
YIL: 7  /  SAYI: 33 EKİM-ARALIK 2010

TDV İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 

Katıldığı Törenle Açıldı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin açılış törenine Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve 
dönemin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu katıldı. İstanbul ve İstanbul dışından bazı üniversite 
rektörlerinin de hazır bulunduğu açılışta çok sayıda aka-
demisyen, öğrenci ve veli yer aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törende yaptığı konuş-
mada İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Türkiye Diya-
net Vakfı ve İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) 
ortak ürünü olduğuna işaret ederek, üniversitenin Türk 
eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk getireceğinden 
emin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, bir üni-
versitenin üniversite olabilmesi için güçlü bir kadro ve 
donanımlı bir kütüphaneye ihtiyacı olduğunu belirterek 
29 Mayıs Üniversitesi’nin, bunların her ikisini de bün-
yesinde barındıran özel bir üniversite olduğunu vurgu-
ladı (devamı sayfa 2’de).

“Türkiye’de Sîret Yazıcılığı” 
Sempozyumu İSAM’da Yapıldı

16 - 17 Ekim 2010 tarihlerinde İslâm Tarihçileri Derne-
ği (İSTAD) ile İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) 
iş birliği ile gerçekleşen sempozyumda “Türkiye’de Sî-
ret Yazıcılığı” konusu detaylı olarak ele alındı.

Türkiye’de geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hz. 
Muhammed’in hayatını ve dönemini inceleyen araş-
tırmalar yapılmakta, gerek kitap, makale, deneme gibi 
yazılı, gerekse şiir, nesir, sinema, tiyatro, çizgi fi lm gibi 
edebî ve sanatsal eserler ortaya konulmaktadır. Şüphesiz 
İslâm peygamberinin hayatının en iyi şekilde bilinmesi, 
müslümanlar kadar müslüman olmayanlar açısından da 
büyük önem arzetmektedir. Bu bakımdan, sîretin farklı 
açılardan incelenip araştırılması, bilinmeyen noktaları-
nın aydınlatılması, çağımız insanına anlaşılabilir şekil-
de sunulması gerekmektedir (devamı sayfa 2’de).

İSAM Başkanı TRT Haber’e 
Konuk Oldu

İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın, 2 Aralık 2010 
tarihinde TRT Haber kanalında yayımlanan “Nuriye Ak-
man ile Akılda Kalan” programına konuk oldu. Prog-
ramda İSAM ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı’nın birlikte yürüttüğü İstanbul Mahkeme Defter-
leri Projesi’ne dair kapsamlı bir sohbet gerçekleşti. Ay-
dın, Osmanlı Mahkeme Defterleri’nin sadece Türk hu-
kuk tarihi bakımından değil, Osmanlı sosyal tarihi, ikti-
sadî tarih, siyasî tarih ve daha birçok açıdan birinci elden 
bilgiler içeren bir kaynak olması sebebiyle çok büyük 
önem taşıdığını belirtti. Bugüne kadar bu kaynakların 
araştırmacılar tarafından dağınık olarak kullanıldığını 
ifade eden Aydın, proje amacının Osmanlı coğrafyasın-
daki bütün mahkeme defterlerini toplayarak bir bütünlük 
sağlanması olduğunu söyledi (devamı sayfa 2’de).
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TDV İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 

Katıldığı Törenle Açıldı
(Sayfa 1’den devam) Gül, her üniversitenin kendine has 
özellikleri olduğunu belirterek bunların tarih, kültür, din 
ilimleri gibi farklı alanlarda olabileceğini ifade etti. Dün-
yanın en büyük üniversitelerinin teoloji çıkışlı olduklarını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, “Daha sonra bu üniversite-
ler gelişerek bugün teknolojide, tıpta, sosyal ve sanat alan-
larında dünyanın en seçkin üniversiteleri arasına girmiştir” 
şeklinde konuştu. 29 Mayıs Üniversitesi’nin de önemli bir 
alt yapıya sahip olduğunu belirten Gül, öğrencilerin üni-
versitenin bu avantajını iyi değerlendirmesi gerektiğini 
vurguladı. Türkiye’de vakıf üniversitelerinin yüksek öğ-
retime yeni bir ivme kazandırdığını ifade eden Cumhur-
başkanı Gül, vakıf üniversitelerinin yeni bir heyecan oluş-
turduğunu, dolayısıyla üniversiteler arasında ciddi bir re-
kabet yaşandığını ve bu rekabetin sadece kendi aralarında 
değil, Türk üniversiteleri ile dünya üniversiteleri arasında 
da görüldüğünü söyledi.

Devlet Bakanı Faruk Çelik de yaptığı konuşmada 
Türkiye’de nitelik bakımından artan üniversitelerin kim-
liklerinin de eğitim öğretim hayatına katkıda bulunduğu-
nu söyledi. Çağdaşlaşma tanımının yıllardır tartışmalı bir 
alan olduğunu söyleyen Çelik, çağdaşlaşmanın değer yar-
gılarını, kimliğini koruyarak uygar dünyada ve çoğunluk 
içinde yer almak demek olduğunu belirtti. Bakan Çelik, 
kimlikli bir üniversitede olması gereken bütün özellikleri 
taşıyan 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim görmenin öğren-
cilere bir ayrıcalık kazandıracağını da ifade etti.

