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Introduction
Turkiye Diyanet Foundation Centre for Islamic Stud-
ies (İSAM) carries out research and studies about Is-
lam, its history and civilization within the framework 
of scientific principles. The research institution aims 
to educate about Islam and to understand the cor-
pus of scholarship and cultural heritage produced 
by Muslim communities throughout history. İSAM 
contributes to its field through supporting research 
projects and training researchers, publishing printed 
and digital encyclopedias and books under the 
title “İSAM Publications”, maintaining electronic 
databases and the İSAM Library, which is one of 
the few specialized libraries in its field.

In addition to training academicians and supporting 
researchers, İSAM contributes to the Islamic sci-
ences by publishing original works produced by its 
own researchers and also scientists who are experts 

Giriş

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Mer-
kezi (İSAM) İslam dini, tarihi ve medeniyetinin 
ilmî esaslar çerçevesinde araştırılması ve doğru 
bir şekilde tanıtılması, müslüman toplumların 
tarihî süreçte ürettikleri ilmî birikim ve kültürel 
mirasın anlaşılarak günümüze aktarılması yö-
nünde çalışmalar yürüten bir kurumdur. İSAM 
yürüttüğü araştırma projeleri ve yetiştirdiği araş-
tırmacılar, yayımladığı matbu ve dijital ansiklo-
pediler, “İSAM Yayınları” adı altında okuyucuyla 
buluşturduğu kitaplar, elektronik veri tabanları 
ve alanında sayılı ihtisas kütüphanelerinden 
biri olan İSAM Kütüphanesi sayesinde bu alana 
bütüncül bir katkı sunmaktadır.

Alanında uzman akademisyenlerin yetişmesini 
sağlamak ve araştırmacılara destek verme-
nin yanında İSAM gerek kendi bünyesindeki 
araştırmacıların gerekse alanında uzman ilim 
insanlarının ürettiği özgün eserleri ve İslam  
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klasiklerinin tahkikli neşirlerini nitelikli bir 
şekilde yayımlayarak ilim dünyasına kazandırır. 
İSAM’ın baştan sona kendi projesi olarak ürettiği 
eserler arasında en kapsamlı ve büyük olanı ise 
otuz üç yıllık bir emeğin ürünü olan TDV İslâm 
Ansiklopedisi’dir. Bu dev eseri her kesimden 
insanın faydalanabileceği bir dijital/elektronik 
ansiklopedi haline dönüştürmek amacıyla yoğun 
bir çalışma yürüten İSAM, aynı zamanda uzun 
yıllardır beğeniyle takip edilen dijital veri taban-
larını daha da geliştirerek ve bunlara yeni online 
kaynaklar ekleyerek dünyanın her yerindeki ilim 
insanı ve araştırmacılara hizmet vermeyi öncelikli 
amaçları arasında görmektedir. Bu doğrultuda bir 
yandan Türkiye’deki her kesimden okuyucunun 
güncel ve sağlıklı bilgi ihtiyacını karşılayacak 
ücretsiz dijital bir ansiklopedi olarak TDV İslâm 
Ansiklopedisi’ni geliştirmeye yönelik TDV İslam 
Ansiklopedisi İkinci Edisyon Projesi, diğer yan-
dan da uluslararası düzlemde İslamî ilimler ve 
İslam kültürüyle ilgili prestijli bir ansiklopedi 
üretmek amacıyla İngilizce İslam Ansiklopedisi 
Projesi İSAM’ın çalışma gündeminde merkezî 
bir konumda bulunmaktadır. 

in their fields, and publishing highly reputable criti-
cally edited Islamic classics. TDV Encyclopedia of 
Islam, the product of 33 years of effort, is the most 
comprehensive and largest among the works that 
İSAM has produced as its own project from start 
to finish. İSAM has worked hard to transform this 
massive work into a digital/electronic encyclopedia 
that people from all walks of life can benefit. This 
major undertaking complements İSAM’s efforts 
to serve scientists and researchers around the 
world by continuing to develop digital databases 
and adding new online resources. To this end, the 
TDV Encyclopedia of Islam Second Edition Project 
aims to develop the TDV Encyclopedia of Islam 
into a free digital encyclopedia that will meet the 
needs of readers from all walks of life in Turkey. 
The English Encyclopedia of Islam Project, on the 
other hand, aims to become a prestigious interna-
tional publication focused on Islamic sciences and 
Islamic culture. Both projects hold central positions 
in İSAM’s working agenda. 
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Project of The TDV 
Encyclopedia of Islam 
Second Edition and English 
Encyclopedia of Islam
Within the scope of the TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition and English Encyclopedia of Islam 
Project initiated in 2019, efforts to re-establish the 
infrastructure of the encyclopedia, to determine the 
articles titles to include in the Second Edition and 
to guide the procedures and principles to adopt 
in the writing and editing of the articles continued 
throughout 2021. In this context, the scope of the 
Second Edition Project expanded with regular meet-
ings of the Second Edition Scientific Committees 
and Specialized Committees, and with various 
informative activities to Committee members as 
well as establishment of new committees in dif-
ferent fields.

TDV İslam Ansiklopedisi 
İkinci Edisyon ve İngilizce 
İslam Ansiklopedisi Projesi
2019 yılında başlatılan TDV İslam Ansiklopedisi 
İkinci Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi 
Projesi kapsamında ansiklopedi alt yapısının ye-
niden kurulmasına, İkinci Edisyon’da yer alacak 
maddelerin tespitine, maddelerin telif ve redaksi-
yonunda benimsenecek usul ve esasların kılavuz 
haline getirilmesine yönelik çalışmalar 2021 yılı 
boyunca devam etti. Bu çerçevede İkinci Edis-
yon ilim heyetleri ve ihtisas heyetleri ile düzenli 
olarak yapılan görüşmeler, çeşitli bilgilendirme 
çalışmaları ve farklı alanlarda yeni heyetlerin 
kurulmasıyla İkinci Edisyon Projesi’nin kapsamı 
genişledi. 



8
2021

2021 yılında ilim heyetleri yeni üyelerle zengin-
leşti. İlgili disiplinin bazı alanlarındaki eksiklerini 
tamamlamak üzere Hadis, Tefsir, Sosyal Bilimler, 
İranî Diller ve Edebiyatları ilim heyetleri ile Di-
siplinlerarası Heyet’e yeni üyeler katıldı. 

Ayrıca Sosyal Bilimler ile Urdu ve Mücavir Diller 
ve Edebiyatları ilim heyetlerinde de sekreterle-
rinin eğitim öğretimlerine yurt dışında devam 
etmek üzere ayrılmalarıyla görev değişikliği 
yaşandı. Heyetlere yeni katılımların 2022 yılında 
da devam etmesi öngörülüyor. 

