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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Devlet Bakanı Faruk Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun katılımıyla 21 Temmuz 
2010 tarihinde gerçekleşen toplantı İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi’nde yapıldı. Faruk 
Çelik, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın kuruluşundan bu yana çeşitli alanlar-
da verdiği hizmetleri dile getirerek hizmet zincirinin so-
nuna eklenen üniversite halkasının öneminden bahsetti. 
29 Mayıs tarihinin İstanbul ile özdeşleşmiş bir tarih ol-
duğunu da belirterek bu tarihin üniversiteye isim olma-
sının ayrı bir değer taşıdığını vurguladı. Çelik, bilimsel 
çalışmanın odak noktası olan üniversitelerin sorumlu-
lukları arasında bilgiyi üretme, ülke sorunlarına çözüm 
getirme ve gençliğe yön vermenin olduğunu ifade ede-
rek İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin bu misyonu ba-
şarıyla taşıyacağına inandığını belirtti.

Ali Bardakoğlu ise konuşmasında, Batı’da din eğitimini 
kiliseler verirken, Türkiye’de din eğitiminin örgün eği-
timde verildiğini belirterek, dinî ilimlerin üniversiteler-
de diğer alanlarla birlikte ele alındığını anlattı. Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın bir üniversite kurmasında bunun rolü 
olduğunu belirtti. “Üniversiteyi hayata bütüncül bakı-
şımızın, hayır alanları arasında ayırım yapmayışımızın 
bir sonucu olarak kurmayı arzu ettik” diyen Bardakoğlu, 
Türkiye’deki üniversite sayısının artmasını da “hayırda 
yarış” olarak algıladıklarını, bunun da birlik, beraberlik 
ve kardeşliği tesis edeceğini anlattı (devamı s. 2’de).

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Öğretime Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında ver-
diği çeşitli hizmetlere bir yenisini ekleyerek kurduğu 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 27 Eylül 2010 tarihin-
de Bağlarbaşı Yerleşkesi’nde ilk öğrencilerine kapıla-
rını açtı. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Edebiyat 
Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe 
bölümlerinde eğitim verilecek. Prof. Dr. Orhan Okay’ın 
açılış dersiyle başlayan törende TDV İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Altı-
kulaç ve 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Kâfi  
Dönmez de birer konuşma yaptı. Üniversitede İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nden başka Yabancı Diller Yüksek 
Okulu, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri 
bulunacak.

Osmanlı Düşünce Tarihi 
Toplantılarının İlki İSAM’da Yapıldı

Osmanlı tarihçiliğinin son yıllarda hızla gelişmesi se-
vindirici olmakla birlikte, bazı parlak örneklere rağmen 
düşünce tarihi çalışmalarının, nispeten zayıf kaldığını 
söylemek mümkündür. Şimdiye kadar yeterince işlen-
memiş bu engin sahayı sabırlı ve sistematik bir şekilde 
sürmek üzere üç kurum (İSAM, Harvard Üniversitesi 
ve Sabancı Üniversitesi) bir araya gelerek uzun vadeli 
bir projenin ilk adımlarını attı. Projenin şekillenmesine 
Cemal Kafadar, Hülya Canbakal, Seyfi  Kenan ve Mur-
teza Bedir’den oluşan Osmanlı Düşünce Tarihi Çalışma 
Grubu öncülük etmiştir. Atölye çalışması denebilecek 
küçük toplantıları takip eden uluslararası konferansların 
ardından gelecek yayınlarla, varılan sonuçlar ve ortaya 
çıkacak yeni sorular, gerek Osmanlı ve İslâm tarihi ile 
gerekse Yeniçağ dünya tarihi ile ilgilenen geniş çevrele-
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Tanıtım Toplantısı Yapıldı

(s. 1’den devam)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Dr. Tayyar Altıkulaç, üniversitenin öğrencilerin-
den gelecek gelirle ayakta kalmayı düşünerek yola 
çıkmadığını, vakfın desteğiyle gelişeceğini söyledi. 
Üniversitenin nitelik üzerinde yoğunlaşarak ilim ada-
mı yetiştirmeyi ön plana çıkarmayı hedefl ediğini dile 
getiren Altıkulaç, üniversiteye Türk cumhuriyetlerin-
den, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan da öğrenci alı-
nacağının altını çizdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İ. Kâfi  Dönmez ise konuşmasında, 
özellikle beşerî ve sosyal alanda bilimsel araştırma 
ihtiyacını karşılamak üzere ciddi adımlar attıklarını 
belirterek ilk yıl üniversiteye alınacak öğrenci sayısı-
nın Felsefe, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölüm-
lerinin her birine 30’ar olmak üzere 90 olacağını be-
lirtti. Dönmez ayrıca, bu öğrencilerin 6’sının yabancı 
olacağını, 24 Türk öğrenciden de sadece 4’ünün para-
lı, diğerlerinin ise burslu okuyacağını söyledi.