29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tay-
yar Altıkulaç ise, üniversitenin Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
hizmet anlayışı göz önünde bulundurularak kurulduğunu 
söyledi. Altıkulaç, üniversitenin öğrenci hedef kitlesinin 
Türk halklarının yaşadığı ülkelerdeki (Türk Cumhuriyet-
leri, Kafkas ve Balkan dünyası) Türk gençliği olduğunu 
belirtti. Kuruluştaki azim ve gayretin eğitim öğretim sü-
resince de süreceğini belirten Altıkulaç, üniversitenin ül-
kemize hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını ta-
mamladı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Kâfi  Dönmez de, “Üniversitele-
rin bilgi üretim yerleri olduğu fi krini merkeze alarak, ku-
rulan 29 Mayıs Üniversitesi’nin üç temel hedefi  olduğunu 
ifade etti: Bilimsel çalışma ve araştırma konusunda istekli 
ve yetenekli gençlere imkân tanımak; sosyal bilimler sa-
hasında lisans üstü düzeyde belirli bir yere gelmek; Türk 
Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan ülkelerinin nitelikli in-
san gücüne katkı sağlamak.

Son olarak 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden İbrahim 
Bilal Durak bir konuşma yaptı. Durak, puanı itibariyle se-

çebileceği birçok üniversite varken 29 Mayıs’ı tercih ediş 
sebeplerini açıklayarak bunda kurucusunun Türkiye Di-
yanet Vakfı gibi büyük bir vakfın olması ve kampüsünde 
İSAM Kütüphanesi gibi büyük bir hazinenin bulunması-
nın etkili olduğunu söyledi.

29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi  
Dönmez’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e açılış günü 
hatırası olarak hediye takdim etmesiyle tören sona erdi. 

“Türkiye’de Sîret Yazıcılığı” 
Sempozyumu İSAM’da Yapıldı

(Sayfa 1’den devam) Bu hedefl eri gerçekleştirmek amacıy-
la düzenlenen “Türkiye’de Sîret Yazıcılığı Sempozyumu” 
çok sayıda akademisyenin iştirakiyle yapıldı. Daha sonra-
ki yıllarda da sürdürülmesi düşünülen sîret sempozyumu-
nun konu başlıkları şöyle idi: “Sîret Yazıcılığında Yöntem 
Tartışmaları, Bilimsellik/Popülarite Ayırımı ve Ölçütü, 
Hedef Kitle Sorunu, Sîret Yazıcılığında Vurgu Farklılığı 
ve Seçicilik, Klasik Sîret Mirasının Değerlendirilmesi ve 
Güncelleştirilmesi, Sîret Yazımında Anakronizm ve Kro-
noloji Sorunu, Saldırgan ve Savunmacı Yaklaşımlar Ara-
sında Sîret Yazıcılığı, Sîret Yazımında Hz. Muhammed 
Algısı, Pozitivist-Rasyonalist Yaklaşımlar, İslâm İlimleri 
ve Diğer Sosyal Bilimler ile Sîret İlişkisi, Tercüme Sîret 
Çalışmaları, Etkisi ve Sonuçları”.

Açılış konuşmasını Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın yaptığı 
sempozyumda altı oturumda toplam yirmi iki akademis-
yen tebliğ sundu. Türkiye’deki değişik ilâhiyat fakültele-
rinden akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilcilerin yer aldığı sempozyumun değerlendirme ko-
nuşmalarını Prof. Dr. M. Saim Yeprem ve Prof. Dr. Musta-
fa Fayda yaptı. Sempozyumda ayrıca, Ahmet Hakkı Turabi 
ve Türk Mûsikisi Topluluğu tarafından tasavvuf mûsikisi 
konseri verildi.

İSAM Başkanı TRT Haber’e 
Konuk Oldu

(Sayfa 1’den devam) 2008 yılında, Üsküdar Belediyesi 
eski başkanı merhum Mehmet Çakır’ın da teşviki ile baş-
layan projeye konu olan sicil defterlerinin Türkiye’deki sa-
yısının 20.000 civarında olduğunu belirten Aydın, İstanbul 
ve bilâd-ı selâse kadılıklarına (Üsküdar, Galata, Eyüp) ait 
defterlerden bir kısmının bu proje kapsamında yayımla-
nacağını söyledi. Aydın ayrıca, İstanbul’un XVI ve XVII. 
yüzyıldaki sosyal tarihine ışık tutacak olan bu önemli pro-
je kapsamında şu ana kadar on dört cildin yayımlandığını, 
proje sonunda cilt sayısının toplam kırk olacağını belirtti. 
Aydın programda, Akman’ın sicillerde, boşanma huku-
ku, kadının mahkemeye şahsen başvurup başvuramama-
sı, kadıların mezhebî durumları gibi konularda bilgilerin 
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bulunup bulunmadığına ilişkin sorularını da cevapladı. 
Program detaylarına http://www.nuriyeakman.net/nuriye-
akman-ile-akilda-kalan-2-aralik-mehmet-akif-aydin adre-
sinden ulaşılabilir.

İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 
22. Sayısı Yayımlandı

Bu sayıda, Cağfer Karadaş, Ramazan Ertürk, Burhanettin 
Tatar, Nazif Muhtaroğlu ve Nebi Mehdiyev’in makalele-
rinin yanı sıra muhtelif konularda kaleme alınmış dokuz 
kitabın tanıtımı ve 2009 yılı içinde vefat eden Musa Sü-
reyya Şahin ile Turgut Cansever’in hayatlarını anlatan iki 
vefeyât yazısı yer alıyor. 

TDV İslâm Ansiklopedisi 39. Cilde 
Ulaştı

Suyolcu - Şerîf en-Nîsâbûrî arasındaki maddeleri kapsa-
yan 38. ciltten sonra İslâm Ansiklopedisi’nin 39. cildi ya-
yımlandı. Bu ciltte Şerif Paşa Mehmed - Tanzanya arasın-
daki maddeler bulunuyor.

Yeni Yayınlarımız

Araştırma Dizisi

İbn Sînâ Felsefesinde Me-
tafizik Bilginin İmkânı Soru-
nu, Ömer Türker, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 272 sayfa, 
ISBN 978-605-5586-28-7.

