal 
Alanı”, Bir Semte Vefa, ed. Bilge Özel, Yunus Uğur, İstan-
bul: Klasik Yayınları, 2009, s.  283-289.

• Dr. Kâmil Yaşaroğlu

(Bildiri) “Tüketim ve Bereket”, Tüketim ve Değerler Sem-
pozyumu, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı (UTESAV), İstanbul 6 Haziran 2009.

Yeni Yayınlarımız
İmâmiyye’nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci, 
Metin Bozan, İstanbul: İSAM Yayınları, 2009, 272 sayfa, 
ISBN 978-975-389-579-8

İslâm  âleminde önemli bir konuma sa-
hip olagelen İmâmiyye Şîası’nın inanç 
yapısını ve geçirdiği evreleri anlamak, 
sadece bu mezhebin teşekkül ve kurum-
sallaşma sürecinin ortaya konabilmesi 
açısından değil, İslâm düşünce tarihinin 
anlaşılabilmesi açısından da önemlidir. 
Bu sürecin tesbiti ise mezhebin imâmet 
nazariyesinin ortaya konmasına bağlı-
dır. Zira İmâmiyye mensuplarının kendi 

inanç esaslarını ve hatta diğer dinî konuları ele alış biçiminde 
imâmet merkezli bir söylem hâkimdir. Bu çalışma imâmet 
nazariyesinin ilk farklılaşmalardan ana unsurlarının tamam-
lanmasına kadar geçen teşekkül sürecini irdelemektedir.

Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, Abdul-
lah Durmuş, İstanbul: İSAM Yayınları, 2009, 176 sayfa, 
ISBN  978-975-389-591-0

Fıkıh ilminde, para ve para mübadele-
leri ilk devirlerden itibaren değişik açı-
lardan tartışılmıştır. Para mübadeleleri, 
daha yaygın güncel adıyla döviz işlem-
leri, bilişim teknolojisinin gelişimine 
paralel olarak büyük bir değişim ve ge-
lişim göstermiştir. Döviz kurlarının dal-
galanmaya bırakıldığı 1973 yılından iti-
baren piyasalarda vadeli döviz işlemleri 
uygulanmaya başlanmış, bugün birçok 

farklı uygulama ortaya çıkmıştır. Günümüzde döviz alım 
satım işlemleri spot ve türev (vadeli) olmak üzere başlıca 
iki grupta toplanmaktadır. Bu eserde halen uygulanmakta 
olan farklı işlem türleri, fıkhî açıdan incelenmeye ve alter-
natifl eriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Tefsire Giriş, Muhsin Demirci, İstanbul: İSAM Yayınları, 
2009, 166 sayfa, ISBN 978-975-389-594-1

Kur’ân-ı Kerîm “ideal bir toplum” 
oluşturmak için öncelikle itikadî ve ah-
lâkî konular hakkında birtakım ilkeler 
koymuştur. İlâhî mesajın muhatabı olan 
insanın sorumluluğu da, Kur’an’ın ön-
gördüğü istikamette yürümek için onu 
doğru anlamaya gayret etmektir. 

Tefsire Giriş başlıklı bu eser, bir taraf-
tan geçmişten bugüne Kur’an tefsiriy-

le ilgili bireysel faaliyetlere, diğer taraftan da günümüzde 
Kur’an’ın nasıl anlaşılması gerektiğine dair bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.
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İLMÎ TOPLANTILAR - KÜTÜPHANE

İLMÎ TOPLANTILAR

Dâhilî Seminerler

Abe W. Ata, “Attitudes of Australian Senior Stu-
dents toward Muslims in Australia: A National 
Survey”, Avustralya Katolik Üniversitesi, Ağus-
tos 2009.

Avustralya Katolik Üniversitesi’nden Abe W. Ata, 20 
Ağustos 2009’da “Attitudes of Australian Senior Students  
toward Muslims in Australia: A National Survey” başlıklı 
bir seminer verdi. Ata konuşmasının başında, müslüman-
ların Avustralya’daki  geçmişi ve bugünkü durumları hak-
kında bilgi verdikten sonra ülkenin değişik şehirlerinde 
üniversite öğrencileri arasında yaptığı geniş bir araştırma-
nın sonuçlarından hareketle günümüz Avustralya toplu-
mundaki İslâm algısı ve İslâmofobia meselesi hakkındaki 
izlenimlerini aktardı.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 
Kütüphanecilerinden İSAM 

Kütüphanesi’ne Ziyaret
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdür Vekili Emir 
Eş ve on beş kişilik kütüphaneci grubu İSAM’ı ziyaret etti 
ve incelemelerde bulundu. Misafi rlere İSAM Kütüphanesi 
tanıtılarak birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler veril-
di, ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fi kir 
alışverişinde bulunuldu.

İSAM Kütüphanesi’nden Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde İSAM Kütüphanesi çeşitli kurum ve 
kuruluşlara yayın bağışı yapmaya devam etti. Bu kapsamda 
toplam 1331 cilt kitap gönderildi.

Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği    25 cilt kitap
Kars Müftülüğü                                                73 cilt kitap
Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma 
Derneği                                                          762 cilt kitap
Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu             177 cilt kitap
Ordu Üni. Ünye İktisadî ve İdarî Bil. Fak.    203 cilt kitap
Üsküdar Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu     91 cilt kitap

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde de İSAM Kütüphanesi’ne yayın 
bağışları devam etmiştir. Bireysel bağışlar dışındaki toplu 
bağışlar aşağıdaki şekildedir:
Aydın Topaloğlu                          68 cilt kitap, 9 sayı dergi
Fazıl Cünüş                                                      60 cilt kitap
İran Başkonsolosluğu                         65 cilt kitap ve dergi
Mehmet Akif Turgut                                      227 cilt kitap

Nilhan Aras                             50 cilt kitap, 200 sayı dergi
Osman Sabri Karapınar         284 cilt kitap, 150 sayı dergi
Özcan Çapanoğlu                                           200 cilt kitap
Talip Küçükcan                         63 cilt kitap, 67 sayı dergi
Yusuf Özbek                                                    91 cilt kitap

İSAM Yayınları için, İSAM, Cağaloğlu ve Sultanahmet’teki 
TDV Yayın Satış bürolarını (Tel. İSAM: 0216 474 12 02-
03, Cağaloğlu: 0212 511 44 32 ve Sultanahmet: 0212 
518 46 04) arayabilir veya istek@isam.org.tr, www.diya-
netyayinlari.com.tr adresinden talepte bulunabilirsiniz.

DUYURU
Yayın dünyasında sosyal ve İslâmî bilimler 
alanında yeni çıkan ilmî eserler İSAM web 
sitesinin ana sayfasında ayrılacak özel bir 

köşede aylık periyotlar halinde duyurulacaktır. 
Yeni yayımlanan ilmî - akademik mahiyet-
teki eserlerinin duyurulmasını arzu eden 

yayınevleri veya yazarların kitaplarını 100-
120 kelimelik tanıtım yazısı ile birlikte İSAM’a 

ulaştırmaları rica olunur. 

Kitap gönderimi için irtibat

Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun
İSAM Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu 

Başkanı

Bağlarbaşı İcadiye Caddesi No: 40 
Üsküdar  34662 İstanbul  (0216) 474 08 50     

bhi@isam.org.tr
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