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplan-
tılarının İlki İSAM’da Yapıldı

(s. 1’den devam)
İlk toplantılar serisi (iki toplantı, bir konferans), bir 
düşünür olarak önemine ve kendisiyle ilgili kaynakla-
rın zenginliğine binaen Ebüssuûd’a hasredildi. Daha 
sonra yine düşünce dünyasına damgasını vuran bir 
kişi üzerinden hareket etmeyi düşünen çalışma grubu, 
“zirve teşkil eden” örnekler yerine o kadar “önemli” 
olmayan ancak belirli bir meseleyi aydınlatmak açı-
sından uygun ve hakkında yeterli çalışma yapılacak 

kadar kaynak bulabilecekleri kişilere de eğilmeyi dü-
şünmektedir. Çalışma aynı zamanda kişi temelli bir 
düşünce tarihinin yanı sıra kendi içinde anlamlı bir 
bütünlük teşkil eden bir dönemi, bir muhiti, mefkûre-
yi veya bir yazın türünü (genre) ele almayı da planla-
maktadır. Böylesi tespitleri yapabilmek, hangi farklı 
yaklaşım ve yöntemlerin hangi farklı açılardan ve ne 
ölçüde yararlı olduğunu kestirebilmek için, Ebüssuûd 
ile ilgili ilk toplantılar bir deney olarak görülürken, 
bu toplantıların asıl amacının, XVI. yüzyılın bu bü-
yük âlimini anlamak olduğu kadar, Osmanlı düşünce 
tarihi çalışmalarına yön verecek yöntem ve yaklaşım-
lar geliştirmek olduğu belirtilmektedir.

31 Temmuz - 1 Ağustos 2010 tarihleri arasında 
İSAM’da gerçekleşen ilk toplantıda yurt içi ve yurt 
dışından çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacılar 
katıldı. Sekiz bildirinin sunulduğu ve geniş bir şe-
kilde müzakere edildiği ve tartışıldığı bu program-
da Osmanlı düşünce tarihinin nasıl çalışılması ge-
rektiği konusu üzerinde durulurken ağırlıklı olarak 
Ebüssuûd’un hukuk düşüncesi konu edildi ve onun 
hayatı ve bir Osmanlı aydınının eğitimi meselesi tar-
tışıldı. Bildiri sahibi ve müzakereciler de dahil olmak 
üzere katılımcılar şunlardır: Fikret Adanır, M. Âkif 
Aydın, Murteza Bedir, Kemal Beydilli, Snjezana 
Buzov, Hülya Canbakal, Feridun Emecen, İsmail E. 
Erünsal, İhsan Fazlıoğlu, Nenad Filipovic, Cornell 
Fleischer, Fethi Gedikli, Tahsin Görgün, Mehmet İp-
şirli, Cemal Kafadar, Seyfi  Kenan, Yunus Koç, Me-
tin Kunt, Martha Mundy, Tahsin Özcan, Şükrü Özen, 
Ruud Peters, S. Akşin Somel, Himmet Taşkömür, De-
rin Terzioğlu, Zeynep N. Yelce, Hüseyin Yılmaz.

İSAM Yayınları 29. Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’ndaydı

Her yıl ramazan ayında Sultanahmet Camii avlusun-
da faaliyet göstererek geleneksel hale gelen Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 11 Ağustos - 5 Eylül 
2010 tarihleri arasında İstanbul Beyazıt Meydanı’nda 
açıldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın iş birliği ile çeşitli etkinlik ve sergiler dahil 
edilerek farklı bir konsept çerçevesinde düzenlenen 
fuar binlerce okuyucuyu kitap ve yazarlarıyla buluş-
turdu. Akademik yaklaşım prensibiyle uzun süredir 
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hizmet veren İSAM Yayınları, 240 yayınevi ile birlik-
te bu yıl ilk defa bağımsız olarak katıldığı 29. Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’nda ilmî ve dinî konular üze-
rine hazırlanmış dokuz ayrı kategorideki yayınlarını 
okuyuculara sunma fırsatı buldu.