İbn Sînâ, felsefeyi “insanın gücü 
ölçüsünde şeylerin hakikatlerini 
kavraması” olarak tanımlar. Fa-
kat şeylerin hakikatlerini kavra-
mak mümkün müdür? Mümkün 
olduğunu kabul ettiğimizde insan 
bu hakikatleri ne dereceye ka-

dar kavrayabilir? Bu sorular, İslâm düşüncesinde felsefe, 
kelâm ve tasavvuf gibi çeşitli akımlarca farklı açılardan 
ele alınmış ve insan gücünün sınırlarına ilişkin muhtelif 
görüşler ileri sürülmüştür. Bu kitapta yukarıdaki tanımda 
yer alan “insanın gücü ölçüsünde” ifadesinden ne anlama-
mız gerektiği, İbn Sînâ felsefesi bağlamında incelenmek-
tedir. 

“Nizâm-ı Kadîm”den “Nizâm-ı Cedîd”e III. Selim 
ve Dönemi -Seyahat-Karşılaşma-Etkileşim-, Edi-
tör: Seyfi Kenan, İstanbul: İSAM Yayınları, 752 
sayfa, ISBN 978-605-5586-27-0.

Bu kitap çalışmasında asıl he-
def, ölümünün 200. yılında III. 
Selim’i ve dönemini çeşitli açı-
lardan değerlendirmek, “nizâm-ı 
kadîm”den “nizâm-ı cedîd”e, 
başka bir ifadeyle klasik yönetim 
sisteminden yeni düzene geçiş ça-
basını ve sonuçlarını özgün araş-
tırmalarla ve disiplinler arası ça-
lışma yöntemiyle tartışmaktır. Bu 
dönem şüphesiz, Osmanlılar’ın 
sosyal, siyasal, askerî, fi krî ve ta-

rihî açılardan çok önemli evrelerden birini oluşturan; bir-
birleriyle uyumlu veya uyumsuz iniş çıkışların, gelişmele-
rin, hatta sıçramaların yanında derin hayal kırıklıklarının 
da yaşandığı bir aşamaya denk düşer. Fakat Batı çağdaş-
laşma sürecinde gözlemlenen dikkat çekici hareketlilik, 
akla uygun düşen yenilikçilik, kendi kendini disiplin altı-
na alabilme ve yenileyebilme becerilerinin, Osmanlılar’ın 
bu dönemindeki çabalarının bazılarında da görülebildiğini 
belirtmek gerekir.

Niyazi Berkes’in Türk çağdaşlaşma tarihinin “ikinci aşa-
ması” olarak adlandırdığı III. Selim dönemindeki askerî 
yapıdan dış siyasete, sanattan eğitime kadar yayılan çeşitli 
alanlarda yaşanmış gelişmelerde, yenileşme çabaları ko-
nusunda “ne olduğunu” ortaya koymaktan veya olanın göz 
alıcı bir şekilde “fotoğrafını çekmek”ten ziyade, “niçin ol-
duğunu” inceleyen araştırmalardan oluşan bu çalışmanın 
Türk siyaset, kültür ve düşünce tarihine mütevazı bir katkı 
sağlayacağını ümit etmekteyiz.

Dînî Çoğulculuk, Ateizm ve 
Geleneksel Ekol, Adnan 
Aslan, İstanbul: İSAM Ya-
yınları, 165 sayfa,
ISBN 978-605-5586-26-3.

İlmî ve fi krî sorunlarımız yeterin-
ce ortaya çıkmış değil; bu sebep-
le önemli ve gerekli gördüğümüz 
her meseleye yönelip yeni fi kirler 
arıyoruz. Çoğu zaman belki de 
elimiz boş dönüyoruz ama araş-
tırmaya devam ediyoruz. Böy-

le bir arayışın neticesinde ortaya çıkan bu çalışma, “dinî 
çoğulculuk”, “ateizm” ve “geleneksel ekol” gibi üç farklı 
alanda yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Kitapta 
farklı konular irdelenmeye çalışıldığı için dağınıklıktan 
söz edilebilir. Ancak dikkat edildiğinde anlatılanların te-
melinde birlik ve bütünlük olduğu görülecektir. Kitabın 
satır aralarında ortaya konmaya çalışılan “modernlik için-
de modernite eleştirisi” her bahsin ortak temasıdır. O hal-
de bu kitabı modernite eleştirisi yapmaya çalışan bir eser 
olarak takdim edebiliriz.
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Doktora Tezleri

Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. 
Peygamber’in Savaşları, Elşad Mahmudov, İs-
tanbul: İSAM Yayınları, 510 sayfa,
ISBN 978-605-5586-29-4.

Hz. Peygamber, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve 
müslümanlar için hayatın hemen her alanında örnek bir 
şahsiyettir. O, aynı zamanda sulh, emniyet, adalet, barış, 
kardeşlik, merhamet, sevgi gibi değerleri hayatın odağı 
haline getirmiş ve büyük bir medeniyetin temellerini at-
mıştır. Bunun yanında çeşitli vesilelerle savaşlara da ka-
tılmış, bu mücadeleler onun hayatının önemli bir kesitini 
oluşturmuştur. Bu çalışmada değişik bir usul takip edilerek 
Hz. Peygamber’in savaşlarının gidişatı, taktiği, stratejisi 
ve yapılışından ziyade onların sebepleri ve sonuçları üze-
rinde durulmuş, bu yönde değerlendirmeler yapılmıştır.

Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri -II. (VIII.) Asır Çer-
çevesinde-, Harun Öğmüş, İstanbul: İSAM Ya-
yınları, 316 sayfa, ISBN 978-605-5586-18-8.