İkinci Edisyon hazırlık çalıştaylarında güçlü 
bir şekilde dile getirilen matbu Birinci Edis-
yon’a dair eleştirilerin ışığında, ansiklopedi alt 
yapısını sağlam temeller üzerine inşa etmek ve 
uluslararası standartlarda bir ansiklopedi ortaya 
koymak üzere iki yeni ihtisas komisyonu kuruldu. 
Bunlardan Kavram Ağacı Komisyonu, Disiplin-
lerarası Heyet’ten bazı üyeler ve Ansiklopedi 
Koordinatörlüğü çalışanlarının yürütücülüğünde 
on yedi ilim heyetinin her birinden temsilcilerin 
yer aldığı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerini 
yürütüyor. Komisyon, İkinci Edisyon madde 
listesi belirlenirken yeni madde başlıklarının 
niçin, nasıl ve hangi özellikleri sebebiyle, hangi 
tasnife dayanarak ansiklopedi kapsamına gireceği 
ya da girmeyeceğini belirlemek üzere sistematik 
bir yaklaşım geliştirmek amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Kavram ağacı çalışması ilim he-
yetlerini yatay eksende kesen, maddenin alt ve 

In 2021, scientific committees were enriched with 
new members. To remedy deficiencies, new mem-
bers joined the scientific committees of Hadīth, 
Tafsir, Social Sciences, Iranian Languages and 
Literatures, and the Interdisciplinary Committees.  

Moreover, new secretaries were appointed to the 
Social Sciences committee and Urdu and Related 
Languages and Literatures committee, after their 
secretaries resigned to continue their education 
abroad. It is anticipated that the addition of new 
participants to the committees will continue in 2022.

In response to criticisms of the printed First Edition 
expressed in preparatory workshops for the Second 
Edition, two new specialized commissions were 
established to develop solid foundations for the 
encyclopedia and to ensure it meets international 
standards. The Commission of the Tree of Concepts 
carries out its activities as a working group consist-
ing of representatives from each of the 17 scientific 
committees, under the leadership of members from 
the Interdisciplinary Committee and the Encyclo-
pedia Coordinators. While determining the Second 
Edition article title list, the commission continues 
to develop a systematic approach to determine 
why and how new titles will or will not be included 
in the encyclopedia. The works related to the Tree 
of Concepts will provide an interdisciplinary study 
of classification that determines titles’ lower and 
upper categories. As a result of this study, a title’s 
hierarchical importance in a branch of science and 
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its relationship with other articles will be shown. 
These guide the authors of the articles and are 
made available to the encyclopedia readers in the 
digital format. It is also a long-term goal to ultimately 
develop a scientific classification system, especially 
for studies in Islamic sciences. It is also planned 
to enrich the Commission of the Tree of Concepts 
with both academic and technical experts from 
within and outside the scientific committees. The 
outcome of the study is planned to be available for 
online access. 

The Metadata Commission has also been es-
tablished as a working group for establishing the 
infrastructure of the Second Edition. The Metadata 
Commission was composed of scholars selected 
from the Interdisciplinary Committee and different 
departments of İSAM. The Encyclopedia Editorial 
Board has also decided to use the internationally 
accepted Dublin Core metadata system. The Dublin 
Core Metadata Initiative (DCMI) metadata system 
will allow cross searches to the titles that will be 
included in the Second Edition, which is primar-
ily designed as a digital encyclopedia, as well as 
the titles of the First Edition in the current online 
encyclopedia (islamansiklopedisi.org.tr). 

üst kategorilerini belirleyen bir sınıflandırma 
çalışması olacak. Uluslararası standartlara uygun 
şekilde yürütülen çalışma sonucunda, maddenin 
bir ilim dalı içerisinde nerede durduğu, bulun-
duğu seviyeye göre diğer maddelerle hiyerarşik 
ilişkisi ve maddenin çağrıştırdığı diğer maddeler 
tespit edilecek; bunlar hem madde müelliflerine 
yol gösterecek hem de dijital ortamda ansiklopedi 
okuyucularının kullanımına sunulacak. Kavram 
ağacı çalışmasının nihaî olarak bilhassa İslamî 
ilimler alanında bir tasnif, hiyerarşik bir düzen 
ortaya koyması da uzun vadeli bir hedef olarak 
belirlenmiş durumda. Kavram Ağacı Komisyo-
nu’nun ilim heyetleri içinden ve dışından hem 
akademik hem de teknik uzmanlarla zenginleş-
tirilmesi ve bu çalışmanın bir yazılıma dönüş-
türülerek dijital ortamda kullanıma açılması da 
planlanıyor.

İkinci Edisyon alt yapısının inşası için tesis edilen 
diğer bir çalışma grubu ise Metaveri Komisyo-
nu'dur. Metaveri Komisyonu, Disiplinlerarası 
Heyet’ten ve İSAM’ın farklı birimlerinden seçi-
len isimlerden oluşturuldu. Metaveri (metadata) 
çalışmaları kapsamında uluslararası kabul gören 
Dublin Core metaveri sisteminin kullanılması 
Ansiklopedi Yayın Kurulu (AYK) tarafından 
karara bağlandı. Dublin Core (DCMI) metaveri 
sistemi, öncelikle elektronik bir ansiklopedi olarak 
kurgulanan İkinci Edisyon’da yer alacak maddelere 
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ve aynı zamanda mevcut elektronik ansiklopedide 
yer alan Birinci Edisyon maddelerine internet orta-
mında farklı şekillerde yapılan aramalar sırasında 
kolayca ulaşılabilmesi ve maddede bahsi geçen 
terimlerin diğer maddelerdeki terimlerle organik 
ilişkilerinin kurulabilmesi için büyük önem taşıyor. 

Farklı dil seçeneklerinin kullanılabildiği, etiketle-
me işlevi ile aranan maddelerin etkili bir şekilde 
sıralanabilmesine imkân tanıyan metaveri sistemi 
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne uyarlandığında son 
on yılda büyük aşama kaydeden dijital beşerî bi-
limler (digital humanities) çalışmaları için de bir 
kaynak teşkil edecek. Kavram ağacı çalışması gibi 
metaveri çalışması da dijital ortamda bir yazılım 
aracılığı ile işlenecek ve madde telif süreçlerinin 
bir parçası olacak. 

Ansiklopedi çalışmalarının 2021 yılında kat 
ettiği merhalelerden biri de hem heyetlere hem 
de müelliflere yol gösterecek kılavuz ve yönerge-
lerin üretilmesi, böylece ansiklopedinin telif ve 
redaksiyon aşamalarında benimsenecek içerik 
üretimi, metin yazımı ve imlaya dair usul ve 
esasların yazılı hale getirilmesi oldu. Yılın ta-
mamına yayılan çalışmalarda, Disiplinlerarası 
Heyet’in farklı madde türlerinin (biyografi, 
kavram, metin-literatür, mimari-sanat eseri, 
yer-mekân, din, disiplin, düşünce hareketleri, 
kurum ve ağ, olay, nesne) yazımında esas alınmak 
üzere hazırladığı ve ilim heyetlerinin görüşleri de 
alınarak geliştirilen telif kılavuzları büyük ölçüde 
tamamlandı. Bunların dışında, başta ansiklope-
dide uygulanacak “İmla Kılavuzu” olmak üzere 
“Madde Alanları”, “Madde Adı Esasları”, “Madde 
Türleri”, “Madde Hacimleri”, “Sözlük Maddesi 
Esasları”, “Birinci Edisyon’un Sınırları”, “Atıf ve 
Kaynakça Esasları”, “Madde Teklif/Tespit Formu”, 
“Madde İçerik Formu”, “Madde Sipariş ve Telif 
Süreci”, “Madde Telif Sözleşmeleri” gibi kılavuz, 
yönerge vb. metinler hazırlandı. Ansiklopedi Ko-
ordinatörlüğü tarafından Disiplinlerarası Heyet, 
ilim heyetleri ve Ansiklopedi Yayın Kurulu’nun 
katkıları alınarak hazırlanan bu kurucu metin-
lerin tamamı 2022 yılında tamamlanmış olacak.