İlk konuşmayı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı’nın yaptığı fuar açılışında İstanbul Vali-
si Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul 2010 Kültür Başkenti 
Ajans Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İslâm 
Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Ekmeled-
din İhsanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli He-
yeti Üyesi Dr. Tayyar Altıkulaç da hazır bulundu. Ali 
Bardakoğlu, konuşmasında bilginin önemini vurgula-
yarak kâinatın özeti olan Kur’ân-ı Kerîm’in bu ayda 
indiğini hatırlatarak, “Fuarda olan kitaplar o kitabın 
şerhi mahiyetindedir. Kitap okudukça bilgimiz, bilgi-
miz arttıkça dindarlığımız artacaktır” dedi.

Haberler-Ziyaretler

İran Kültür Bakanından
İSAM Ziyareti

Çeşitli görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelen 
İran Kültür Bakanı Dr. Seyyid Muhammed Hüseynî 
ve Kültür Müsteşarı A. Halaç Münferid ile berabe-
rindeki heyet 16 Eylül 2010 tarihinde İSAM’ı ziyaret 
etti. Heyetin, İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın 
ve İSAM yöneticileriyle yaptığı görüşmede, İSAM’ın 
kurumsal kimliği ve faaliyetleri hakkında bilgi verile-

rek, dil ve akademik çalışmalar hususunda karşılıklı 
iş birliği üzerinde görüşüldü.

Renmin Çin Üniversitesi’nden 
İSAM’ı Ziyaret

12 Ağustos 2010 tarihinde Renmin Çin 
Üniversitesi’nden on kişilik bir heyet İSAM’ı ziyaret 
etti. Üniversitenin Tarih Bölümü Dekanı ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Liu Houbin ve beraberindeki aka-
demisyenlerin katıldığı görüşmede konuklara İSAM 
başkanı ve araştırmacıları tarafından kurumsal tanı-
tım yapılarak İSAM’ın ilmî faaliyetleri ve kurum-
sal kimliği hakkında bilgi verildi. Akademik iş bir-
liği hususundaki görüşmelerden sonra heyet İSAM 
Kütüphanesi’ni gezdi.

Bağdat İslâm Üniversitesi Öğre-
tim Üyeleri İSAM’ı Ziyaret Etti
3-10 Temmuz tarihleri arasında İSAM’da bulunan 
Doç Dr. Nuri Nâyif Âbid başkanlığındaki Bağdat İs-
lâm Üniversitesi öğretim üyeleri 5 Temmuz 2010’da 
İSAM’ı ziyaret etti. Doç. Dr. Emin Abbas el-Cenâbî, 
Yrd. Doç. Dr. Emced Âbid, Yrd. Doç. Dr. Leys Salâh 
Nu‘mân’dan oluşan heyet, İSAM ile Bağdat İslâm 
Üniversitesi arasında karşılıklı iş birliği imkânları ko-
nusunda görüş alışverişinde bulunduktan sonra İSAM 
Kütüphanesi’ni gezdi. Heyete, İslâm Ansiklopedisi ve 
İSAM’ın diğer projeleriyle ilgili bilgi verildi.

Bağdat İmâm-ı Âzam 
Üniversitesi’nden İSAM’a Ziyaret
7 Temmuz 2010 tarihinde Bağdat İmâm-ı Âzam İs-
lâmî İlimler Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Süheyl el-Cümeylî ve aynı 
fakülte öğretim üyelerinden Irak Âlimler Konseyi 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmûd Abdülazîz el-Ânî 
üniversitelerini temsilen İSAM’ı ziyaret etti. İSAM 
Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın’la karşılıklı öğretim 
üyesi ve öğrenci değişimi ve diğer kurumsal iş birli-
ği imkânlarını görüşen heyet, İSAM Kütüphanesi’ni 
ziyaret etti.
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• Doç. Dr. Seyfi Kenan
(Bildiri) “16. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında İlim Algısı, 
Âlim Ve Medrese: Eğitim Anlayışı Açısından Bir De-
ğerlendirme”, Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: 
Ebüssuûd ve Düşünce Dünyası-I (Harvard Üniversitesi, 
İSAM, Sabancı Üniversitesi, 31 Temmuz - 1 Ağustos 
2010, İstanbul).
(Lisans Dersi, 2009-2010 Öğretim Yılı) “Felsefeye Gi-
riş,” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

• Doç. Dr. Şükrü Özen
(Bildiri) “Fetva, Marûzât, Şeriat ve Kanun”, Osman-
lı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebüssuûd ve Düşünce 
Dünyası-I (Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üni-
versitesi, 31 Temmuz - 1 Ağustos 2010, İstanbul).

• Dr. M. Suat Mertoğlu
(Makale) “Doğrudan Doğruya Kur’ân’dan Alıp İlhamı: 
Kur’ân’a Dönüşten Kur’ân İslâmı’na”, Dîvan Disiplin-
lerarası Çalışmalar Dergisi, XV, 28 (2010/1), s. 69-113.