İslâm dünyasında çeşitli alanlarda ilmî faaliyetlerin ger-
çekleştirildiği en verimli zaman dilimi olan II. (VIII.) asır-
da üzerinde yoğunlaşılan alanlardan biri de Arap dilidir. 
Sözlüklerin hazırlanmaya başlanması ve gramere dair ilk 
kitapların yazılması aynı döneme rastlar. Bu alanda ça-
lışan ilim adamları, özellikle Kur’an ve şiire dayanarak 
kelimelerin anlamlarını ve gramer kurallarını belirlemek-
te kullandıkları istişhâd yöntemini kullanmışlar ve bunu 
tefsir ilmine de taşımışlardır. Bu kitapta, dirâyet tefsirinin 
ilk numuneleri sayılabilecek çalışmalardan günümüze ula-
şabilen Ebû Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’ân, Ebü’l-Hasan 
Ahfeş el-Evsat ve Ebû Zekeriyyâ el-Ferrâ’nın Meâni’l-
Kur’ân adındaki eserleri şiirle istişhâd açısından değerlen-
dirilmektedir.

Sempozyumlar- Paneller
Dinî Hükümlerin Kaynağı ve 
Dinî Metinlerin Anlaşılması 
Konusundaki Çağdaş Yakla-
şımlar Çalıştayı, Editör: Cen-
giz Kallek, İstanbul: İSAM 
Yayınları, 568 sayfa,
ISBN 978-605-5586-19-5.

Dinî hükümlerin kaynağı ve nasıl 
anlaşılacağı İslâm’ın ilk dönem-
lerinden itibaren etrafl ıca tartışı-
lagelmişse de özellikle modern 

dönemde insan ve din telakkisinin değişmesiyle ortaya 

çıkan sorunlar ahkâmın kaynağı, sürekliliği, değişmezliği, 
dinî metinlerin anlaşılması hususundaki yaygın görüşler 
ile yöntemler hakkında kuşkular doğurmuştur. Tartışma 
Türkiye’de tarihsellik ve kaynakların Kur’an’a indirgen-
mesi konularında yoğunlaşmıştır. Daha ziyade fıkıh ve 
tefsir ekseninde yapılan bu iki tartışmadan tarihselliğin 
hermenötik, tarihselcilik, yapısalcılık, yapı sökümü gibi 
Batılı yorumlama yöntemlerinin kısmen İslâm’ın temel 
kaynaklarına tatbikini içeren bir boyutu vardır. Herme-
nötik ve tarihselcilik gibi teorileri doğuran felsefî ve top-
lumsal sebepler ile bu kuramların duyarlılıkları ve zorunlu 
sonuçları derinlemesine sorgulanmadan onların daha zi-
yade fıkıh ve tefsir kaynaklarına uygulanması denenmiş-
se de, genel olarak çağdaş münazaraların İslâm düşünce 
gelenekleriyle teorik seviyede ilgisi kurulamamıştır. Do-
layısıyla dinî metinlerin yorumlanmasında İslâm düşünce 
mirası güncel tartışmalarımıza kaynaklık edecek şekilde 
işlevselleştirilememiştir. İSAM bu eksikliğin telafi sine 
katkı bağlamında, özellikle dinî hükümlerin kaynaklarının 
Kur’an’a indirgenmesi ve tarihsellik hakkındaki görüşle-
rin çeşitli açılardan ayrıntılı biçimde tahlil edilmesi ama-
cıyla farklı tarafl arı bir araya getirmiştir. Kitap söz konusu 
çalıştayın bildiri ve müzakerelerini derlemektedir.

Kadı Sicilleri

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 24 Numaralı Sicil 
(H. 1138-1151/ M. 1726-1738), Hazırlayanlar: 
Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, 
Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç, 598 say-
fa+ CD, ISBN 978-605-5586-23-2.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 18 Numaralı Sicil 
(H. 1086-1087/ M. 1675- 1676), Hazırlayanlar: 
Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, 
Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç, 824 sayfa 
+ CD, ISBN 978-605-5586-22-5.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 12 Numaralı Sicil 
(H. 1073-1074/ M. 1663- 1664), Hazırlayanlar: 
Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, 
Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç, 1120 
sayfa + CD, ISBN 978-605-5586-21-8.

İSAM Yayınları için, (0216) 4740850/1025 numaradan 
veya  siparis@isam.org.tr adresinden istekte bulunabi-
lirsiniz.
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• Doç. Dr. Muhammed ARUÇİ 

(Bildiri) “21. Yüzyılın Kültürel Meydan Okumaları Karşısın-
da Arnavut Toplumu ve Din Olgusu”, I. Balkan Dil, Kültür ve 
Medeniyet Sempozyumu, Trakya Üniversitesi ve Tiran Üni-
versitesi, Tiran Üniversitesi, Tiran 8 - 9 Nisan 2010. 

(Bildiri) “Tarihî Eserleri Koruma ile Tarihî Eserlerin Kay-
boluşu Çatışmasında Makedonya’daki Osmanlı Dönemine 
ait Olan Tarihî Eserler”, IV. Uluslararası Balkanlar’da İslâm 
Medeniyeti Kongresi, IRCICA ve Makedonya İlimler ve Sa-
natlar Akademisi, Üsküp 14 - 16 Ekim 2010.

• Doç. Dr. Seyfi Kenan

(Kitap / editör) Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna 
Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etki-
leşim/ The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and In-
teraction from the Early Classical Period until the End of the 
18th Century, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, 672 s. 

(Makale) “Sosyal ve Kültürel Farkındalığın Sınırlarında Os-
manlılar ve Avrupa,” Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl 
Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma 
ve Etkileşim / The Ottomans and Europe: Travel, Encounter 
and Interaction from the Early Classical Period until the End 
of the 18th Century, ed. Seyfi  Kenan, İstanbul: İSAM Yayın-
ları, 2010, s. 13-64.

(Bildiri) “Midhat Paşa’nın Balkanlar’da Eğitim Politikaları”, 
Balkanlar’da İslâm Medeniyeti IV. Uluslararası Kongresi, 
Üsküp 13 - 17 Ekim 2010.

