
İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nda
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş.’nin ortaklaşa düzenlediği 
30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı İstanbul ve Ankara’da açıldı. Her yıl ramazan ayında geleneksel hale gelen fuar, Ankara 
Kocatepe Camii ve İstanbul Beyazıt Camii avlusunda kitap severleri ağırladı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayıncılar, 
yazarlar, okurlar ve ziyaretçileri bir araya getiren bu büyük organizasyonunda edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe, din 
vb. alanlarda kaleme alınmış yaklaşık 50.000 kitap sergilendi. İSAM’ın 100’ü aşkın eserinin yanı sıra söyleşi ve imza günü 
etkinlikleriyle yer aldığı fuara uzman araştırmacı ve yazarlar sohbetleriyle katkıda bulundu. Açık bulunduğu 2-26 Ağustos 
2011 tarihleri arasında büyük ilgi gören fuar yaklaşık 500.000 kişi tarafından ziyaret edildi.

Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti
Her yıl değişik vesilelerle düzenlenen geleneksel İSAM iftarı, 13 Ağustos tarihinde geniş bir katılımla gerçekleşti. İftar 
programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TDV Mütevelli Heyet üyesi Burhanettin Aktaş ile resmî ve 
özel kuruluşlardan birçok temsilci katıldı. İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri 
Başkanı Görmez, katılımcılara teşekkür ederken İSAM’ın Türkiye Diyanet Vakfı hizmetlerinin en önemli ayağı olduğunu 
vurguladı ve yıllardır devam eden ansiklopedinin yanı sıra birçok proje ve faaliyette imzası bulunan İSAM’ın başarısının 
altını çizdi.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı
İlk cildi 1988’de neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 40. cildi “Tanzimat – Teveccüh”, 41. cildi ise “Tevekkül – Türkiye” 
maddelerini ihtiva etmektedir.

İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 25. Sayısı Yayımlandı
Altı aylık periyotlarla yılda iki defa yayımlanan derginin 25. sayısında Eyyüp Said Kaya, Semih Ceyhan, M. Suat Mertoğlu, 
Halit Özkan ve Ahmet Çapku’nun makaleleri yer alıyor.

Osmanlı Araştırmaları’nın 37 ve 38. Sayısı Yayımlandı
Kısa bir süre önce İSAM tarafından yayımlanmaya başlanan derginin 37. sayısına Feridun M. Emecen, Ahmet Karataş, 
Lokman Turan, Arzu Meral, Harun Anay, Seyfi  Kenan, H. Ahmet Aslantürk ile Davut Erkan katkıda bulunurken 38. sayıda 
Onur İnal, Şükrü Özen, Bilgin Aydın-Rifat Günalan, Mustafa S. Kaçalin-Ömer Zülfe, Uğur Tuztaşı-İlgi Yüce Aşkun ve 
Nurdan İpek Şeber’in makaleleri bulunuyor.
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İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif 
Aydın’a ESKADER Araştırma 

Ödülü Verildi
İSAM ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın 
müşterek projesi olarak devam etmekte olan İstanbul Kadı 
Sicilleri Projesi’nin koordinatörü İSAM Başkanı Prof. Dr. 
M. Âkif Aydın bu çalışmasıyla 2010 ESKADER (Edebi-
yat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) araştırma ödü-
lüne lâyık görüldü. Aralık 2010’da isimleri ilân edilen ödül 
sahiplerine 16 Nisan 2011 tarihinde Fatih Ali Emîrî Efendi 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ziyaretler
Kırgızistan Cumhuriyeti Din 
Ajansı’ndan İSAM Ziyareti

14-15 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzen-
lenen ‘‘Din Eğitiminde Dünya Standartları ve Pratiği’’ 
konulu panele katılmak üzere Türkiye’ye gelen Kırgı-
zistan Cumhuriyeti Din Ajansı Başkanı Ormon Şarşenov 
ile yardımcıları Tabaldı Orazaliyev ve Şarşeke Üsenov, 
Kırgızistan’daki dinî akımlarla ilgili olarak (Vehhâbîlik, 
Bahâîlik, Selefîlik vb.) İstanbul Müftülüğü’nde bilgi alış-
verişinde ve görüşmelerde bulundu. Program kapsamında 
16 Haziran’da İSAM’a ziyarette bulunan heyete, İSAM’ın 
vizyonu, misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Uluslararası el-Mustafa 
Üniversitesi’nden İSAM Ziyareti

İran’ın Kum şehrindeki Uluslararası el-Mustafa 
Üniversitesi’nden bir heyet 17 Ağustos 2011 tarihinde 
İSAM’ı ziyaret etti. Aralarında üniversitenin Uluslarara-
sı İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Mecid Hâkim-Elahî ve 
üniversitenin Türkiye temsilcisi Dr. Resul Abdullahî’nin 
bulunduğu heyet İSAM yöneticileriyle bir görüşme yapa-
rak kurum faaliyetleri ve birlikte yürütülebilecek konular-
la ilgili olarak fi kir alışverişinde bulundu.

İran Kütüphanecilerinden İSAM’ı 
Ziyaret

İran’ın seçkin kütüphanelerinden Âyetullah el-Uzmâ el-
Maraşî en-Necefî Kütüphanesi’nden bir heyet 24 Ağustos 
2011 tarihinde İSAM’ı ziyaret etti. Kütüphane temsilcisi 
Seyyid Mustafa İsfahânî ve beraberindeki heyet, İSAM’ın 
faaliyetleri, yayın mübadelesi ve yürütülebilecek müşterek 

projelerle ilgili temaslarda bulundu. Heyet yapılan görüş-
melerin ardından İSAM Kütüphanesi’ni gezdi.