• Mustafa Birol Ülker
(Makale) “Din Görevlileri Ordunun En Eski Kadroların-
dandı... Tabur İmamlığı’ndan Moral Subaylığı’na”, Ça-
nakkale 1915, yıl 2, (6/ 2010), s. 18-25.

• Neslihan Aracı
(Tez) “İstanbul’daki Bilgi ve Belge Merkezlerinde Bu-
lunan Şahıs Arşivleri Üzerine Bir İnceleme” (yüksek li-
sans tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü), İstanbul 
2010, VIII, 210 sayfa.

İSAM
Mensuplarının İlmî Çalışmaları

Yeni Yayınlarımız

Temel Kültür

Sinan b. Abdülmennan, Selçuk Mülayim, İstan-
bul: İSAM Yayınları, 237 sayfa, ISBN 978-605-
5586-10-2.

Bu kitap yüzlerce değil binlerce 
defa yazılmış bir konuyu ele alır-
ken, Osmanlı mimarisini bu defa 
Sinan’ın kişilik ekseni çevresinde 
yoğunlaştırmaktadır. Büyük usta-
nın adı etrafında örülen öykünün 
sadece kitap sayfalarında okuna-
bilecek bir şey olmadığını, yapı 
taşlarına dokunabildiğimiz ölçüde 
onunla yoğun bağlantıya geçebi-
leceğimizi anlatmaktadır. Kitap 
yedi bölümden oluşmaktadır: Si-
nan Kaynağı, Yüzyıldan Artık Bir 
Ömür Sürdü, Sosyolojik Mimari, 

Mekân Algısı, Yapı Sanatının Süreçleri, Dünya Durdukça, 
Sinan Çağı Bibliyografyası.

İslâm Sanatı, Selçuk Mülayim, İstanbul: İSAM 
Yayınları, 284 sayfa, ISBN 978-605-5586-09-6.

İslâm’ın doğuşu, Yakındoğu kül-
türünde yeni ve çok önemli bir dö-
nemi başlatır. İslâm dekorasyonu-
nun tasvirsiz kimliği, yerel kültür-
ler bağlamında ilginç soruları akla 
getirir. Temaların dekoratif şekil-
lerden, insan ve hayvan fi gürle-
rinden oluştuğu vurgulanmalıdır.
XII. yüzyılda Selçuklular 
Yakındoğu’ya ininceye kadar, 
başlıca kültür merkezleri du-
rumlarını korudu; XIII. yüzyılda 
Anadolu’daki gelişmeler, fi gür 
zenginliği bakımından İran ve 

Arap ülkelerindeki merkezlere göre farklıydı. Görkemli 
Osmanlı hâkimiyeti geniş bir coğrafyaya yayılırken, Os-
manlı mimar ve sanatçıları, Selçuklu eserlerine göre ol-
dukça farklı bir kimlik geliştirdi. Mimarideki yeni stil, 
esas olarak Sinan tarafından ortaya konmuştu. Bu sanat, 
temalar ve motifl eri açısından İslâm dünyasının sanat çev-
relerinden hızla farklılaştı. Bunlara ek olarak resim, hey-
kel, şekil, motif ve süsleme adına her ne çizildiyse tamamı 
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için geçerli olmak üzere şunları söyleyebiliriz: Her yerde 
olanın hareket etmesine gerek olmadığı gibi, herhangi bir 
şeye benzemediğinden resminin yapılması da mümkün de-
ğildir.

Kelâma Giriş, Murat Kılavuz - A. Kılavuz, İstan-
bul: İSAM Yayınları, 191 sayfa, ISBN 978-605-
5586- 15-7.

Kelâm, çıkış noktası itibariyle 
dinî esasları savunma faaliyetidir. 
Ancak zaman içerisinde naslar ta-
rafından ortaya konulan Allah ve 
âlem tasavvurunu ayrıntılı biçim-
de işleyerek sahih ve muhkem bir 
dünya görüşü oluşturma yönünde 
ilerlemiştir. Elinizdeki eser, bir 
yandan kökleri Hz. Peygamber 
dönemine kadar uzanan bu süre-
cin tarihsel seyrini kişiler, görüş-
ler ve eserler üzerinden gözler 
önüne sermektedir. Bir yandan da 

bu tarihsel süreçte oluşturulan sistematiğin kendine özgü 
karakteristiğini ve ayırıcı vasıfl arını ortaya koymaya çalış-
maktadır. Son olarak da bu düşünce faaliyetine Selefîler, 
sûfîler, İslâm felsefecileri ve çağdaş düşünürler gibi fark-
lı zümreler tarafından yöneltilen eleştiriler çözümlemeye 
tâbi tutulmaktadır.