(Bildiri) “A Pioneering Work on the Ethics of Physician in 
the Early Classical Period of Islamic Thought: Abû Bakr 
al-Râzi’s Ahlâku’t-Tabîb,” 5th International Congress of the 
International Society for the History of Islamic Medicine, İs-
tanbul Üniversitesi, İstanbul 25 - 28 Ekim 2010.

(Seminer) “Forms and Reforms of Religious Administration 
in Turkey,” Summer School- Orient Institute Beirut, Beyrut 
13 - 19 Eylül 2010.

• Doç. Dr. Şükrü Özen

(Bildiri) “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Zaman, 
Mekân ve Mezhep Farklılıkları Açısından Mukayesesi”, 
Osmanlı’da Fetva ve Fetva Mecmuaları Atölye Çalışması, 
Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul 6 - 7 Kasım 2010.

• Dr. Semih Ceyhan

(Makale) “Osmanlı Mesnevî Şerhçiliğinde Sadreddin Konevî 
Tesiri”, I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildi-
rileri, Konya: MEBKAM, 2010, s. 55-59.

(Makale) “Nûr-ı Muhammedî Güneşi Hz. Şems” (Türkçe), 
“Shams: The Sun of Muhammeden Light” (İngilizce), Şems: 
Tasavvuf Serisi - Konferanslar 2, İstanbul: Nefes Yayınevi, 
2010, s. 2-48.

(Makale) “Şems’in Gaybûbeti, Mevlânâ’nın Huzûru: Mes-
nevî ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrîzî” (Türkçe), 
“Shams Absence and Mevlana’s Presence: Shams-i Tabrizi 
according to Masnavi and Ottoman Commentaries” (İngiliz-
ce), Şems: Tasavvuf Serisi - Konferanslar 2, İstanbul: Nefes 
Yayınevi, 2010, s. 297-320.

(Makale) “Osmanlı Düşüncesinin Mimarlarından Molla 
Mehmed Fenârî ve Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî”, Uluslararası 
Molla Fenari Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) Bildiri-
ler, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2010, s. 345-374.

(Bildiri) “Ahmed b. Ali el-Bûnî, Hayatühû, Âsâruhû ve Kitâbü-
hû Şemsü’l-Maârif”, VII. Tasavvuf Kolokyumu, Cezayir Kültür 
Bakanlığı CNRPAH, Cezayir-Annaba 11 - 13 Aralık 2010. 

• Dr. Rıza Kurtuluş

(Tez) “1906-1911 İran Meşrutiyet Hareketinde Osmanlı Etkisi”, 
(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi-Ortadoğu Araştırmaları 
Enstitüsü- Ortadoğu Siyasi Tarihi Ve Uluslararası İlişkileri Bö-
lümü), İstanbul 2010, X, 286 sayfa.

• Dr. M. Kâmil Yaşaroğlu

(Makale) “Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi”, 1453 
İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, 10 (2010), s. 118-120.

(Kitap / bölüm) “Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed”, 1400. 
Yılında Kur’ân-ı Kerim, ed. Müjde Unustası, İstanbul: Antik 
A.Ş. Kültür Yayınları, 2010, s. 42-55.

• Selahattin Öztürk

(Makale) “Bir Sergi Projesi Çok Dilli İletişimin Merkezi: 
İstanbul ve Projeden Beklenen Yararlar”, Yedi İklim, 249 
(2010), s. 66-70.

(Makale) “Hakkı Tarık Us ve Türk Milletine Bağışladığı Kü-
tüphanesi”, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 125 Yaşında 1884-
2009, İstanbul: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 2010, s. 184-197.

• Salih Sandal

(Makale) “Belgelerle Prof. Dr. Mehmet Necati Lugal’in Ha-
yatı”, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 125 Yaşında 1884-2009, 
İstanbul: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 2010, s.198-205.

• Mustafa Birol Ülker

(Kitap/editör) Dünden Bugüne Hanım Hattatlar = Fema-
le calligraphers post & present/ Hilal Kazan, İstanbul: İBB 
Kültür AŞ. , 2010, 235 sayfa.

İSAM Mensuplarının İlmî Çalışmaları
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Aylık Konferanslar
Prof. Dr. Emre Dölen (Marmara Üniversitesi), 
“Dünden Bugüne Türkiye’de Üniversite Deneyi-
mi”, 22 Ekim 2010.

Türkiye’de gündemden hiç düşmeyen üniversite refor-
mu, geçmişte “ıslahat” günümüzde de “reform” adı al-
tında sürekli olarak tartışılan bir konudur. Dün bunları 
dayanak göstererek yapılan “tensîkat” yani “tasfi yeler” 
ise reform gündeminin zorunlu sonuçlarıdır. Günümüz-
de tartışılan üniversite sorunlarının temelinde ülke-
mizde var olan üniversite sisteminin nasıl kurulduğu, 
nasıl geliştiği ve hangi sorunları dünden bugüne taşı-
dığı yatmaktadır. Bunların ayrıntılı olarak bilinmemesi, 
vazgeçilmez gündem olan “reform” konusunda atılacak 
her adımı eksik bırakacak, sürekli olarak “reform” ile 
“tasfi ye” kelimeleri yan yana gelecek, bunun sonucun-
da özgür ve özerk üniversite kavramı hayal olacaktır. 
Türkiye’de üniversite tartışmalarının kökenlerine in-
mek, bugünün sorunlarını çözmeye çalışırken, geçmişin 
deneyimlerini olgusal olarak yorumlayıp, nesnel sonuç-
lar çıkarmak sorumlu her akademisyenin görevi olma-
lıdır. Bunları bilmeden yapılacak “akademik düzenle-
meler” ya da gelip geçici siyasal dönemlerin dayattığı 
koşullara uygun olarak oluşturulan “merkezî-otoriter” 
yapılar, özgür üniversite kavramından da uzaklaşmayı 
getirecektir. Bu sebeple Türkiye’de Dârülfünun’dan gü-
nümüze bütün üniversite tarihini tamamıyla ve ilk elden 
belgeleriyle değerlendirmek, bu deneyimleri üniversi-
telerimizin gelecek kuşaklarına aktarmak büyük önem 
kazanmaktadır.