Yeni Yayınlarımız

Araştırma Dizisi

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, Halil İnalcık, 
İstanbul: İSAM Yayınları, 197 s., ISBN 978-605-
5586-61-4

Yaşayan Türk tarihçilerinin en önde 
gelen siması olan Halil İnalcık yetmiş 
yılı bulan akademik hayatında Os-
manlı tarihinin bütün dönemleriyle il-
gilenerek özgün çalışmalar yapmış ve 
siyasî tarih, kurumlar tarihi, iktisat ve 
hukuk tarihi gibi farklı uzmanlık iste-
yen alanlarda dikkate değer çalışmalar 
ortaya koymuştur. Bu kitap İnalcık’ın 
TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan 

Osmanlı idare ve ekonomi tarihiyle ilgili maddelerinin ki-
taplaştırılmış halidir. Devlet, eyalet idaresi, maliye ve eko-
nomi olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta Osmanlı 
örfî hukukunun genel yapısı, Osmanlı padişahlarının ada-
leti temin maksadıyla yayımladıkları fermanlar ve Osman-
lı idarî, malî ve iktisadî yapısı incelenmektedir. Osmanlı 
tarihi araştırmalarına ilginin arttığı ve bilhassa gençler ara-
sında ilgi gördüğü günümüzde Osmanlı araştırmalarının 
sembol ismi Halil İnalcık’ın bu kitapta derlenen yazıları, 
Osmanlı kurumsal yapısını aydınlatmak bakımından vaz-
geçilmez bir kaynaktır.

Doktora Tezleri

Cübbâîler’in Kelâm Sistemi, Orhan Şener Ko-
loğlu, İstanbul: İSAM Yayınları, 616 s., ISBN 
978-605-5586-56-0

İslâm düşüncesinde kelâm ilmini tesis eden ekol olarak ta-
nınan Mûtezile, ilk dönemlerinden itibaren Ebü’l-Hüzeyl 
el-Allâf, Nazzâm, Muammer b. Abbâd gibi önemli kelâm-
cılar yetiştirmiş ve Ehl-i sünnet’in olgunlaştığı IV. (X.) 
yüzyıla kadar kelâmî düşüncenin hâkim ekolü olarak kal-
mıştır. Ebû Ali el-Cübbâî ile oğlu Ebû Hâşim el-Cübbâî bu 
ekolün önemli şahsiyetlerinden olup Mûtezilî düşüncenin 
sistemleştirilmesinde dönüm noktasını oluştururlar. Onlar 
kendilerinden önceki Mûtezilîler’in ortaya koyduğu bir-
birinden kopuk, hatta zaman zaman birbiriyle çelişen gö-
rüşleri bütüncül bir yapı içerisinde sistemleştirerek, âdeta 
Mûtezile’nin “resmî” söylemini belirlemişlerdir. Bu kitap 
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Cübbâîler’in fi kirlerini, aralarındaki görüş ayrılıklarına da 
değinerek kapsayıcı bir tarzda ele almaktadır.

Fıkıh Usûlünde Mütekellimîn Yönteminin Delâlet 
Anlayışı, Davut İltaş, İstanbul: İSAM Yayınları, 
447 s., ISBN 978-605-5586-55-3

Fıkıh usulü, dinî metinlerin (Kur’an ve Sünnet) anlaşıl-
ması ve yorumlanması konusunda İslâm geleneği içinde 
müslümanlar tarafından oluşturulmuş yönteme ilişkin bir 
disiplindir. Bu disiplin genel bir anlama ve yorumlama te-
orisi oluşturma gibi bir iddia taşımamakla birlikte böyle 
bir genel teori ve tefsir, hadis, kelâm gibi diğer disiplinler 
için dil, anlama ve yorumlama konusunda zengin bir bilgi 
birikimini ve çeşitli tartışmaları içermektedir. Usul tarihi 
açısından bakıldığında bu alanda iki yöntemin oluştuğu 
görülmektedir. Birincisi, mezhepler tarafından oluşturu-
lan fıkhî birikime uygun bir yöntem tesis etme çabasında 
olan fakihlerin oluşturduğu “fakihler yöntemi” (tarîkatü’l-
fukahâ); diğeri ise kendilerini herhangi bir mezheple 
kayıtlı görmeyen kelâmcıların oluşturduğu “kelâmcılar 
yöntemi”dir (tarîkatü’l-mütekellimîn).

Bu kitapta, içerdiği temel unsurlarla birlikte genel olarak 
delâletin mahiyeti, nasların şer‘î hükümlere delâlet şekil-
leri ve bunların bilgi değerleri, tarihî süreç göz önünde bu-
lundurularak kelâmcılar yöntemi zaviyesinden incelenmiş 
ve değerlendirilmiştir.

Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve 
Meslekler, Elnure Azizova, İstanbul: İSAM Ya-
yınları, 504 s., ISBN 978-605-5586-45-4

Hz. Peygamber dönemi, İslâm düşünce ve medeniyet tari-
hinde herhangi bir zaman dilimiyle kıyaslanmayacak ölçü-
de önemi haizdir. Bu özelliğinden dolayı Asr-ı saâdet ola-
rak da adlandırılan mezkûr dönem siyasî, askerî ve iktisadî 
tarih yönünden çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Dö-
nemin sosyal tarihi ise özellikle son dönemlerde giderek 
artan bir ilgiyle akademik düzeyde araştırılmaktadır. Bu 
eser, Hz. Peygamber döneminin sosyal hayattaki önemine 
kıyasla daha az araştırılmış bir yönünü, toplum düzeninin 
vazgeçilmezi olan çalışma hayatı ve meslekler konusu-
nu ele almakta, ilgili dönemin meslek ve bu mesleklerin 
mümessilleri, onların Câhiliye ve ilk İslâm toplumundaki 
sosyal statüleri, ürettikleri metâ/hizmet, kullandıkları alet 
edevat ve teknikler, aldıkları ücret gibi konuları tarih me-
todolojisi sınırları içinde incelemektedir.