Doktora Tezleri

Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileşimi Zeyd b. Ali’den Kāsım 
er-Ressî’nin Ölümüne Kadar, Mehmet Ümit, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 255 sayfa, ISBN 978-605-5586-08-9.

Zeydiyye ve Mu‘tezile’nin mez-
hep esasları büyük ölçüde birbi-
riyle örtüşür. Ayrıştıkları temel 
nokta “imâmet”in “el-menzile 
beyne’l-menzileteyn” ilkesiyle 
yer değiştirmesidir. Nitekim bu 
hususu Şehristânî, Hâdî b. İb-
râhim el-Vezîr ve Makbilî gibi 
âlimler dile getirmiş, günümüzde 
de bazı araştırmacılar benzer gö-
rüşleri ifade etmiştir. Ancak bah-
sedilen görüş sahipleri Zeydiyye 

ve Mu‘tezile’nin mezhep esaslarındaki benzerliği vurgu-
lamışsa da ikisi arasındaki ilişkinin gelişim sürecine pek 
değinmemiştir. Bu kitapta, Zeyd b. Ali’den (ö. 122/740) 
Kāsım er-Ressî’nin (ö. 246/869) ölümüne kadarki dönem-
de Zeydiyye-Mu‘tezile etkileşimi fi krî, siyasî ve metodik 
yönleriyle ortaya konularak konuya ilişkin geçmişte ve 
günümüzde ileri sürülen tezler sorgulanmaktadır.

Akademik Araştırmalar

Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar 
Osmanlılar Ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma Ve 
Etkileşim, ed. Seyfi  Kenan, İstanbul: İSAM Yayınları, 
672 sayfa, ISBN 978-605-5586-17-1.

“Başka kültürlerle herhangi 
bir şekilde karşılaşmadan, ta-
nışmadan, alışveriş yapmadan 
ya da yüzleşmeden, yaşamını 
sürdüren bir kültür ve medeni-
yete rastlamak mümkün değil-
dir” dersek abartmış olmayız. 
Her kültürün başka bir kül-
türle karşılaşma, değiş-tokuş 
yapma veya yüzleşme anları, 
deneyimleri bir şekilde teşek-
kül etmiştir ya da üretilmiştir. 
Söz gelimi asırlarca varlığı-
nı muhafaza eden İpek Yolu, 
Doğu-Batı arasında çok erken 

dönemlerden itibaren hem emtia alışverişi hem de kültü-
rel irtibatın derinlik kazanmasını sağlayan bir iletişim ve 
etkileşim ağı oluşturmuştur. Benzer şekilde, tarihte İslâm 
dünyası ile Avrupa arasında da bu anlamda bir iletişim / et-
kileşim ağının varlığı dikkat çekmektedir. Bu etkileşim 
ağının genellikle iki güzergâh üzerinde gerçekleştiği söy-
lenebilir. Birincisi VIII. yüzyılda İberik yarımadası ile he-
men sonrasında Sicilya, ikincisi ise XIV. yüzyıldan itiba-
ren Balkanlar’dır.

Farklı kültür ve uzmanlık alanlarından gelen yazarların 
katkılarıyla kurulan bu kitap, özellikle ikinci karşılaşma-
yı, Osmanlılar ile Avrupa arasında yaşanan ilişkileri çeşitli 
yönleriyle ele almaktadır. Bu çerçevede, yüzleşme ve sa-
vaşlardan daha çok bu iki dünyanın birbirini keşfetmeye, 
tanımaya çalıştıkları; birbiriyle alış-verişte bulundukları 
alanlar, birbirini tasavvur biçimleri ve kaynakları disip-
linlerarası bir anlayışla incelenmektedir. Buna göre eli-
nizdeki çalışma, Osmanlı öncesi dönemden başlayıp “eski 
düzen”den “yeni düzen”e geçiş arayışlarının yaşandığı, 
bir başka ifadeyle erken modern dönemin sonuna denk 
düştüğü III. Selim devrinin (1789-1807) ortalarına kadar 
gelmektedir.