Prof. Dr. Orhan Okay (İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi), “Tanpınar’ın İstanbul’u”, 3 Aralık 2010.

Prof. Dr. Orhan Okay konferansına bir edebiyatçı olarak 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın iki yönünü çok güçlü buldu-
ğunu söyleyerek başladı. Buna göre Tanpınar, hem çev-
resini gözlemlemekte hem de gözlemlediklerini tasvir 
etmekte oldukça başarılı bir yazardır. Tanpınar, eserle-
rinde bir yandan yaşadığı İstanbul’u anlatırken bir yan-
dan da çocukluğunun veya gençliğinin geçtiği yerleri; 
rastladığı veya tanıdığı insanları; bazan aynı isimlerle 
bazan da benzer isimlerle zikreder. Onun kurgularında 
özellikle İstanbul’a ait gündelik gerçeklikler yer almak-
la birlikte tarih, edebiyat, sanat ve mûsiki alanındaki bi-
rikim, düşünce ve hissiyatından oluşan ideal tasavvurlar 
da mevcuttur. Bir başka deyişle Tanpınar’ın romanla-
rında ve diğer eserlerinde İstanbul kendini, hem realite 
hem de tahayyül olarak gösterir. Tanpınar’ın yüzünü 
Batı’dan Doğu’ya çevirerek kendi öz kültürüne dönü-
şüyle birlikte, özellikle tarihî yönünün yükseldiğini vur-

gulayan Okay, Tanpınar’ın kadın, aşk, İstanbul, sanat, 
gündelik hayat kültürü, mûsiki gibi konularda münferit 
olarak düşünce ve duyguları olduğu gibi bunları bütün-
leyen, bir terkip içine sokan ve öyle tahayyül eden bir 
yanı olduğunu da belirtti. 

Dâhilî Seminerler
Prof. Dr. Viorel Panaite (University of Bucha-
rest), “Being A Western Merchant in the Otto-
man Mediterranean” (Osmanlı Akdenizi’nde 
Batılı Bir Tâcir Olmak), 20 Ekim 2010.

Paris Bibliothèque Nationale’de muhafaza edilen, 
1593–1605 yılları arasında Fransa adına İstanbul’da 
bulunan François Savary de Brèves’e Osmanlılar tara-
fından verilen ve Fransızlar’ın Akdeniz’deki elçilikleri 
için bir rehber kitap niteliği taşıyan belge çerçevesinde 
seminerini sunan Viorel Panaite, bu belgenin pek çok 
açıdan tarihî önemi haiz olduğunu ifade etti ve şu ko-
nuların yer aldığını belirtti: Yabancıların Osmanlı top-
raklarındaki hukukî durumu (müste’minlik), Osmanlı 
sultanlarının Fransa krallarına tahsis ettiği kapitülas-
yonlar, Akdeniz’de Batılı tüccarların ticarî imtiyaz-
ları, Akdeniz limanlarındaki Batılı elçiler, Bâbıâli’de 
Batılı tüccarların ayrı bir elçilikle koruma altına alın-
maları, Osmanlılar’ın eline geçen hıristiyan esirler ve 
Akdeniz’de korsanlık.
Bu belge aynı zamanda XVI ve XVII. yüzyıl Osman-
lı dünyasıyla Avrupa arasındaki önemli ticarî liman ve 
merkezleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu ticarî liman / 
merkezler arasında şu bölgeler öne çıkmaktadır: İstan-
bul, Galata, Antalya, Gelibolu, Şam, İskenderiye, Ceza-
yir, Tripoli (Libya), Tunus, Sakız, Avlonya vb.

Prof. Dr. Bekrî Alâeddin (INALCO - Paris ve Şam 
Üniversitesi (Emekli), “İbnü’l-Arabî’ye Nisbet 
Edilen Kitâbü’l-Hikmeti’l- ilhâmiyye”, 26 Ekim 
2010. 

Prof. Dr. Bekrî Alâeddin, seminerinde öncelikle eser 
üzerinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Buna göre 
el-Hikmetü’l-ilhâmiyye için ilk tanıtım yazısını İspan-
yol müsteşrik Miguel Asin Palacios yazmıştır. Abdur-
rahman Bedevî bu yazıyı Arapça’ya tercüme etmiş, 
daha sonra Brockelman, Palacios’un bu yazısından 
istifade etmiş ancak el-Hikmetü’l-ilhâmiyye’yi Muh-
yiddin İbnü’l-Arabî’nin başka bir kitabı olan el-İ‘lâm 
bi-işârâti ehli’l-ilhâm ile karıştırmıştır. Alâeddin ayrıca, 
Osman Yahyâ gibi bazı araştırmacıların el-Hikmetü’l-
ilhâmiyye’nin müstakil bir eser olduğunu reddettiklerini 
ilâve etti. Alâeddin’e göre el-Hikmetü’l-ilhâmiyye, İbn 
Sînâ üzerinden Aristo’nun sistematik bir eleştirisidir. 
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Ancak Meşşâîliğin tenkidinde (Allah’ın cüz’îleri de-
ğil küllîleri bilmesi ile âlemin kıdemi, âhiret hayatının 
ruhanî olduğu iddiası ve İbn Sînâcı feyiz nazariyesine 
yönelik eleştirileri gibi) Gazzâlî’nin birçok düşüncesini 
paylaşan İbnü’l-Arabî, Efl âtun’u savunmaktadır. 
Bekrî Alâeddin’e göre el-Hikmetü’l-ilhâmiyye, 
Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife’si ile İbn Rüşd’ün 
Tehâfütü’t-tehâfüt’ü arasında üçüncü bir çözüm yolu-
dur. Bu çözüm “felsefenin kökeninin nebevî olduğu” 
inancına dayanır. Sonuç olarak Bekrî Alâeddin, İbnü’l-
Arabî, Gazzâlî’nin hicrî 488’den (1095) önce telif etti-
ği Tehâfütü’l-felâsife’ye ve İbn Rüşd’ün hicrî 570’ten  
(1174-75) önce –ki İbnü’l-Arabî bu yıllarda on yaşın-
da- yazdığı Tehâfütü’t-tehâfüt’e muttali olduğunu dü-
şünmektedir. Bu sebeple ona göre, Hikmetü’l-ilhâmiyye 
hicrî 580’den (1185) önce İbnü’l-Arabî’nin Kurtuba’da 
İbn Rüşd’le karşılaşmasından önce yazılmıştır.