Azerbaycan’da Din: Sovyetler’den Bağımsızlığa 
Hafıza Dönüşümleri, Behram Hasanov, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 283 s., ISBN 978-605-5586-41-6

Herhangi bir toplumun dinî kimliği, kültür ve tarihten 
uluslararası (veya devletler arası) ilişkilere kadar geniş 

bir yelpazeyi kapsayan çeşitli faktörlerin etkisini barın-
dıran çok karmaşık bir süreçte şekillenir. Bu araştırma-
nın amacı, sosyoloji biliminin imkânlarını kullanarak 
Azerbaycan’daki müslüman kimliğini anlamak ve anlam-
landırmaktır. Bu amaçla kitapta Azerbaycan’da müslüman 
kimliğinin tarihî kökenleri, özellikle de XIX. yüzyılın 
başından Sovyet işgaline kadar olan dönemde bölgedeki 
etnik ilişkilerin, ekonomik gelişmelerin, modernleşme ve 
milletleşme sürecinin dinî kimlik üzerindeki etkileri; Sov-
yet rejiminin şartları altında gelişen milletleşme süreci ve 
bu süreçle birlikte biçimlenen kimlikte dinin yerinin ne 
ölçüde ve nasıl muhafaza edilebildiği ve bağımsızlık dö-
neminde din alanında ortaya çıkan değişimler ve bu deği-
şimlerin toplumsal yansımaları incelenmektedir.

Mehmed Zihni Efendi Hayatı, Eserleri ve Arap-
ça Öğretimindeki Yeri, Hamza Ermiş, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 311 s., ISBN 978-605-5586-46-1

Mehmed Zihni Efendi, Arapça ve din ilimlerindeki hâki-
miyetiyle öne çıkmış son dönem Osmanlı âlimlerinden 
biridir. O, hayatı boyunca ilim öğrenmek ve öğretmekle 
meşgul olmuş, içinde yaşadığı toplumun ilim ve kültür 
seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur. Yazdığı 
eserler kendisinden yıllar sonra bile vazgeçilmez kaynak-
lar olmaya devam etmiştir.

Mehmed Zihni Efendi, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ve 
Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne gibi Osmanlı Devleti’nin 
önemli okullarında Arapça, fıkıh ve kelâm öğretmenliği 
yapmış ve bahsi geçen okul öğrencileri için eserler hazır-
layarak, Arap dili ve belâgatı öğretimine dair faydalı bir 
metot ortaya koymuştur. Bu çalışmada Mehmed Zihni 
Efendi’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri tanıtılmış, Arap dili 
ve belâgatı öğretimine olan katkıları ele alınmıştır.

Temel Kültür Dizisi

İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları I, Baye-
zid (II)-Yavuz-Kanûnî, Feridun Emecen, İstanbul: 
İSAM Yayınları, 168 s., ISBN 978-605-5586-37-9

Genel Osmanlı tarihi çizgisinde Fâtih 
Sultan Mehmed’den sonra klasik dev-
let formunun yerleşmesinde kendisin-
den sonra gelen üç padişah döneminin 
önemli bir yeri vardır. Fâtih’in, devleti 
dönüştürmeye yönelik hızlı atılımları-
nın yavaşlatılıp yeni bir soluk alındığı, 
bir ölçüde “Doğu rönesansının” ya-
şandığı II. Bayezid dönemi; “Yavuz” 
lakaplı I. Selim’in Doğu siyaseti ile 
Osmanlı Devleti’nin kazandığı yeni 

dinî misyon ve onun ardından daha sonra “Kanûnî” un-
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vanıyla anılacak olan I. Süleyman’ın Orta Avrupa’ya ve 
Akdeniz’e ağırlık veren Batı politikaları ve imparatorlu-
ğun uzak sınırlarına yönelik yeni ilgiler, “klasik çağ” ola-
rak adlandırılan XVI. yüzyılı âdeta “Osmanlı Türk asrı” 
olarak şekillendirmiştir. Emperyal bir anlayış ve zihniye-
tin ortaya çıktığı bu yeni asrın üç önemli siması olarak II. 
Bayezid, I. Selim ve I. Süleyman söz konusu oluşumda 
mühim roller oynamışlardır.

Türkler ve İslâm Tasavvuru, Sönmez Kutlu, İstan-
bul: İSAM Yayınları, 366 s., ISBN 978-605-5586-
63-8

Türk toplulukları, tarihî süreçte çeşitli 
dinlerle temasa geçtikleri halde her-
hangi bir dine topluca girmemişlerdir. 
İslâm’la oldukça erken dönemlerde 
temasa geçen Türk boylarının İslâm-
laşması, uzun yüzyıllarda gerçekleş-
ti. Türkler ilk defa İslâm’la fetihler 
yoluyla tanıştılar. Çeşitli müslüman 
mezhepleri ve sûfî okulları Türkler’in 
İslâm anlayışları ve dindarlıklarının 
oluşumunda önemli rol oynadı. Türk 

toplulukları, İslâmiyet’i kabul ile birlikte tarihlerinde kök-
lü ve önemli bir kültürel dönüşümü yaşadılar ve Allah’ın 
yüce mesajını benimsedikten sonra onu içselleştirip kendi 
kültürlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiler. Meyda-
na getirdikleri dinî, kültürel, siyasî ve toplumsal kurumlar-
la, İslâm toplumlarının kaderi ve geleceği üzerinde binyıl 
boyunca önemli rol oynadılar. Onlar hayatın çeşitli alanla-
rında dinî metinlere getirdikleri yeni ve özgün yorumlarla 
kendilerine özgü ahlâk merkezli bir dindarlık geliştirdiler. 
Özetle bu eserde Türkler’in İslâmlaşma süreci ele alın-
maktadır.