Kadı Sicilleri

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 2 Numaralı Sicil 
(H. 924-927/M. 1518-1521), Haz. Rıfat Günalan, 
Vildan Kemal, Özlem Altıntop, Hatice Ayyıldız 
Bahadır, 624 sayfa, ISBN 978-605-5586-03-4.
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İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 5 Numaralı Sicil 
(H. 930-936 / M. 1524 -1530), Haz. Yasemin 
Dağdaş, Zeynep Berktaş, 484 sayfa, ISBN 978-
605-5586-01-0.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 9 Numaralı Sicil 
(H. 940-942 / M. 1534 -1536), Haz. Kenan Yıl-
dız, 581 sayfa, ISBN 978-605-5586-05-8.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 14 Numaralı Sicil 
(H. 953-955 / M. 1546-1549), Haz. Nuray Güler, 
376 sayfa, ISBN 978-605-5586-07-2.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 17 Numaralı Sicil 
(H. 956-963 / M. 1549 -1556), Haz. Orhan Gül-
tekin, 455 sayfa, ISBN 978-605-5586-11-9.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 26 Numaralı Sicil 
(H. 970-971 / M. 1562 -1563), Haz. Rıfat Güna-
lan, 560 sayfa, ISBN 978-975-389-554-5.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 51 Numaralı Sicil 
(H. 987-988 / M. 1578 -1580), Haz. Rıfat Güna-
lan, 439 sayfa, ISBN 978-605-5586-12-6.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 56 Numaralı Sicil 
(H. 990-991 / M. 1582-1583), haz. Hilal Kazan, Ke-
nan Yıldız, 304 sayfa, ISBN 978-605-5586-16-4.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 84 Numaralı Sicil 
(H. 999-1000 / M. 1590 -1591), Haz. Rıfat Güna-
lan, 806 sayfa, ISBN 978-605-5586-14-0.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 3 
Numaralı Sicil ( H. 1027/ M. 1618), Haz. Yılmaz 
Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Re-
cep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç,  598 sayfa, ISBN 
978-605-5586-20-1.

İSAM Yayınları için, İSAM 
ve Cağaloğlu TDV Yayın Satış 
bürolarını (tel. İSAM 0216 472 
12 02-03, Cağaloğlu 0212 511 
44 32) arayabilir veya istek@
isam.org.tr adresinden istekte 
bulunabilirsiniz.

İLMÎ TOPLANTILAR

Dâhilî Seminerler
Prof. Harvey Cox (Harvard Üniversitesi), “The 
Future of Religion in the Secular City” (Seküler 
Şehirde Dinin Geleceği), 24 Mayıs 2010.

Bir fi lozof ve teolog olan Cox, 1965 yılında yayım-
ladığı Seküler Kent (The Secular City) kitabıyla ta-
nınır. XX. yüzyılın en etkili kitaplarından biri kabul 
edilen bu çalışmanın onu, dünya çapında bir üne 
kavuşturduğu ve din-sekülarizm ilişkisi konusunda 
hararetli tartışmalara sebep olduğu bilinmektedir. 
Seküler Kent kitabının tezi, Cox’ın kendi ifadesine 
göre, sekülerleşmeyi sorgusuz sualsiz kabul etmek 
değil, Tanrı’nın artık sadece kilise, kabir, manastır 
gibi “dinî mekânlarda aranan ve tecrübe edilen” bir 
deneyim olmadığı idi. Batı’da yaşanan sekülerleş-
me, Hıristiyanlığın kurumsal otoritesini zayıfl atmış 
ve böylece yeni dinî tecrübe biçimlerine imkân sağ-
lamıştır. Cox, bu yeni dini tecrübe biçimlerini kabul-
lenmek gerektiği üzerinde dururken dinin “seküler 
kentte de” varlığını sürdüreceğini söylemektedir. 
Konuşmasına başlarken Büyük Konstantin’in biri 
iyi diğeri kötü olmak üzere iki önemli iş yaptığı-
nı ifade eden Cox,  yaptığı iyi işin İstanbul’u inşa 
etmek, kötü işin ise resmî din olarak kabul ettiği 
Hıristiyanlık’ta tartışılan bazı konuları netleştirmek 
için İznik Konsili’ni toplayarak dinî işlere müdahil 
konuma gelmek olduğunu belirtti.
Diğer taraftan Cox, sekülerleşme sürecini Batı’da Hı-
ristiyan yaşam biçiminin normalleşmesi olarak gör-
düğü için, bu süreci büyük oranda olumlamakta ve 
bunun Hıristiyanlığın aslî mesajına daha uygun bir 
dindarlığa imkân sağladığına inanmaktaydı. Bu yüz-
den sekülerleşme ile sekülarizm arasında bir ayırım 
yaptı ve ilkini bir normalleşme süreci olarak gördüğü 
halde, ikincisini sahte bir din ve ideoloji üretmesi ba-
kımından sorguladı.
Avrupa Aydınlanması’nın kendine özgü bir dinami-
ğe sahip olduğuna, Amerikan Aydınlanması’nın daha 
farklı, dinî gelenekle daha barışık bir yol takip ettiğine 
dikkat çeken Harvey Cox, aydınlanma’nın temel fi kir-
leri Atlantik ötesine taşındığında, büyük bir dönüşüm 
geçirdiğini belirtti. Avrupa’daki dinî baskılardan da 