It will also show organic relations between the 
concepts mentioned in the article that searched with 
the concepts in other articles. The metadata sys-
tem−which allows for different language options and 
effective search functions−will also be an important 
source for digital humanities studies, which have 
made great progress in the last decade. As in the 
case of the Tree of Concepts, the metadata system 
will be integrated to the software that developed 
for article production processes.

This year also saw the production of guides and 
instructions that put into a written format the proce-
dures and principles of content production, article 
writing and spelling for the writing and proofreading 
stages of the encyclopedia. 

Throughout 2021, the Interdisciplinary Committee 
prepared and largely completed writing guides to 
be used as a basis for the writing different types 
of articles (biographies, concepts, texts-literatures, 
works of architecture and art, places, religions, 
disciplines, movements of thought, institutions and 
networks, events, objects), with input from the sci-
entific committees. Apart from these, guides and 
directives to be applied in the encyclopedia were 
prepared, including a “Spelling Guide,” “Article 
Fields,” “Principles of Article Titles,” “Article Types,” 
“Article Sizes,” “Principles related to Dictionary 
Articles,” “Limits of the First Edition,” “Principles of 
Citation and References,” “the Form for Proposing 
Article Title,” “Form for Article Contents,” “Article 
Order and Writing Process” and “Article Writing 
Agreements.” These foundational texts, prepared 
by the Encyclopedia Coordinators with contributions 
from the Interdisciplinary Committee, scientific 
committees and the Encyclopedia Editorial Board, 
will be completed by the end of 2022. 

Within the scope of the Second Edition, the work 
on determining the list of article titles continues. In 
the first stage of these studies, 1,200 title proposals 
were made by 17 scientific committees in 2021. 
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Most of them are not exist in the first edition. There 
are also around 100 titles that existed in the First 
Edition and will be rewritten for the Second Edition. 
After these proposals are reviewed and approved 
by the Interdisciplinary Committee and the Ency-
clopedia Editorial Board, the process of writing 
them will begin.

The first phase of the TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition Content Management System de-
velopment, which will monitor the order and writing 
processes as well as the article title proposal and 
determination processes, has been completed 
and put into use as of November 2021. When the 
Content Management System development−for 
which the follow-up and approval processes are 
currently underway−is completed, the scientific 
committees and the expertise committees should 
be able to carry out all of their work using this digital 
platform, including the editing of article texts. In time, 
the English Encyclopedia of Islam processes will be 
carried out using the Content Management System, 
and the pre-publishing preparation stages as well 
as the publication of the encyclopedia projects will 
be transferred to the digital platform. 

İkinci Edisyon çalışmaları kapsamında madde 
listesi belirleme çalışmaları da devam ediyor. 
Bu çalışmaların ilk aşaması olarak, 2021 yılı 
içerisinde on yedi ilim heyeti tarafından toplam 
1200 civarında madde teklifi yapıldı. Bunların 
büyük bir kısmı yeni maddelerden oluşuyor. 
Ayrıca Birinci Edisyon’da yer alan, ancak İkinci 
Edisyon’da yeniden yazımına karar verilen 100 
civarında madde de bu listede yer alıyor. Bu 
teklifler Disiplinlerarası Heyet ve Ansiklopedi 
Yayın Kurulu tarafından incelenip onaylandıktan 
sonra telif süreci başlayacak.

Madde teklif ve tespit süreçlerinin yanı sıra sipariş 
ve telif süreçlerinin de takip edileceği TDV İslam 
Ansiklopedisi İkinci Edisyon İçerik Yönetim Sis-
temi (İYS) yazılımının ilk aşaması tamamlandı ve 
2021 yılı Kasım ayı itibariyle kullanılmaya başlandı. 
Şu an takip ve onay süreçlerinin yürütüldüğü İYS 
yazılımı üzerinde geliştirme çalışmaları tamam-
landığında madde metinleri üzerindeki redaksiyon 
çalışmaları da dahil olmak üzere ilim heyetleri ve 
ihtisas heyetlerinin tüm çalışmalarını bu dijital 
platform üzerinden yürütebilmeleri hedefleniyor. 
Zamanla İngilizce İslam Ansiklopedisi’ne ait süreç-
lerin de İYS üzerinden yürütülmesiyle ansiklopedi 
projelerinin yayımı kadar yayım öncesi hazırlık 
aşamaları da dijital ortama taşınmış olacak.
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İçerik Yönetim Sistemi’nin erişime açılmasıyla 
ansiklopedinin hem telif öncesi hazırlık hem de 
telif ve redaksiyon aşamalarında kullanılacak 
E-Kaynaklar Portali de hizmete girdi. E-Kaynak-
lar Portali’nde ansiklopedi projesinin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla abonelik ve satın alma yo-
luyla edinilen e-kaynaklarla ansiklopedinin konu 
alanlarından seçilmiş açık erişimli kaynaklara ve 
kataloglara erişim sağlanabiliyor. E-Kaynaklar 
Portali, İkinci Edisyon çalışmalarının dijital veri 
kaynağı olacak Referans Portalinin ilk adımı. Bu 
portal, İkinci Edisyon ve İngilizce Ansiklopedi 
çalışmalarında müracaat edilebilecek kullanım 
kılavuzları ve yönergelerin yanı sıra farklı tür-
lerde sözlükler ve atıf/referans sistemleriyle ilgili 
bilgiler eklenerek geliştirilecek.

İkinci Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedi-
si’nin iletişim faaliyetleri de 2021 yılında düzenli 
olarak sürdürüldü. Her ay düzenli olarak gön-
derilen İkinci Edisyon Mutfağı'ndan e-postası 
ile ansiklopedi mutfağında çalışan heyet men-
supları ve İSAM çalışanları proje kapsamında 
gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgilendirildi. 
İSAM Yönetim Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Kurulu’nda İkinci Edisyon ve İngilizce 
İslam Ansiklopedisi çalışmaları hakkında su-
numlar gerçekleştirildi. 2022’de Ansiklopedi 

After opening the Content Management System to 
users’ access, the e-Resources Portal, which will be 
used both in the pre-copyright preparation and copy-
right and editing stages of the encyclopedia, has 
also been put into their service. Both the resources 
obtained through subscription and purchase to 
meet the encyclopedia project’s needs as well as 
the open access resources and catalogs selected 
from the subject areas of the encyclopedia can be 
accessed through the e-Resources Portal. These 
developments mark the first step toward preparing 
the References Portal, which will be the digital data 
source for the works of the Second Edition. This 
portal will be developed by adding information about 
different types of dictionaries and citation/reference 
systems, as well as user manuals and instructions 
that can be referenced in the works of the Second 
Edition and English Encyclopedia. 

Communication activities for the Second Edition and 
the English Encyclopedia of Islam continued regu-
larly in 2021. Members of the committee working in 
the encyclopedia preparations and İSAM employees 
were informed about activities carried out within 
the project’s scope by monthly e-mails from the 
“From Second Edition Kitchen.” Presentations on 
the Second Edition and the English Encyclopedia 
of Islam were made at the İSAM Board of Directors 
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and the General Assembly of the Turkish Religious 
Foundation. In 2022, the Encyclopedia Coordinators 
aims to diversify and increase its communication 
activities by using different outreach methods. 