Kadı Sicilleri

• İstanbul Kadı Sicilleri Bâb Mahkemesi 46 Nu-
maralı Sicil (H. 1096 - 1097 / M. 1685 - 1686), 
Hazırlayanlar: Sabri Atay, Yılmaz Karaca, Rasim 
Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Hüseyin Kılıç, 
790 s. + CD, ISBN 978-605-5586-35-5

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 49 Nu-
maralı Sicil (H. 1054/M. 1644), Hazırlayanlar: 
Ayşe Seyyide Adıgüzel, Zeynep Trabzonlu, 336 
s., + CD ISBN 978-605-5586-52-2

• İstanbul Kadı Sicilleri Hasköy Mahkemesi 5 
Numaralı Sicil (H. 1020-1053/M.1612-1643), Ha-
zırlayanlar: Baki Çakır [ve öte.], 570 s., + CD, 
ISBN 978-605-5586-54-6

• İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahke-
mesi 80 Numaralı Sicil (H. 1057-1059/M. 1647-
1649), Hazırlayanlar: Fuat Recep, Rasim Erol, 
334 s., + CD, ISBN 978-605-5586-42-3

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 82 Nu-
maralı Sicil (H. 1081/M.1670-1671), Hazırlayan-
lar: Talip Mert, Rıfat Günalan, 239 s., + CD, ISBN 
978-605-5586-57-7

• İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahke-
mesi 56 Numaralı Sicil (H. 1042-1043/M. 1633), 
Hazırlayanlar: Fuat Recep, Sabri Atay, 366 s., + 
CD, ISBN 978-605-5586-53-9

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 3 Nu-
maralı Sicil (H. 993-995/M. 1585-1587), Hazırla-
yanlar: Baki Çakır [ve öte.], 259 s., + CD, ISBN 
978-605-5586-51-5

• İstanbul Kadı Sicilleri Balat Mahkemesi 2 Nu-
maralı Sicil (H. 970-971/M. 1563), Hazırlayan: 
Mehmet Akman, 448 s. + CD, ISBN 978-605-
5586-47-8

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 90 Nu-
maralı Sicil (H. 1090-1091/M.1679-1680), Ha-
zırlayanlar: Fuat Recep [ve öte.], 735 s., + CD, 
ISBN 978-605-5586-58-4

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 37 Nu-
maralı Sicil (H. 1047 / M. 1637 - 1638), Hazırla-
yanlar: Salih Kahriman, Sabri Atay, Fuat Recep, 
560 s., + CD, ISBN 978-605-5586-60-7

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 74 Nu-
maralı Sicil (H. 1072 - 1073 / M. 1661 - 1662), 
Hazırlayanlar: Hüseyin Kılıç [ve öte.], 524 s., + 
CD, ISBN 978-605-5586-40-9

• İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 61 Nu-
maralı Sicil (H. 1065 - 1066 / M. 1655), Hazırla-
yan: Baki Çakır, 380 s., + CD, ISBN 978-605-
5586-59-1

• İstanbul Kadı Sicilleri Hasköy Mahkemesi 10 
Numaralı Sicil (H. 1085 - 1090 / M. 1674 - 1679), 
Hazırlayan: Tahsin Özcan, 254 s., + CD, ISBN 
978-605-5586-48-5
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• Doç. Dr. Seyfi Kenan

(Makale) “Ali Fuat Türkgeldi ve Edvâr-ı Islâhât’ı 
Üzerine”, Toplumsal Tarih, sy. 212 (2011), s. 38-40.

(Lisans Dersi) “Introduction to Islamic Culture and 
Civilization”, Renmin University of China, Pekin, 4-27 
Temmuz 2011.

(Bildiri) “The Ankara School of Theology and its Sui 
Generis Liberal Discourses”, Liberal Discourses in the 
Middle East, Friedrich Alexander Universität, Erlangen/
Nürnberg, 20-24 Haziran 2011.

• Doç. Dr. Şükrü Özen

(Seminer) “Eğinî’nin İlm-i Vaz‘ Risâlesi”, Lisans 
Akademik Destek Programı (LADEP), İSAM, 2011.

• Dr. Semih Ceyhan

(Bildiri) “Şeyh İbrâhim Tennûrî Halifesi Şeyh Muhammed 
Muhyiddin Yavsî ve Sülûk Anlayışı”, Ulusal İbrâhim 
Tennûrî Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi-Diyanet İhtisas Eğitim Merkezi Yaptırma İlim 
Çevre ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri, 3 Haziran 2011.

• Dr. Suat M. Mertoğlu

(Makale) “Kur’an’ı Modern Bilimlerin Işığında Okumak: 
Tantâvî Cevherî Örneği”, Dîvân Disiplinlerarası 
Çalışmalar Dergisi, sy. 30 (2011/1), s. 91-113.

(Makale) “Tefsir Tarihinde Dikkatlerden Kaçan Bir 
Eser: Üdfüvî’nin el-İstiğnâ fî ulûmi’l-Kur’ân’ı ve Eserin 

Mukaddimesi ile Fâtiha Sûresi Tefsirinin İlmî Neşri”, 
İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 25 (2011), s. 51-112.

(Bildiri) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Türkçe 
Kur’an Edebiyatı”, Türk Dilinde Kur’an Edebiyatı (Ulusal 
Sempozyum), İstanbul, 27-28 Mayıs 2011.

• Dr. Vildan Serdaroğlu C.

(Kitap Tanıtımı) “Tutsan Elini Ben Fakirin Osmanlı 
Edebiyatında Hâmilik Geleneği”, Tuba Işınsu Durmuş, 
Osmanlı Araştırmaları, sy. 38 (2011), s. 265-268.

• Hasan Diriarın

(Makale) “Türkiye’de Elektronik Yayıncılık Üzerine 
İnceleme: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
Örneği”, Ex Libris BBY 2010-2011, sy. 1 (2011), s. 35-50.

• Sema Doğan

(Makale) “‘Bu Fakirü’l-hakîrin Mescidi’ Mimar Sinan 
Mescidi”, Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, sy. 8 
(2011), s. 20-29.