sayı 32.indd   6 2010-11-04   10:17



7TEMMUZ
EYLÜL
2010

İLMÎ TOPLANTILAR

kaçarak “yeni dünya” Amerika’ya gelen dindar göç-
menler, burada yeni bir din, inanç, ahlâk, toplum ve 
siyaset düzeni kurmak için işe koyulduklarında, gele-
neksel hıristiyan inancının bu yeni oluşuma engel teş-
kil etmediğini, aksine onu güçlendirdiğini farkettiler. 
Bu sebeple Amerika’nın kurucu babaları, Amerikan 
anayasasını kaleme alırken temel hak ve özgürlükler 
konusunda dinî referansları kullanmaktan kaçınma-
dılar ama kilise ve devlet işlerini birbirinden ayırma 
(separation of church and state) konusunda özel bir 
itina gösterdiler.
Seminerde yer yer şu sorular üzerinde de duruldu: 
Modernite geride mi kaldı? Bundan sonra dünyamız 
daha da  mı sekülerleşecek, yoksa daha da mı dindar-
laşacak? Dinler dünyanın siyasî, ahlâkî ve toplumsal 
geleceğinde nasıl bir rol oynayacak?

Dr. Ali Yaycıoğlu (Fairfield University), “Krizden 
Entegrasyona: 18. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında 
Taşra Elitleri”, 5 Temmuz 2010.

 Ali Yaycıoğlu konuşmasında 18. ve 19. yüzyıllarda 
Osmanlı İmparatorluğu’nun taşrasında, farklı bölge-
lerde ortaya çıkan, güçlenen, bölgesel liderlikler ku-
ran ve imparatorlukla farklı ilişkilere giren güç sahi-
bi aile ve hanedanların dünyasından kesitler sundu. 
Geleneksel Osmanlı tarihçiliğinde merkez-taşra ça-
tışmasına oturtulan bu yerel elitlerin, aslında  çoğu 
zaman Osmanlı imparatorluğu ile işbirliği yapan, 
merkezi devletle malî, idarî ve askerî ortaklıklar ku-
ran unsurlar olarak anlayabileceğimizi vurgulayan 
konuşmacı, 1808’de Osmanlı merkezî bürokrasisi ve 
taşra seçkinleri arasında imzalanan ittifak senedinin 
bir ortaklık ve entegrasyon belgesi olduğunu vurgula-
dı. 18. yüzyılın bu merkez ve taşradaki Müslüman eli-
tin ortaklığına dayanan imparatorluk rejiminin  yerini 
19. yüzyılda merkezî bürokrasinin taşradaki görece 
hakimiyetine bıraktığını iddia etti.    

Doç. Dr. Mehmet Fatih Köksal (Ahi Evran Üni-
versitesi), “Metin Neşri ve Problemler”, 23 Ey-
lül 2010.

“Eski Türk edebiyatı sahasında yapılan çalışmalarda 
Arap harfl i Türkçe metinlerin neşri önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Tezkirelerde ve sair kaynaklarda 
varlığından bahsedilen ve fakat elde nüshası bulun-
mayan eserler nerededir? Bunlar sadece müellif hat-
tı olarak yazılmış ve bir nüsha olsun istinsah edilme-

mek şanssızlığına uğrayıp her biri birer macerayla 
yok olup gitmiş midir? Acaba “divan şairi” nitele-
mesine uygun şairlerin hepsi gerçekten de -elde der-
li toplu en çok şairi barındıran- Tuhfe-i Nâilî’deki 
5000 civarındaki şairden mi ibarettir? Hatta klasik 
edebiyatımızdaki nazım şekilleri ve nazım türleri 
bizim bildiklerimizden mi ibarettir? Kullanılan aruz 
kalıpları bildiklerimizle mi sınırlıdır?

Son yıllarda sayısı hızla artan çalışmalar, bu sorulara 
“evet” cevabını verebilmeyi mümkün kılmıyor. Ede-
biyat araştırmalarının sağlıklı olarak yapılabilmesinin 
edebiyatımızda vücuda gelen bütün dil yâdigârlarının 
mümkün mertebe tespit edilmesinden geçtiği, özetle 
“metin”e bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçek-
tir. Böyle olmakla beraber bir kısım meslektaşlarımı-
zın artık metin neşrinden vazgeçilmesi gerektiği doğ-
rultusundaki görüşlerine bugün itibariyle katılabilme-
nin imkânsızlığı ortadadır.”