English Encyclopedia of Islam

Work on the English Encyclopedia of Islam−the sec-
ond leg of the TDV Encyclopedia of Islam Second 
Edition and English Encyclopedia of Islam Projects 
and whose preparatory works were initiated in 
2018−continued intensely in 2021. Established 
at the end of 2020 and chaired by Encyclopedia 
Editorial Board (AYK) member Prof. Hikmet Yaman, 
the English Encyclopedia Board of Editors consists 
of Assoc. Prof. Kahraman Şakul, Dr. Fatih Ermiş, 
Recep Gürkan Göktaş and Dr. Fikriye Karaman. 

The weekly editorial board meetings, which began 
January 27, 2021, continued uninterrupted through-
out 2021. During this period, work began related to 
the processes before the article writing stage began.

First, a strategy document was written based on 
the İSAM’s English Encyclopedia of Islam Project 
Vision Document, which makes evaluations and 
suggestions about the target audience, content 
and precedents of the English Encyclopedia of 
Islam Project.

By examining academic periodicals in English, a 
transliteration system to be followed by the authors 
and editors of the English Encyclopedia of Islam 
has been prepared.

As a result of comprehensive preperations such 
as scanning all First Edition titles, including the 
list of the titles considered but not included in the 
published volumes of the TDV Encyclopedia of Islam 
(First Edition), the English Encyclopedia of Islam 
article title determination processes have matured. 
This process has also been helped by creating a 

Koordinatörlüğü farklı yöntemleri ve araçları 
kullanarak iletişim faaliyetlerini çeşitlendirmeyi 
ve arttırmayı hedefliyor.

İngilizce İslam Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve 
İngilizce İslam Ansiklopedisi Projesi’nin ikinci 
ayağını oluşturan ve hazırlık süreci 2018 yılında 
başlatılan İngilizce İslam Ansiklopedisi çalışma-
ları 2021 yılı içerisinde yoğunlaşarak devam etti. 
2020 yılı sonlarında teşkil edilen ve başkanlığını 
Ansiklopedi Yayın Kurulu üyesi Prof.Dr. Hikmet 
Yaman’ın yürüttüğü İngilizce İslam Ansiklopedisi 
Editörler Kurulu, Doç.Dr. Kahraman Şakul, Dr. 
Fatih Ermiş, Recep Gürkan Göktaş ve Dr. Fikriye 
Karaman’dan oluşuyor.

İlki 27 Ocak 2021’de gerçekleştirilen haftalık 
editörler kurulu toplantıları 2021 yılı boyunca 
aralıksız devam etti. Bu süre zarfında madde telif 
aşaması öncesine ait süreçlerle ilgili çalışmalar 
yapıldı. 

Öncelikle İSAM İngilizce İslam Ansiklopedi Pro-
jesi Vizyon Belgesi esas alınarak İngilizce İslam 
Ansiklopedisi Projesi’nin hedef kitlesi, muhtevası 
ve emsalleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde 
bulunan bir strateji belgesi yazıldı.

Çok sayıda İngilizce akademik süreli yayın 
incelenmek suretiyle İngilizce İslam Ansiklope-
disi’nin müellif ve editörlerinin takip edecekleri 
transliterasyon sistemi hazırlandı.

TDV İslâm Ansiklopedisi (Birinci Edisyon) liste-
sine alınmakla birlikte yayımlanan ciltlerde yer 
almayan terk maddeler de dahil bütün Birinci 
Edisyon maddelerinin taranması; bu alanda 
dünyada öne çıkan Brill Encyclopaedia of Islam 
1 (EI1), Brill Encyclopaedia of Islam 2 (EI2), Brill 
Encyclopaedia of Islam 3 (EI3), Encyclopaedia 
Iranica ve Encyclopaedia Islamica gibi ansiklo-
pedilerin maddelerinden müteşekkil bir madde 
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havuzu oluşturulması; DİA ve EI2 maddelerinin 
mukayesesi gibi alt yapı çalışmalarının netice-
sinde İngilizce İslam Ansiklopedisi madde tespit 
süreçleri olgunlaştırıldı.

İkinci Edisyon için Disiplinlerarası Heyet’in ha-
zırladığı madde telif kılavuzları da dikkate alına-
rak İngilizce İslam Ansiklopedisi’nin madde telif 
prensipleri üzerinde müzakereler tamamlandı.

Türkiye’nin ilmî birikimini ve İSAM’ın mük-
tesebatını uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı 
mümkün kılacak, çağdaşı ve emsali olan ansiklo-
pedilerin önüne geçecek bir içerikle okurlarının 
karşısına çıkmayı planlayan İngilizce İslam 
Ansiklopedisi’nin kapsamıyla ilgili ilkeler rapor 
haline getirildi. Türk dünyası ve Osmanlı kültür 
coğrafyasına ait kavram, kişi ve konularda zengin 
ve güncel bilgiler sunmanın İngilizce İslam An-
siklopedisi’ne artı değer kazandıracağı kanaatiyle 
başta bu bölgeler olmak üzere müslüman dün-
yanın siyasî tarihine; önde gelen kişi, kurum ve 
olaylarına; düşünce akımlarına; dillerine; sanat, 
mimari, kitap gibi materyal kültür öğelerine; 
coğrafya, astronomi, matematik, mimarlık, mü-
hendislik ve müzik alanlarındaki çalışmalarına 
ansiklopedide öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

İngilizce İslam Ansiklopedisi’nde dil ve termi-
noloji birliğini sağlamak amacıyla 2018 yılında 
başlatılan, Prof.Dr. Hikmet Yaman tarafından 
yürütülen ve bu ansiklopedinin temelini teşkil 
edecek olan İngilizce-Türkçe-Arapça İslamî Terim-
ler Sözlüğü çalışması da tamamlanma aşamasına 
gelmiş olup şu anki haliyle 7000 kelime/başlık 
içermektedir. Bu sözlüğün hem matbu hem de 
dijital ortamda müstakil bir yayın olarak kamu-
oyuyla paylaşılması düşünülmektedir. 

title pool consisting of articles from encyclopedias 
such as Brill Encyclopaedia of Islam 1 (EI1), Brill 
Encyclopaedia of Islam 2 (EI2), Brill Encyclopaedia 
of Islam 3 (EI3), Encyclopaedia Iranica and Ency-
clopaedia Islamica. 

Consultations on the English Encyclopedia of Islam 
article writing principles have been completed with 
the Interdisciplinary Committee’s writing guidelines 
for the Second Edition.

The principles related to the English Encyclopedia 
of Islam−which will help to share Turkey’s scholarly 
accumulation and İSAM’s body of knowledge with 
the international public−have been compiled into 
a report. Providing rich and up-to-date information 
about concepts, people and subjects of Turkish and 
Ottoman cultural geography will add value to the 
English Encyclopedia of Islam. Therefore, priority 
will be given to the political history of the Muslim 
world, as well as to the prominent figures, institu-
tions and events, currents of thought, languages, 
material culture elements such as art, architecture, 
books and studies in the fields of geography, as-
tronomy, mathematics, architecture, engineering 
and music.