• Esra Karayel

(Makale) “Araştırma Merkezlerinde Araştırma 
Hizmetlerine Bir Örnek: İSAM Kütüphanesi İlâhiyat 
Makaleler Veritabanı”, Ex Libris BBY 2010-2011, sy. 1 
(2011), s. 60-63.

İSAM Mensuplarının İlmî Çalışmaları

DUYURU
Yayın dünyasında sosyal ve İslâmî bilimler 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 kelimelik 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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Aylık Konferanslar
Prof. John E. Hare (Yale Üniversitesi), “Divine 
Command Theory: Theological Foundations of 
Ethics”, 18 Mart 2011.

John E. Hare, konferansına Yahudilik ve İslâm içerisindeki 
ilâhî buyruk üzerine kısa bir giriş yaparak başladı. Konferansa, 
“Hıristiyan geleneğinde, teolojik ahlâk alanında ahlâkın temelinin 
ne olduğu sorusuna iki esas açıklama getirilmiştir. Sıfatlar veya 
isimlendirmeler çok yerinde olmasa da bunları doğal yasa 
teorisi ve ilâhî buyruk teorisi olarak adlandırmak mümkündür. 
Yahudilik ve İslâm’da teolojik ahlâk anlayışında çok benzer 
iki alternatif bulunmaktadır. İlâhî buyruk kavramı İbrâhimî 
dinler dışında daha az geçerli durumdadır” şeklinde devam 
etti. Efl âtun ve Aristo’da ilâhî buyruk teorisi gibi bir şeyin söz 
konusu olmadığını söyleyen Hare, Efl âtun ve Aristo’ya göre, 
ilâhî olanın mıknatıs gibi bir işlev gördüğünü, kozmosu kendine 
doğru çektiğini, ama bunu “buyruk” aracılığıyla yapmadığını ilâve 
etti. Hare ayrıca, kendisinin Hıristiyanlık içerisinde John Duns 
Scotus’un görüşünü ilâhî buyruk teorisinin özgün bir modeli 
olarak ele aldığını, bu konuda Scotus’tan daha açık örnekler 
bulunduğunu, ancak Scotus’un görüşünün tarihî açıdan önemli 
olduğunu vurguladı. Bu görüşün Thomas Aquinas’ın (yaklaşık 
olarak 1225-1274) doğal yasa teorisi ile farklarını gösteren 
Hare, son kırk yıldan beri ilâhî buyruk üzerine yazılanlarda yer 
alan Scotus tipi görüşlerdeki bazı çağdaş değişiklikleri ele alıp 
bu görüşe karşı olan bazı itirazlara yanıt vererek konferansını 
tamamladı.

Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi), “19. 
Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Eğitim Düzeni ve 
Eğitim Reformları”, 15 Nisan 2011.

Selçuk Somel, konferasına Osmanlı eğitim düzeninin Cumhuriyet 
döneminden alışkın olunan eğitim düzeninden oldukça farklı 
olduğunu, çok dinli ve çok kültürlü bir imparatorlukta tek 
tip bir eğitim sistemi mevcut olmadığını söyleyerek başladı. 
Osmanlı Devleti’nin modernleşme süreci ile birlikte Osmanlı 
Devleti eğitim konusuna eğilmiş ve Tanzimat reformları 
bağlamında devletin eğitim meselesine giderek daha fazla 
müdahale etmesiyle birlikte geleneksel eğitim anlayışında köklü 
denebilecek değişimler yaşanmıştır. Söz konusu değişimler hem 
kurumsal hem de içerik yani müfredatla ilişkilidir. Somel, bunun 
yanı sıra devletin ilk defa o dönemde kız çocuklarının eğitimine 
önem verdiğini ve taşrada mektepler kurmaya başladığına 
dikkati çekerek sınırları batıda Adriyatik denizinden başlayarak 
güneyde Yemen’e uzanan Osmanlı topraklarında meskûn farklı 
nüfus topluluklarının sözü geçen eğitim gelişmelerine yönelik 
çeşitli tepkilerinin gerçekleştiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversite-
si), “Osmanlı’da ve Avrupa’da Malî Yapıların 
Merkezîleşmesi ve Modern Devletin Oluşumu 
(1500-1914)”, 29 Nisan 2011.

Şevket Pamuk, konferansına merkezî devletlerin oluşumunda 
savaşların yarattığı baskılar sonucunda vergiyi merkezde 

toplayabilen malî yapıların ortaya çıkışının önemli bir yer 
tuttuğunu söyleyerek başladı. Dr. Kıvanç Karaman ile birlikte 
hazırladıkları çalışmayı özetleyen Pamuk, Osmanlı Devleti’ni 
merkezî hazine gelirleri önde gelen Avrupa devletleriyle 
karşılaştırarak modern devletin ortaya çıkış süreci ve 
zamanlamasını ele aldı. XVII ve XVIII. yüzyıllarda vergi 
gelirlerinin önemli bir kısmını taşradaki aracılara terketmek 
zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin, malî yapılarını XIX. 
yüzyılda merkezîleştirebildiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Josef Van Ess, “Theologie und 
Gesellschaft Adlı Eseri Çerçevesinde 
Mûtezile’nin Hikâyesi”, 6 Mayıs 2011.