Yukarıdaki girişle seminerine başlayan Köksal, me-
tin olgusunun öneminden bahsederek eldeki metnin 
nasıl neşredildiğinin de en az metnin varlığı kadar 
önemli olduğunu vurguladı. Bir metin üzerinde söy-
lenecek sözlerin sağlamlığı, ancak o metnin sağlam-
lığı nispetinde olacağından sağlam olmayan bir me-
tin, üzerinde çalışma yapmak isteyen kimseleri; söz 
gelimi dilcileri, tarih veya folklor araştırmacılarını, 
etnologları, sosyologları vb. yanıltacak, onların yan-
lış ve isabetsiz hükümlere varmalarına yol açacaktır. 
Peki, o halde “sağlam metin” nedir? “Sağlam metin” 
tabirinden ne anlamalıyız?

Seminerde “sağlam metin kurmak” hususunda 
edebiyat araştırmacısının karşılaşacağı muhtemel 
problemler ele alınarak neşri hedefl enen metnin 
nüsha seçiminden başlamak üzere, metin teşki-
li aşamasında ortaya çıkan imlâ, vezin, anlam vb. 
noktalardaki türlü problemlere varana değin nâşi-
rin dikkat etmesi ve göz önünde bulundurması ge-
reken hususlara temas edilmiştir.
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KÜTÜPHANE

İSAM Kütüphanesi’nde Görev 
Değişiklikleri
Kütüphane müdürü Fatih Çardaklı’nın emekli olmasıyla 
boşalan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü‘ne 
müdür yardımcısı Mustafa Birol Ülker asaleten atanmış-
tır. Kütüphane Süreli Yayınlar ve Mübâdele Servisi’nde 
çalışmakta olan Şefi k Bilal Çavuşoğlu İSAM Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. Kendilerini tebrik eder, yeni gö-
revlerinde başarılar dileriz.

İSAM’a Bağışlar
İSAM Kütüphanesi’ne geçtiğimiz dönemde bireysel ba-
ğışlar dışında toplu olarak yapılan bağışlar devam etmiştir. 
Bu dönemde kütüphanemize toplu olarak 4861 cilt kitap 
3078 sayı dergi bağışlanmıştır.

Abdülkadir Özcan / 142 cilt kitap, 22 sayı dergi

Ahmet İshak Demir / 10 cilt kitap

Azmi Bilgin / 234 cilt kitap

Deutsches Kulturinstitut Istanbul / 2 cilt kitap

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği / 10 cilt kitap

Halil Toker / 147 cilt kitap

İstanbul Ticaret Odası / 138 cilt kitap

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / 23 cilt kitap

Konya Bölge Yazma Eser Kütüphanesi / 741 cilt kitap, 12 
sayı dergi

Mustafa Bol / 14 cilt kitap

Mustafa Oğuz / 115 cilt kitap

Müfi t Uğur / 32 cilt kitap, 294 sayı dergi

Nureddin Yıldız (Tahlil Yayınları) / 11 cilt kitap

Nurettin Karaca / 77 cilt kitap

Suphi Saatçi / 2903 cilt kitap, 750 sayı dergi

Tayyar Sami Uslu / 264 cilt kitap

Yağmur Atsız (Hüseyin Nihal Atsız adına) / yaklaşık 2000 
sayı dergi

İSAM’dan Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde İS AM tarafından fakültelere yapılan 
kitap bağışlarına devam edilmiştir. Bu dönemde 821 cilt 

kitap, 800 sayı dergi gönderilmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi / 150 cilt kitap
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi / 600 cilt kitap, 
800 sayı dergi
Bayburt Üniversitesi / 71 cilt kitap

DUYURU
Yayın dünyasında sosyal ve İslâmî bilim-
ler alanında yeni çıkan ilmî eserler İSAM 
web sitesinin ana sayfasında ayrılacak 
özel bir köşede aylık periyotlar halinde 

duyurulmaktadır. Yeni yayımlanan 
ilmî - akademik mahiyetteki eserlerinin 
duyurulmasını arzu eden yayınevleri 

veya yazarların kitaplarını 100-120 ke-
limelik tanıtım yazısı ile birlikte İSAM’a 

ulaştırmaları rica olunur. 

Kitap gönderimi için irtibat

Dr. Vildan S. Coşkun
İSAM Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu 

Başkanı

İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40 
Üsküdar  34662 İstanbul

(0216) 474 08 50/1273     bhi@isam.org.tr
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