Prof. Dr. Colin Imber (Manchester University), 
“How Islamic was Ottoman Law?” (Osmanlı hu-
kuku ne kadar İslâmî idi?), 3 Kasım 2010.

Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Colin Imber, Osmanlı hu-
kukunun ne kadar İslâmî olduğunu tartışmaya açtı. Bi-
lindiği gibi Osmanlı tarih yazıcılığında önemli konu-
lardan biri de “kanun” ve “şer‘î hükümler” arasındaki 
ilişkidir. Bunlar arasındaki ilişkiyi ele alan tarihçilerin 
bakış açısının, tarihî gerçekliklerden ziyade ideolo-
jik anlam çerçevesine göre şekillendiğini öne süren 
Imber, Osmanlı’da özel hukuk alanında Hanefî huku-
kunun, kamusal alanda ise “kanun”un uygulandığına 
dikkat çekti. “Kanun”un asıl işlevinin, Osmanlılar’dan 
önce Anadolu’daki Selçuklular’dan ve Bizans’tan mi-
ras kalan bir vergilendirme türü olarak timar sistemini 
yeniden düzene koymak olduğunu söyleyen Imber, bu 
toprak düzeniyle ilgili ilk uygulamaların Jüstinyen’in 
Corpus Juris Civilis’inde bulunabileceğini iddia etti.

Senail Özkan (Araştırmacı-Yazar), “Yunus 
Emre’nin Tefekküründe Metafizik Derinlik ve 
Felsefe”, 11 Kasım 2010.

Senail Özkan, seminerinde Yunus Emre’nin şimdiye 
kadar fazlaca üzerinde düşünülmemiş ve araştırılmamış 
olan felsefî yönününü ele aldı. Özkan’a göre çoğunlu-
ğun derviş ve şair olarak tanıdığı, mevcut çalışmalar 
arasında derli toplu bir biyografi si bile bulunmayan 
Yunus’un şiirlerinde ve ilâhilerinde metafi zik mese-
lelere dair derin düşüncelerini ve felsefî görüşlerini 
dile getirdiğini söyledi. Buna göre Yunus, Augustinus, 
Descartes, Pascal, Kant ve idealist Fichte’nin felsefe-
lerinin bel kemiğini teşkil eden ego, irade, düşünce ve 
şüphe orijinli metafi zik konularda esaslı fi kirlere sahip-
tir. Yunus’un şiirlerine felsefî perspektiften bakıldığın-

da birçok mısraın arkasında transandantal sübjektif bir 
felsefenin yattığı görülecektir. Gazzâlî ve Pascal kalbi 
aydınlatan bir “nur”dan bahsederler. Tanrının keremin-
den kalplere sıçrayan bir nur onların yollarını aydınlatır. 
Yunus’un da, “Hergiz gitmez gönülden hiç eksik olmaz 
dilden/Çalap kendü nurunu gözüme tuş eyledi” şiiriyle 
kastettiği bu nurdur.
Heidegger, kaygı (sorge), korku (angst), hiçlik (nichts) 
ve ölüm (tod) kavramları üzerinden giderek insan varlı-
ğının en temel varoluş parametrelerini tespit etmektedir. 
Gündelik hayatın içinde “varlık” ile irtibatını koparan 
insan korku, hiçlik ve ölüm düşüncesiyle karşılaşınca 
kendi gerçeğini kavrar. Heidegger insanı bizzat kendiy-
le, kendi gerçeğiyle karşılaştırmak ister. Heidegger’in 
felsefesi bir mukadderat gibi insanı, çırılçıplak ken-
di önüne diker, kendisiyle yüzleştirir. Yunus Emre de 
asırlar önce, insan mukadderatını bu varoluş halleri 
üzerinden okumaya çalışmıştır. Yunus, hayat, ölüm, öte 
dünya, metafi zik, varlık, yokluk, kaygı, hiç ve etik gibi 
felsefenin ve dolayısıyla varoluşun en temel meseleleri 
hakkında azap çekercesine düşünmüştür. Heidegger’in 
kaygı, endişe ve sıkıntı olarak yorumladığı varoluş ha-
lini Yunus, “Kemdürür yoksulluktan nicelerün varlığı/
Bunca varluk var iken gitmez gönül darlığı” beytinde 
olduğu gibi “gönül darlığı” şeklindeki metafi zik, onto-
lojik bir tabirle anlatır.

Dr. Betül İpşirli Argıt, “XVIII. Yüzyıl İstanbul’unda 
Osmanlı Saray Hareminden Çırağ Edilen 
Câriyeler”, 15 Aralık 2010.