Alman şarkiyatçı Van Ess, Mûtezile’nin hikâyesini anlattığı 
iki konferansında dinî bir mezhepten ziyade siyasî bir hareket 
olarak gördüğü Mûtezilî düşünce çizgisinin gelişimini tarihî 
bir perspektifl e sundu. Öncelikle Tübingen Üniversitesi’ne 
girişine kadarki akademik hayatından bahseden Ess, buraya 
intisabından sonra Theologie und Gesellschaft adlı eserini 
yazmasına yol açan süreci anlattı. Bu eserin, 1971 yılında 
Harvard Üniversitesi tarafından davet edildiği bir toplantıda 
kendisine yapılan bir teklif üzerine başlattığı çalışmanın 
ürünü olduğuna değindi. Kendisinin Gadamer’in hermenötik 
teorisinden yararlandığını ve çalışmalarına, “Mûtezile’nin 
İslâm’ın ne olduğuna dair genel bir bakış açısı sunmaya çalışan 
ilk topluluk olduğu” varsayımından yola çıktığını söyledi. 
Onların ilk kelâmcılar olmadıklarını, onlardan önce Kaderiyye 
ve Mürcie gibi fırkaların bulunduğunu, Mûtezile’nin Şîa ve 
Mürcie gibi siyasî gruplarla aynı safta yer almak istemeyen ve 
o dönemdeki siyasî ayrılığın sonlanmasına kadar beklemeyi 
tercih eden bir grup âlimle doğduğunu söyleyen Van Ess, Amr 
b. Ubeyd ile Vâsıl b. Atâ’nın kurduğu ekolü, bunların ardından 
Kûfe’de Dırâr b. Amr’ın devam ettirdiğini belirtti. Kitabında 
bunları ve Muammer, Ebü’l-Hüzeyl, Nazzâm, Bişr b. Mu‘temir, 
Câhiz ve son olarak Mûtezile’ye önemli tenkitler yönelten 
İbnü’r-Râvendî gibi farklı şahsiyetlerin görüşlerini incelediğini 
ve Cübbâîler’i eserine dahil etmediğini, çünkü Eş‘arî ile birlikte 
onların yeni bir çağ başlattıklarını, bunun da başlı başına ayrı 
bir çalışma gerektirdiğini belirtti. Eserinde özellikle hicrî II ve 
III. yüzyıllar hakkında konuşmayı tercih ettiğini, eserin yazıldığı 
dönemin şartlarında henüz çalışmalar olgunlaşmamış olduğu 
için ilk yüzyıla hiç değinmediğini söyledi.

Mûtezile tarihinde Amr b. Ubeyd ile Dırâr b. Amr arasında 
yaklaşık yarım asırlık bir boşluk bulunduğuna dikkat çeken 
Van Ess, bunun muhtemelen ilk Mûtezilîler’in 145 yılındaki en-
Nefsüzzekiyye isyanına katılmaları ve onunla birlikte ortadan 
kaldırılmalarından kaynaklandığını söyledi. Dırâr b. Amr’ın, 
sonraki Mûtezilîler tarafından tam olarak ekol çizgisinde 
görülmemesine rağmen, eserleriyle Mûtezile’yi birçok yönden 
etkilediğini belirtti. Dırâr, bir nüshası yeni keşfedilen Kitâbü’t-
Tahrîş’inde insana antropolojik yönden yaklaşmaktadır, duyuma 
dayanan “fenomenolojik” ve “sensüalist” bir yaklaşıma sahiptir; 
ancak ilk bakışta sanılacağı gibi ruhtan bahsetmez. Mûtezile 
tarihinde ruhtan bahseden ilk isim Nazzâm’dır. Dırâr insanın 
mahiyetini sorgularken daha çok davranışlarına yönelmiştir. 
Dırâr’ın yaşadığı dönemlerde henüz “irade” ve “niyet”ten pek 
bahsedilmeyip dönemin vurgusu daha çok insanın “kudreti/
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istitâati” üzerine idi. Bu dönemde aynı zamanda Allah’ın zât ve 
sıfatlarının tanımına ilişkin bir atıf da bulunmamaktaydı. 

Dırâr’dan sonraki nesilde Mûtezile, kendi doktrinel kimliğini ilk 
kez Ebü’l-Hüzeyl tarafından formüle edildiği şekliyle Kitâbü’l-
Hücce’de bulur. Bu eserde Mûtezile’nin ana prensipleri olan beş 
esastan söz edilir. Ebü’l-Hüzeyl sadece zât ve sıfatlar meselesiyle 
ilgilenmedi; aynı zamanda kozmoloji ve tabii ilimlerde de teoriler 
ortaya koydu. O, teorisini atomculuk çerçevesinde geliştirirken, 
yeğeni Nazzâm onu eleştirerek “kümûn” teorisini ortaya attı. 
Ebü’l-Hüzeyl, atomculuğu Yunanlılar’dan almıştı, ancak onun 
atomculuğu materyalist bir teori değildi; onların sistemini 
tam tersine çevirmişti. Nazzâm’ın öğrencisi Câhiz ise fi zik 
ve kozmolojiyi tamamen terkederek sosyoloji ve psikolojiyle 
ilgilendi. İnsanı incelemelerinin odağı haline getirdiği gibi, 
kelâmcıların kendilerini de tahlil etti; insanın hür iradeye 
sahip olmadığını ve dıştan gelen birçok etkenin onun karar ve 
davranışlarını yönlendirdiğini savundu. Önceki Mûtezilîler’e 
göre hakikat, düşünceden doğardı; oysa Câhiz’e göre “tesadüf” 
ve “sezgi”nin hakikat üzerinde etkisi bulunuyordu. O böylece 
Mûtezile akılcılığında bir krizin başlatıcılarından oldu. Bu krizi 
derinleştiren bir başka grup, Câhiz gibi meşhur bir fi gürleri 
bulunmayan Mûtezilî sûfîlerdir. Bunların yanı sıra dışarıdan 
gelen bir yabancı olan İbnü’r-Râvendî de önceki neslin 
kurduğu sistemin boşluklarını ve çelişkilerini göstererek krizin 
büyümesine katkıda bulundu. Mûtezile, İbn Küllâb ve Hâris el-
Muhâsibî gibi mensuplarından olmayan başka mütekellimlerin 
de eleştirilerine mâruz kaldı.