Initiated in 2018 to ensure a linguistic and termino-
logical unity in the English Encyclopedia of Islam, 
the English-Turkish-Arabic Dictionary of Islamic 
Terms, created by Prof. Dr. Hikmet Yaman, will be 
used for this encyclopedia. The completed ver-
sion contains 7,000 words in its current form. This 
dictionary will be shared with the public in print and 
digital forms as separate publications. 
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Project on the History of 
TDV Encyclopedia of Islam

Within the framework of the TDV Encyclopedia of 
Islam History Project, which includes three inter-
related sub-projects (Encyclopedia of Islam Oral 
History, Encyclopedia of Islam Archive and Encyc-
lopedia of Islam Documentary)−each conducted 
simultaneously with the works of the Second Edition 
and English Encyclopedia of Islam−33 years’ worth 
of encyclopedia writing experience is shared with the 
Turkish and world community and future generations.

İSAM’s Encyclopedia Editorial Board (AYK) decided 
to document the knowledge and experiences of 
92 managers, scientists and experts who have 
been involved in or contributed to the encyclopedia 
processes since its beginning. With the help of a 
professional team in January, February and Octo-
ber 2021, the Encyclopedia of Islam Oral History 
Project was conducted with the coordination of 
AYK member Assoc. Prof. Yunus Uğur and under 
the direction of Dr. Arzu Güldöşüren, based on the 
contributions of the Encyclopedia Project Unit and 
Encyclopedia Coordinator. The editing processes 
of these records−which will remain among the most 
significant archival materials conveying the history of 
the encyclopedia and which will be partially used in 
documentary content−have largely been completed.  

TDV İslâm Ansiklopedisi 
Tarihi Projesi

İkinci Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi 
çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen ve 
birbiriyle irtibatlı üç alt projeyi (DİA Sözlü Tarihi, 
DİA Arşivi ve DİA Belgeseli) içeren TDV İslâm 
Ansiklopedisi Tarihi Projesi çerçevesinde otuz üç 
yıllık ansiklopedi tecrübesini Türkiye ve dünya 
kamuoyu ile paylaşmak ve gelecek nesillerin bu 
tecrübeden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 
çalışmalar yürütülmektedir.

İSAM Ansiklopedi Yayın Kurulu’nun (AYK) ka-
rarıyla, Ansiklopedi Proje Birimi ve Ansiklopedi 
Koordinatörlüğü’nün katkılarıyla, AYK üyesi Doç.
Dr. Yunus Uğur’un koordinatörlüğünde ve İSAM 
Ar-Ge Uzmanı Dr. Arzu Güldöşüren’in yürütü-
cülüğünde devam eden DİA Sözlü Tarihi Projesi 
kapsamında, başlangıcından itibaren ansiklopedi 
süreçlerinde yer alan ya da katkı sunan yönetici, 
ilim insanı ve uzmanlardan doksan iki kişinin 
bilgi ve tecrübeleri profesyonel bir ekiple 2021 
Ocak, Şubat ve Ekim aylarında kayıt altına alındı. 
Ansiklopedi tarihini aktaran en önemli arşiv 
malzemelerinden biri olarak geleceğe miras 
bırakılacak ve belgesel içeriğinde de kısmen 
kullanılması planlanan kayıtların kurgu süreçleri 
büyük ölçüde tamamlandı. 
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DİA Arşivi Projesi ile bir kısmı TDV Genel Mer-
kezi’nde, çoğunluğu İSAM’ın çeşitli birimlerinde 
bulunan belgeler teşhis, temin ve tasnif edildi; 
ayrıca sözlü tarih çekimleri sırasında görüşmeci-
lerden evrak, belge, fotoğraf vb. dokümanlardan 
oluşan malzemenin temini sağlandı. TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin başarı hikâyesini, Türkiye’nin 
başarı hikâyesi olarak anlatmak ve hem yurt 
içinde hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla 
TRT, Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle yürütülen 
DİA Belgeseli’nin senaryo çalışmalarında sona 
gelinmiş olup, çekimlerin 2022 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projeler 
tamamlandığında hem geçmiş ansiklopedi 
çalışmalarına dair arşiv güncellenmiş hem de 
ansiklopedinin ilim ve kültür hayatına katkıları 
geniş kitlelere ulaştırılmış olacaktır.

Elektronik Yayın Projesi

Elektronik Ansiklopedi

TDV İslâm Ansiklopedisi’ni her yaş ve gruptan 
daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için 
yapılan çalışmalar artan bir ivme ile sürdürül-
mekte, yaklaşık kırk yıl önce başlayan çalışmalar 
gelişerek ve yeni teknolojilerle desteklenerek de-
vam etmektedir. 2015 yılı sonlarında başlatılan 
Elektronik Yayın Projesi kapsamında yürütülen 
çalışmalar sonucunda, TDV İslâm Ansiklopedi-
si’nin 44 cilt ve 2 ek ciltten oluşan matbu Birinci 
Edisyon’u yanında elektronik versiyonu da genel 
okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulmuş 
oldu.

Matbu edisyonda yer alan maddelerin güncellen-
diği ve yeni görsellerle zenginleştirildiği elektro-
nik ansiklopedide maddeler müstakil web sayfası 
anlayışıyla yeniden tasarlandı; konulu dosyalar, 
maddeler arası ilişkiler gibi dijital imkânlarla 
ve bir arama algoritmasıyla desteklendi. Devam 
etmekte olan İkinci Edisyon ve İngilizce Ansik-

With the Encyclopedia of Islam Archive Project, 
documents, some in TDV Main Office and most 
in various other units of İSAM, were identified, 
procured, and classified. Moreover, materials, 
including records, documents, and photographs 
from the interviewees, were acquired during the oral 
history shooting. The scenario preparations of the 
Encyclopedia of Islam Documentary, which were 
carried out with the support of TRT, the Ministry 
of Culture and the Presidency of Communications, 
have come to an end, and filming is planned to take 
place in 2022. These efforts will help to convey the 
success story of the TDV Encyclopedia of Islam and 
promote it both in the country and abroad, show-
ing it as a success of Turkey. The encyclopedia’s 
contributions to scientific and cultural life will reach 
a wide audience when the projects are completed. 

Electronic Publication 
Project

Electronic Encyclopedia

Efforts to bring the TDV Encyclopedia of Islam to a 
wider audience continue with increased momentum. 
The work that began some 40 years ago benefits 
from new technological developments. As part of the 
Electronic Publishing Project−which was initiated at 
the end of 2015−the printed First Edition of the TDV 
Encyclopedia of Islam, consisting of 44 volumes 
and two additional volumes and its digital version, 
has been made available for general readers and 
researchers.

In the digital encyclopedia, print articles are included 
in updated form, enriched with new visuals, and 
the articles are redesigned with a separate web 
page. Digital technologies have made the usage 
of thematic files possible, including cross listing 
articles and a search algorithm. When the ongoing 
Second Edition and English Encyclopedia Project 
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are up and running, a unique encyclopedia will 
emerge not only in terms of content but also in terms 
of using the vast possibilities of digital technology.

In TDV Encyclopedia of Islam’s Second Edition, 
an advanced software infrastructure is being pre-
pared using the latest software technologies to offer 
greater digital opportunities. These systems will 
support every item by a rich metadata infrastructure, 
connecting the First Edition articles and the new 
articles to be added to the Second Edition with a 
network called “the Tree of Concepts,” developing 
search strategies and ensuring 100 percent compat-
ibility with rapidly spreading mobile technologies. 