Dr. Betül İpşirli Argıt, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde hazırladığı doktora 
tezi üzerinden verdiği seminerde, azat edilerek saraydan 
çırağ edilen cariyelerin hayatlarını ele aldı ve onların 
yaşamlarını değerlendirirken saray içindeki rollerini ve 
yerlerini görmeye çalıştı. Saraya mensup olmanın pat-
ronaj (hâmilik) ilişkileri ile neticelendiğini ve haremde 
başlayan hâmiliğin saraydan çıktıktan sonra da devam 
ettiğini belirtti. Saraydan çırağ olmanın sarayla olan 
ilişkileri zayıfl atmadığını, aksine karşılıklı menfaate 
dayalı yeni bir ilişkinin başladığını ifade etti. 
Çırağ edilen kadınların saraydan çıktıktan sonra dahi 
hanenin menfaatlerini kolladıkları, evlilikler yoluyla 
sadık haneler oluşturmak, saray muhitinin oluşmasına 
katkıda bulunmak, saray kültürünü halka taşımak ve 
mimari faaliyetler yoluyla da şehir hayatına katkı sağla-
mak gibi çeşitli faaliyetlerle padişah hanesinin gücüne 
ve itibarına katkıda bulunduklarını vurguladı. 
Sonuç olarak Argıt, dönemin politik şartları içinde, pa-
dişah hanesinin sadık müttefi kleri olan bu kadınların, 
saray politikasının işleyişinin önemli bir parçası olduk-
larını söyledi.

sayı 33.indd   7 2010-12-31   10:41



8 EKİM
ARALIK
2010

KÜTÜPHANE

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
İSAM Kütüphanesi’ni Ziyaret Etti

7 Ekim 2010 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin 
açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tö-
ren sonrası üniversite kampüsünde bulunan İSAM 
Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Abdullah Gül’e 
İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın ve Kütüphane ve 
Dokümantasyon Sorumlusu Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ta-
rafından İSAM Kütüphanesi tanıtıldı ve dijital arşivlerin 
yanı sıra veri tabanları hakkında da bilgi verilerek Kadı 
Sicilleri Arşivi datalarından örnekler gösterildi. Cumhur-
başkanı Gül, kütüphane ziyareti sırasında kadı sicilleri 
üzerinde çalışmalar yapan Japon araştırmacı Kenji Fujiki 
ile de bir müddet sohbet etti. 

Cüneyd Kosal Türk Mûsikisi Nota 
Arşivi İSAM Kütüphanesi’nde

Türk müziğinin kıdemli us-
talarından Cüneyd Kosal’a 
ait olan, ulusal ve ulusla-
rarası müzik çevrelerinde 
“Cüneyd Kosal Arşivi” 
olarak bilinen Türk Müziği 
Arşivi araştırmacıların isti-
fadesine sunuldu. İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Baş-

kenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği ve İSAM 
Kütüphanesi’nin iş birliğiyle kullanıma hazırlanan arşiv, 
İSAM Kütüphanesi’nde düzenlenen bir tanıtım toplantı-
sı ile basına tanıtıldı. 150.000 nüsha notanın yanı sıra el 
yazması ve matbu nota kitaplarının yer aldığı arşivin açılış 
törenine sanatçı Cüneyd Kosal, İstanbul 2010 Avrupa Kül-
tür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, İSAM 
Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi  Dönmez ve seçkin 
bir Türk müziği çevresi katıldı. Tanıtım toplantısında ayrı-
ca davetlilere Cüneyd Kosal’ın hayatını ve sanatını konu 
edinen kitap hediye edildi. 

Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Dijital 
Ortamda

İSAM Yayınları arasından daha önce katalogu yayımlan-
mış olan Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı’nın dijital kopyaları 
İSAM Kütüphanesi’nde araştırmacıların hizmetine sunul-
du. 1902 - 1908 yılları arasında Rumeli genel müfettişliği 
ve 31 Mart Vak’ası sırasında sadrazamlık görevlerinde bu-
lunan H. Hilmi Paşa’nın arşivinde toplam 3328 adet belge 
yer almaktadır. Arşiv, son dönem Osmanlı tarihi, Balkan-
lar, Makedonya, İttihat ve Terakkî Cemiyeti ile ilgilenen 
araştırmacılar açısından önemli bilgiler içermektedir.

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler 
Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler dergisinin 59. sayısı 
çıktı. Dört ayda bir yayımlanan derginin bu sayısında La-
tin alfabeli elli bir değişik dergiye ait yetmiş beş sayı ve 
Arap alfabeli on üç farklı dergiye ait yirmi sayının için-
dekiler sayfaları yer almaktadır. Yeni Gelen Dergiler ve 
İçindekiler’i inceleyen akademisyenler, kendi sahalarıyla 
ilgili ihtiyaç duydukları makaleleri kutuphane@isam.org.
tr adresine istek mesajı göndermek suretiyle temin ede-
bilirler. Dergi sayılarına pdf formatında http://www.isam.
org.tr/yayinlar/sureli_yayinlar/yeni_gelen_dergiler_ve_
icindekiler/ web adresinden ulaşmak mümkündür.

İSAM’a Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde İSAM Kütüphanesi’ne bağışlar de-
vam etmiştir. Bireysel bağışlar dışında toplu olarak yapı-
lan bağışlar ve miktarları şöyledir:

Adnan Eskikurt / 39 cilt kitap
Ayşe Sarı / 164 cilt kitap
Bahri Çetin / 2161 cilt kitap
Feza Gazetecilik / 14 cilt kitap
Gökhan Antalya / 56 cilt kitap
İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) / 28 
cilt kitap, 10 sayı dergi
Kemal Kahraman / 17 cilt kitap
Kevser Yayınları / 13 cilt kitap
M. Kâmil Yaşaroğlu / 138 cilt kitap, 85 sayı dergi
Mahmut Murat Yargıcı / 50 cilt kitap
Mega Basım (Hasan Kondu) / 19 cilt kitap
Mehmet Ali Sarı / 151 cilt kitap
Ş. Tufan Buzpınar / 868 cilt kitap, 250 sayı dergi
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