“Mihne” Mûtezile tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. 
Ancak bu hadise aslında onlar tarafından başlatılmamıştır; 
halku’l-Kur’ân görüşünü sarayda savunan kişi bir Mûtezilî 
değil, Cehmî olan Bişr el-Merîsî idi. Ancak onlar en azından bu 
politikaya itiraz etmeyip onay verdiler. “Mihne” döneminden 
çıkarılan ders, ümmetin çoğunun kelâm olmadan mutlu 
yaşayabileceği yönündeydi ve dindarlık rasyonellikten daha 
önemli olmaya başladı. İslâm âleminde bu tür gelişmeler olurken 
Mûtezile’ye bağlı kalanlar bir tür “kale zihniyeti” geliştirdiler; 
artık farklı deneyimler ve seçenekler çağı sona ermişti ve Ebû 
Ali ve Ebû Hâşim (Cübbâîler), Mûtezile görüşlerini “akîde” 
haline getirdiler. Önceleri risâleler şeklinde yazılan eserler 
yerlerini, Kadı Abdülcebbâr’ın el-Muğnî’si örneğinde bütün 
meseleleri içeren külliyatlara bıraktı. Bu arada Mûtezile, Irak 
dışında farklı coğrafyalarda yayılmasını sürdürdü ve doğudaki 
bölgelere ulaştı; hatta Hârizm bölgesinde yüzyıllar boyu 
varlığını sürdürdü. Mûtezilîler muhafazakâr Şiîler arasında da 
kendilerine yeni yandaşlar buldular. Mûtezilîler’in daha sonraki 
nesilleri, eski görüşleri revize edip ikna edici bir şekilde yeniden 
yapılandırdılar. Nitekim Kādî Abdülcebbâr’ın öğrencisi ve tabip 
Ebü’l-Hüseyin el-Basrî bu türden önemli katkılarda bulundu. 
Meselâ Fahreddin er-Râzî er-Riyâzü’l-mûnika’da onun Mûtezilî 
akîdesinde yaptığı elli civarında tashihten bahseder.

Josef Van Ess konferansın sonunda baştaki soruyu tekrarladı: 
Peki niçin kelâm? Kelâm gereklidir, çünkü düşünceye yeni 
alanlar açar ve geliştirdiği bakış açıları bazan İslâm’ın 
ötesindeki yerlere de ihraç edilebilir. Dinî düşüncelerimiz bizim 
zihnimizi yapılandırır. Bu yapı, her zaman aynı kalmaz; zaman 
içinde değişir. Bu olguyu tasvir etmeye “düşünce tarihi” (history 

of ideas) diyoruz. Düşünce tarihi bize bir önceki yapıyı, yapı 
bozumuna tâbi tutmamızı sağlar; hatta bizi aynı hataları bir 
daha işlemekten alıkoyabilir. Evrensel ve süregiden sorulara 
her zaman gözümüzü açık tutmak, iyi ve mükâfatlandırıcı bir 
davranıştır. Bunun için de kelâm gereklidir.

Prof. Dr. Selçuk Mülâyim (Marmara Üniversite-
si), “Osmanlı Mimarlık Terminolojisi”, 25 Mart 
2011.

Selçuk Mülâyim Osmanlı mimarlık terminolojisini ele aldığı 
konferansına, Osmanlı kültür ortamının bir mimari sözlük 
bırakmadığını, sanat tarihçilerinin özgün terminolojiye yazılı 
kaynaklarda rastlayıp bunlara anlam vermeye çalıştıklarını 
söyleyerek başladı. Birkaç yüzyıl içindeki çok sayıdaki eserde, 
değişimin ağır yürüdüğünün gözlendiğini söyleyen Mülâyim, 
Osmanlı üslûbunun plastik endişelerle gelen hızlı değişikliği 
benimsemediğini, inanç sistemindeki tek hakikatin korunması 
gibi kadimden olagelene aykırı iş yapılmasını engelleyen ciddi 
ve bağlayıcı sebeplerin olduğunu belirtti. Sanat tarihinde klasik 
sıfatıyla tanımlanan kavramla bağlantılı olarak Osmanlılar’ın 
akılcı duruşundaki gerekçe için inanç ve iktidar kavramlarının 
teknolojide somutlaşan birleşik gücüne dikkat çekti.

Mülâyim konuşmasının devamında kuşaktan kuşağa geçen 
birikimler, alışkanlıklar, töreler, âdap, âdet ve teşrifatın topluca 
geleneği oluşturduğunu belirtti. Bunların hepsinin geleneği 
oluştururken zaman içinde birbirinden çıkıp ilerleyen üslûp ve 
formların gösterdiği kuvvetliliğin toplumsal benliği ayakta tutan 
bir güç kaynağı olarak yorumlandığını ifade etti.

Dâhilî Seminerler
Dr. Günhan Börekçi (İstanbul Şehir Üniversite-
si), “Sultan I. Ahmed Dönemi (1603-1617) ve 
Öncesinde Saray Hizipleri ve Musâhibler”, 6 
Nisan 2011.

2010 yılında Ohio State Üniversitesi’nde tamamladığı 
doktora tezini baz alarak verdiği seminerde Günhan Börekçi, 
XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın başında Osmanlı 
sarayındaki intisap ve iktidar ilişkilerinin değişimini ele aldı. 
Seminerde ayrıca, erken modern dönem Osmanlı siyasî, askerî, 
sosyoekonomik ve idarî yapısındaki uzun soluklu dönüşümün 
başlangıcı kabul edilen III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed 
devirlerinde, Topkapı Sarayı’ndaki üst düzey Osmanlı yönetici 
eliti arasında kurulan çeşitli hizipler ile bu hiziplerin oluşturduğu 
alternatif güç odakları ve yeni siyasî dinamikleri mercek altına 
alındı. Börekçi, uzun yıllara yayılan yıpratıcı savaşlar ve sık sık 
pâyitaht İstanbul’u sarsan askerî isyanların gölgesinde geçmiş 
bu ara dönemde, Osmanlı sultanlarının, bilhassa musâhib-
vezirlerinin yönettiği saray hizipleri vasıtasıyla söz konusu 
alternatif güç odaklarına karşı iktidar mücadelesi verdiğini ve bu 
mücadelelerinde belirli bir dereceye kadar başarılı olduklarını 
belirtti.
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Dr. Muharrem Varol (Marmara Üniversite-
si), “Bektaşîliğin İlgası Sonrasında Osmanlı 
Devleti’nin Tarikat Politikaları ve Meclis-i Meşâ-
yihin Kuruluşu (1826-1866)”, 20 Nisan 2011.