Editorial and publication processes will be carried 
out digitally once the software infrastructure of 
this system, called “TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition Content Management System”, is 
complete. In addition, the guides and instructions 
that the authors, editors and committee members 
working in the encyclopedia preparations will be 
integrated with this software. Moreover, the guides, 
dictionaries, and databases will be available online 
to encyclopedia readers.

lopedi Projesi ürün vermeye başladığında, sadece 
içerik olarak değil aynı zamanda dijital teknoloji 
ve imkânlar bakımında da farklı bir ansiklopedi 
ortaya çıkmış olacaktır. 

Elektronik İkinci Edisyon’da her maddenin 
zengin bir metaveri alt yapısıyla desteklenmesi, 
Birinci Edisyon maddeleriyle İkinci Edisyon’a 
ilave edilecek yeni maddelerin bir “kavram ağacı” 
ağıyla birbirine bağlanması, arama stratejilerinin 
geliştirilmesi, hızla yaygınlaşan mobil teknoloji-
lere yüzde yüz uyumun sağlanması gibi daha pek 
çok dijital imkânın sunulabilmesi amacıyla en 
son yazılım teknolojileri ile gelişmiş bir yazılım 
alt yapısı hazırlanmaktadır. 

“TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon İçerik 
Yönetim Sistemi” olarak adlandırılan bu sistemin 
yazılım alt yapısı tamamlandığında madde teklif 
ve tespit sürecinden itibaren telif ve redaksiyon 
dahil yayım aşamasına kadar tüm süreçlerin 
dijital ortamda yürütülmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca kavram ağacı ve üst veri (metadata) yazı- 
lımlarının yanı sıra hem ansiklopedi mutfağında 
çalışan müellif, redaktör ve heyet üyelerinin 
ihtiyaç duyacağı kılavuz ve yönergeler hem de 
ansiklopedi okuyucularının istifadesine sunu-

TDV İslâm Ansiklopedisi İnternet Sitesi 
Kullanım İstatistikleri

TDV Encyclopedia of Islam Website Statistics
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lacak kılavuz, sözlük ve veri tabanları birbiriyle 
entegre hale getirilecektir.

1 Kasım 2021 tarihi itibariyle İçerik Yönetim 
Sistemi’nin Madde Tespit Formu ve Karar  
Süreçleri’nden oluşan birinci aşamasıyla E-Kay-
naklar Portali ilim heyeti mensuplarının kul-
lanımına açılmıştır. E-Kaynaklar Portali şu an 
için açık erişimli ya da abonelik yoluyla erişim 
sağlanan bazı e-kaynakların yanı sıra ansiklopedi 
mutfağına yönelik bazı kılavuzları içermektedir. 

Bu proje kapsamında hem madde metinlerinde 
hem de görsel malzemelerinde düzenli olarak 
güncellemeler yapılan TDV İslâm Ansiklopedisi, 
2021 yılı sonu itibariyle 16.194 madde, 21.767.938 
kelime ve 14.737 görsel içermektedir. Türkçe 
literatür ve dijital bilgi kaynakları bağlamında 
Türk-İslam kültür ve medeniyeti alanında büyük 
bir ihtiyacı karşılayan bu içeriğin internet üze-
rinden kullanımı sürekli artmaktadır. 

İSAM Veri Tabanları

Elektronik Yayın Projesi’nin önemli hedeflerin-
den birisi de uzun yıllardır İSAM Kütüphanesi 
bünyesinde üretilen ve ücretsiz olarak hizmete 
sunulan tez, makale ve arşiv veri tabanlarını daha 
da geliştirerek başta Türkiye olmak üzere dünya-
nın her yerindeki araştırmacılara daha kaliteli bir 
hizmet sunabilmektir. Özellikle İslam ilimleri ve 
sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacı-
lara hizmet vermeyi hedefleyen elektronik veri 
tabanlarının teknik alt yapı ve çeşitlilik açısından 
geliştirilmesi proje kapsamında ele alınmaktadır. 

As of November 1, 2021, the “e-Resources Portal,” 
and the first stage of the Content Management 
System containing the Article Detection Form 
and decision processes, was opened to the use 
of the members of scientific committees. The e-
Resources Portal currently contains some open 
access e-resources and e-resources accessible 
by subscription, as well as some guides about the 
encyclopedia preparation.

Within this project’s scope, TDV Encyclopedia of 
Islam, in which both article texts and visual materials 
are regularly updated, consists of 16,194 articles, 
21,767,938 words and 14,737 images as of the end 
of 2021. Filling a gap in the field of Turkish-Islamic 
culture and civilization in the context of Turkish 
literature and digital information resources, usage 
of this content is constantly increasing. 

İSAM Databases

One of the central goals of the Electronic Publishing 
Project is to provide a higher quality service to re-
searchers all over the world, especially in Turkey, by 
further developing the theses, articles and archive 
databases that have been produced in the İSAM 
Library throughout the years. The development of 
electronic databases−free of charge−which aims to 
serve especially researchers working in the fields 
of Islamic sciences and social sciences, in terms 
of technical infrastructure and diversity, fits within 
the project’s scope. 
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The databases with content constantly being 
developed in the İSAM Library include: 

Detailed information about some of these 
databases:

Database for Articles on Islamic 
Studies

This database includes access to the full PDF texts 
of articles written within Islamic studies. These 
include articles in journals of theology faculties 

İSAM Kütüphanesi bünyesinde içerikleri 
sürekli geliştirilen veri tabanları şunlardır: 

Bu veri tabanlarından bazılarıyla ilgili detaylı 
bilgiler:

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta 
olduğu dergiler olmak üzere, Türkiye’de neşre-
dilen çeşitli süreli ilmî yayınlarda yer alan ila-
hiyat alanına dair makale ve tebliğleri kapsayan 

İSAM Veri Tabanları / İSAM Databases

İSAM Makaleler ve Risaleler Veri Tabanları

Makaleler Veri Tabanı

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

İSAM Tezler Veri Tabanı İlahiyat Fakültesi Tezler Kataloğu Veri Tabanı

İSAM Evrak ve Arşivler Veri Tabanları

Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı

Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı

Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı

Ziyad Ebüzziya Evrakı

Orhan Şâik Gökyay Evrakı

Mehmed Safayhi Evrakı

Veysel Paşa Evrakı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı

Kemal Batanay Müzik Arşivi

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanı

Diğer Veri Tabanları

İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı

Kadı Sicilleri Katalogu Veri Tabanı

Meşihat Defterleri Katalogu Veri Tabanı

Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanı
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veri tabanında, bibliyografik künyelerin yanı 
sıra yayımlanma izni alınan makalelerin 
tam metinlerine PDF formatında erişilebilir.  
Sürekli güncellenen veri tabanında 2021 yılı sonu 
itibariyle 81.814 makale künyesi ile bunların 
içerisinden 75.945 makalenin tam metni bu-
lunmaktadır. Bu makaleler konu başlığı, makale 
adı, yazar adı, dil ve eklenme tarihi gibi farklı 
açılardan aranabildiği gibi tüm makalelerin metin 
içi kelime sorgulaması da yapılabilmektedir.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 
Makaleleri Veri Tabanı

Bu veri tabanı, kapsadığı ilim dallarına ve metin 
erişimli Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 
Makaleleri Veri Tabanı, kapsadığı ilim dallarına 
ve alanlara dair başta akademik dergiler olmak 
üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından 
basılan Türkçe ilmî yayınlardaki makale ve teb-
liğleri kapsamaktadır.