XIX. yüzyılda Bektaşî tarikatının yasaklanması sonrasında 
Osmanlı Devleti’nin tarikatlara yönelik politikalarında 
farkedilebilir bir değişim yaşanmıştır. Klasik dönemden beri 
belli muafi yetler ve tahsisatlarla desteklenen tarikatlar Osmanlı 
Devleti’nin merkezîleşme ve modernleşme sürecinde yeniden 
yapılandırılmışlardır. 1826 sonrası Sünnî öğretinin daha da 
yoğunlaştığı bir denetime mâruz kalan tarikatlara yönelik Osmanlı 
Devleti, Tanzimat öncesinde büyük bir düzenlemeyi esas alan 
prensipler getirmiştir. Evkaf Nezâreti’nin kurulmasıyla başlayan 
ve Tanzimat ile devam eden bu süreçte ise belli muafi yetlerini 
geçici olarak kaybeden tekkeler, devlet ile girdikleri sıkı 
münasebetlerinin bir sonucu olarak bu imtiyazlarını çoğunlukla 
yeniden elde etmişlerdir. Bir taraftan bürokraside ve toplumsal 
hayatta Batılılaşma süreci yaşanırken diğer taraftan geleneksel 
hayatın vazgeçilmez bir yönü olan tekkeler ise padişahlar 
ve devlet adamları tarafından desteklenmişlerdir. Devletin 
merkezîleşmesinin doğal bir sonucu olan denetim siyaseti 
ise tekkeler üzerinde etkili olmuş ve öncelikle fi ilî bir şekilde 
şeyhülislâmlık tarafından kontrol edilen tekkeler, 1866 tarihinde 
bu kurum bünyesinde kurulan Meclis-i Meşâyih kuruluşunun 
yönetimi altına girmişlerdir.

Dr. Hedda Reindl-Kiel (Bonn Üniversitesi), “Os-
manlı Yöneticilerinin Hayat Tarzı, Lüks Tüketimi 
ve Hediyeleşmesi (16.-18. yy.)”, 21 Nisan 2011.

Alman sosyolog Norbert Elias’ın Saray Toplumu adlı çalışmasına 
dayanarak hazırladığı bu seminerde Reindl-Kiel, Osmanlı üst 
tabakasının lüks tüketimini ve bu tüketimin arka planını ele 
aldı. Devlet büyüklerin toplumdaki rol kalıplarını izlemek için 
kaynak olarak Osmanlı tarihçileri yanında Batılı gezginlerin 
seyahatnâmelerini de kullanan Reindl-Kiel, tüketim malları 
ve hediyeler için arşiv belgelerinin yeterli kaynak olduğundan 
bahsetti. Seminerde Osmanlı yöneticilerinin lüks tüketim ve 
hediyeleşme alışkanlıklarını, onların yaşam tarzları ve toplum 
içindeki rol kalıplarıyla ilişkilendirerek inceleyen Reindl-Kiel, 
Osmanlı seçkinlerin yaşam tarzı hakkındaki bilginin kaynaklarda 
şaşılacak kadar sınırlı olduğunu da sık sık vurguladı. Seminerde 
hediyelerin, dönemin özelliklerine göre değiştiği, hediye 
verilecek kişinin statüsü ile hediyenin değerinin doğru orantılı 
olduğunu, özellikle Avrupa’daki üretimin de tüketim kültürünü 
ve verilen hediyelerin çeşidini etkilediğini söyledi.

Kütüphane
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Açıldı

http://ktp.isam.org.tr

Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ve Mustafa Birol Ülker’e ait proje 
çerçevesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 
bünyesinde hazırlanan “Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı” 

hizmete açıldı. Veri tabanında tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle 
ilgili Osmanlıca dergilerden derlenmiş 5960 makale künyesiyle 
bu makalelerin tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. 
Veri tabanı son halini almamış olup yeni verilerle sürekli 
geliştirilmektedir. 20 Haziran 2011 tarihinde araştırmacıların 
kullanımına sunulan veri tabanına Eylül sonu itibariyle yaklaşık 
40.000 giriş yapılmıştır.

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 
Yeni Sayısı Çıktı

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler dergisinin 61. sayısı çıktı. 
Dört ayda bir yayımlanan derginin bu sayısında Latin alfabeli 
elli altı değişik dergiye ait seksen sekiz sayı ile Arap alfabeli on 
yedi farklı dergiye ait yirmi sekiz sayının içindekiler 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 edebilirler. Dergi sayılarına www.
isam.org.tr adresinde bulunan “yayınlar” bölümünün “süreli 
yayınlar” başlığından pdf formatında ulaşmak mümkündür.

İSAM’a Bağışlar
Koç Üniversitesi  546 cilt kitap
Yağmur Atsız 1496 cilt kitap
Murat Bardakçı 303 cilt kitap
Metin Özata 90 cilt kitap
Yaşar Yumak 31 cilt kitap
Bilgin Aydın 100 cilt kitap
Sevgülay Öztürk 370 cilt kitap
Enise Sena Gonca 155 cilt kitap

İSAM’dan Bağışlar
Çocuk Vakfı    91 cilt kitap

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  849 cilt kitap

Akdeniz Üniversitesi   145 cilt kitap

Muş Alparslan Üniversitesi  548 cilt kitap
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