115.191 makalenin künyesi ile bunların içeri-
sinden 94.945 makalenin tam metinlerine (PDF 
olarak) erişim sağlanabilen veri tabanında metin 
içi kelime sorgulaması yapılabilmektedir.

İlahiyat Fakülteleri Tezler Katalogu 
Veri Tabanı

1953 yılından günümüze kadar İlahiyat fakültele-
rinde yapılan lisans üstü tezlerin künye bilgilerini 
derlemeyi hedefleyen bu veri tabanı, 2021 yılı 
sonu itibariyle 17.338’i tamamlanmış ve 8.594’ü 
devam etmekte olan 26.309 yüksek lisans, dok-
tora ve doçentlik tezinin bilgilerini içermektedir. 
Türkiye’de İslamî ilimlerde günümüze kadar üre-
tilen bilgi birikimini ortaya koymak ve bu sahada 
yürütülen tez çalışmalarında tekrara düşülmesini 
önlemek amacıyla hazırlanan veri tabanı, bir 
taraftan İlahiyat fakültelerinden İSAM’a ulaşan 
bilgilerle güncellenmekte, diğer taraftan da 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nin 
kayıtlarıyla karşılaştırılmaktadır.

and in academic periodicals published by various 
publishers and institutions in Turkey, presentations 
at symposiums and conventions and bibliographic 
records. As of the end of 2021, the bibliographical 
records of 81,814 articles and the full text of 75,945 
articles are accessible through this continuously 
updated database. These articles can be searched 
for using various filters, such as subject title, article 
name, author name, language and date of addition 
as well as in-text word query of all articles.

Database for Articles on Turkish 
History, Literature, Culture and Art

This database includes for Turkish History, Litera-
ture, Culture and Art includes scholarly articles 
and papers published in Turkish academic journals 
and books.

Using this database, the bibliographical records of 
115,191 articles and the full text of 94,945 articles 
in PDF format can be accessed online. In-text word 
query of all articles is also available. 

Database for the Catalogue of 
Theses Written at Theology 
Faculties

As of the end of 2021, this database includes bib-
liographical records of 17,338 completed and 8,594 
ongoing−a total of 26,309−masters, doctoral, and 
associate professorship theses written in theology 
faculties since 1953. This database was initiated 
to present the breadth of scholarship in Islamic 
studies in Turkey and prevent repetition in thesis-
writing in theological studies, thereby contributing to 
increased productivity in the field. This database has 
been continuously updated using the data provided 
to our library by theology faculties and by comparing 
them with the Council of Higher Education (YÖK) 
Thesis Center records. 



21
2021

Database for Articles in Ottoman 
Turkish

In 2021, more than 1,200 new articles from Hazîne-i 
Evrak, Resimli Gazete, İktisâdiyat Mecmuası, Büyük 
Mecmua, Hakāyık-ı Târîhiyye ve Siyâsiyye, Halka 
Doğru, Türk Sözü, and İktisâdiyat magazines were 
added to our database. These include articles in 
Ottoman Turkish journals in the fields of history and 
literature and Islamic sciences. Images of 37,343 
articles (in PDF format) can be accessed using the 
Database for Articles in Ottoman Turkish.

Database for Treatises in 
Ottoman Turkish

The İSAM Database for Treatises contains the full 
texts of 4,500 works, including regulations, treaty 
texts and commission reports, as well as Ottoman 
treatises printed in the form of booklets related 
to issues of their period. The entire text of some 
voluminous treatises can be accessed through the 
İSAM Library. 

Database for Qadi Registers

İSAM Library Archive Services collects the micro-
films of Ottoman Qadi Registers and their digitalized 
forms, which are vitally important for studies on 
legal and economic history as well as on social and 
political history. Together with mashīkhat registers, 
in the catalog of the database for qadi registers, 
there are bibliographical records of 24,080 registers. 
The collection of qadi registers, one of the most 
important databases of İSAM, can be accessed 
by the computers reserved for this service in the 
İSAM Library. 

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

İslam ilimlerinin yanı sıra tarih ve edebiyat alan-
larına dair Osmanlıca dergilerdeki makalelerden 
oluşan veri tabanımıza 2021 yılında Hazîne-i Ev-
rak, Resimli Gazete, İktisâdiyat Mecmuası, Büyük 
Mecmua, Hakāyık-ı Târîhiyye ve Siyâsiyye, Halka 
Doğru, Türk Sözü, İktisâdiyat dergilerine ait 
1200’den fazla yeni makale eklenmiştir. Osmanlı-
ca Makaleler Veri Tabanı’ndan 37.343 makalenin 
görüntülerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

Risaleler Veri Tabanı

İSAM Risaleler Veri Tabanı’nda, ağırlıklı olarak 
dönemlerinin güncel meseleleriyle ilgili matbu 
kitapçık formunda basılmış Osmanlıca risalelerin 
yanı sıra nizamnameler, anlaşma metinleri ve 
komisyon raporları da dahil 4.500 eserin tam 
metni bulunmaktadır. Veri tabanında sadece ilk 
sayfaları yer alan bazı hacimli risalelere ise İSAM 
Kütüphanesi’nde erişilebilmektedir.

Kadı Sicilleri Veri Tabanı

Osmanlı tarihi araştırmalarında hukuk ve iktisat 
tarihinin yanı sıra sosyal ve siyasî tarih saha-
larının da temel kaynaklarından olan Osmanlı 
kadı sicillerinin mikrofilmleri ve dijitalleri İSAM 
Kütüphanesi Arşiv Servisi tarafından bir araya ge-
tirilmektedir. Kadı Sicilleri Katalogu’nda meşihat 
defterleriyle birlikte 24.080 defterin/cildin künye 
bilgileri yer almaktadır. İSAM’ın en önemli veri 
tabanlarından biri olan kadı sicilleri koleksiyo-
nuna İSAM Kütüphanesi içerisindeki bu hizmete 
tahsis edilmiş bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir. 
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Bu kataloğa 2021 yılında aşağıda listelenen 410 
defter eklenerek araştırmacıların istifadesine 
sunulmuştur. 

Ayrıca İstanbul mahkemelerindeki sicillerden 
16 ve 17. yüzyıllara ait 40 defter, İSAM ve İBB 
Kültür A.Ş. ortaklığı ile İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İstanbul 
Kadı Sicilleri üst başlığı ile 2010-2011 yıllarında 
matbu olarak yayımlanmış ve sonrasında dijital 
erişime sunulmuştur.

Yayımlanan bu ciltlere 2019 yılında İstanbul Me-
dipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İBB Kültür 

The 410 new registers listed below were added 
to this catalog in 2021 and made available for re-
searcher use.

Moreover, 40 registers of the 16th and 17th centuries 
from the Istanbul courts were published in print 
form in 2010–2011 under the title of Istanbul Qadi 
Registers as part of İSAM and Istanbul 2010 Eu-
ropean Capital of Culture and later made available 
for digital access.

Sixty more volumes from the 18th, 19th and 20th 
centuries were added to these volumes in 2019 in 
partnership with Istanbul Medipol University School 

Defterler / Registers Adet /
Amount

Berat 214

Görice (Manastır) 22

İlbasan (Yanya) 47

İşkodra (Tiran) 9

Tiran 97

Şumnu (Bulgaristan) 2

Mısır Nikâh ve Talak Defteri 14

Mostar 4

Tarik Defteri 1

KADI SICILLERI KÜLLIYATI
DIJITAL OLARAK
100 DEFTERE ULAŞTI

www.kadisicilleri.org
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of Law and İBB Kültür AŞ. The total number of 
published registers reached 100. 

The original texts and transcriptions of 100 volumes 
of Qadi registers are available free of charge at 
https://kadisicilleri.istanbul/.

Mashīkhat (Office of Şeyhülislam) 
Registers

The registers and files obtained from the Istanbul 
Mufti’s Mashīkhat Archive and transferred to the 
İSAM Library consist of two groups:

Mashīkhat (Office of Shaykh al-Islām) Registers

This collection consists of the registers of the office 
of shaykh al-islām, qāḍī-‘asker and naqīb al-ashrāf 
as well as 5,307 registers produced in the offices 
and assemblies of Bāb-i Mashīkhat since the es-
tablishment of this institution in 1826. The registers 
are separated into two parts: the ones before the 
Mashīkhat assemblies and the ones after them.

Sidjill-i Ahwāl Documents

This archive consists of the files of 6,835 individuals, 
the original copies of which are found in the Office 
of the Muftī of Istanbul. The files consist of many 
different types of documents such as life stories, 
diplomas, family registers and salary documents of 
civil servants who worked in various towns, regions 
and levels under the authority of Şeyhülislam. The 
files belonged to nāib (regent), muftī, mudarris 
(professor), muallim (teacher), muhzir (summoner), 
chambermaid, janitor, scribe, dersiām (lectures), 
eytām manager (orphans’ manager), qādī (judge), 
muftī müsevvidi (muftī secretary), shāhid al-hukm, 
preacher, shaykh al-islām, members of Madjlis 
al-mashāyikh and civil servants. The digital forms 
of the files can be found in the İSAM Library. 

A.Ş. ortaklığı ile 18, 19 ve 20. yüzyıllardan altmış 
cilt daha eklenmesi suretiyle yayımlanan toplam 
defter sayısı 100’e ulaştı. 100 cilt kadı sicilinin 
orijinal metinleriyle Latin harfli transkripsiyon-
larına www.kadisicilleri.org adresinden ücretsiz 
olarak erişilebilmektedir. 

Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nden temin 
edilerek İSAM Kütüphanesi’ne aktarılan defter 
ve dosyalar iki gruptan oluşmaktadır:

Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri 

Şeyhülislamlık, kazaskerlik, nakîbüleşraflık 
defterleri ile 1826’da Bâb-ı Meşîhat’ın tesisinden 
itibaren kurumun bürolarında ve meclislerinde 
üretilmiş 5.307 adet defterden oluşmaktadır. 
Defterler, meşihat meclisleri öncesi ve sonrası 
olmak üzere iki kısımdır.

Ulema Sicill-i Ahvâl Dosyaları

Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde 
bulunan 6.835 şahıs dosyasından oluşmaktadır. 
Dosyalar, şeyhülislamlık makamına bağlı olarak 
farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış 
olan memurlara ait hal tercümesi, icazetname, 
nüfus ve maaş belgeleri gibi farklı birçok belgeden 
oluşmaktadır. Dosyalar nâip, müftü, müderris, 
muallim, muhzır, odacı, hademe, kâtip, der-
siâm, eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, 
şâhidü’l-hüküm, vaiz, şeyhülislam, Meclis-i 
Meşâyih azası, kazasker gibi birbirinden farklı 
ilmiye ve kalemiye memurlarına aittir. Dosya-
ların dijitalleri İSAM Kütüphanesi içerisinden 
incelenebilmektedir. 
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Temel İslam Ansiklopedisi

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin temel 
konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak 
üzere, önde gelen şahsiyetler hakkında genel oku-
yucuya doğru ve yeterli bilgi sunmayı, günlük dinî 
bilgiler konusunda kaynaklık etmeyi, modern 
çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında 
İslam’ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı ve 
İslam’ın mesajını, anlaşılır bir üslupla en doğru 
şekilde aktarmayı hedeflemektedir. İSAM bün-
yesinde on yıllık bir çalışmanın mahsulü olarak 
180 civarında ilim insanı ve uzmanın katkısıyla 
hazırlanan eser 2019’da yayımlanmış, 2020 yılı 
içinde de ikinci, üçüncü ve dördüncü baskıları 
(toplam 100.000 adet) yapılmıştır.

Dünyanın dört bir yanında farklı din ve kültür-
lerle bir arada yaşayan müslüman toplulukların 
din eğitimi alanındaki kaynak ihtiyacına cevap 
vermeyi de hedefleyen Temel İslam Ansiklopedisi, 
46 ciltlik TDV İslâm Ansiklopedisi’nden farklı 
olarak sade bir dil ve üslup ile hazırlanmış, bir 
kısmı ilk defa yazılmış, daha az sayıda ve kısa 
maddelerden oluşmaktadır. Genel okuyucunun 
daha rahat anlamasını sağlamak ve okullarda 
eğitim materyali olarak da kullanılabilmesi ama-
cıyla maddelerin önemli bir kısmı bilgilendirici 
çizimler (infografik) ve tablolarla desteklenmiştir. 

2020 yılında TDV Mütevelli Heyeti tarafından, 
eserin yarım kalan Rusça çevirisinin tamamlan-
masına, ayrıca Arapça ve İngilizce’ye tercüme 
edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede 2020 
yılından önce tercüme edilmiş olan 349 madde-
nin ilmî ve edebî redaksiyonu 2021 yılı içerisinde 
tamamlanmış, ayrıca 426 madde daha Rusça’ya 
çevrilmiştir. 2022 yılında bu maddelerin ilmî 
ve edebî redaksiyonları ile görsel malzeme ve 
kimlik kartlarının tamamlanması, ayrıca yaklaşık 
500 yeni maddenin Rusça’ya çevrilmesi planlan-
maktadır. Arapça Tercüme Projesi çerçevesinde 
2021 yılı içinde on yedi maddelik örnek fasikülün 
tercüme kısmı tamamlanmış olup fasikül için 
edebî redaksiyon ile nihaî halinin verilmesi ve 

The Concise Encyclopedia 
of Islam

The Concise Encyclopedia of Islam aims to provide 
accurate and comprehensive knowledge about 
basic Islamic topics, concepts and leading individu-
als, especially the prophets. It aims to be a source 
of religious knowledge for the average reader and 
to provide Islamic points of view for the problems 
of the modern age. The encyclopedia presents 
and conveys the message of Islam in the most 
accurate way with an understandable style. The 
work was published in 2019 in eight volumes, with 
contributions from around 180 scholars and experts 
as part of a 10-year project by İSAM. Its second, 
third and fourth editions (100,000 copies in total) 
were published in 2020.

The Concise Encyclopedia of Islam plans to meet 
the religious and educational needs of Muslims 
living with adherents of other religions and cul-
tures in various parts of the world. With its distinct 
content and style, this work has different aims and 
audiences than the 46-volume TDV Encyclopedia 
of Islam. To be used as educational material at 
schools, The Concise Encyclopedia of Islam has 
been enriched with informative illustrations (info-
graphics) and tables.

In 2020, the TDV Board of Trustees decided to 
complete the unfinished Russian translation of the 
work and translate it into Arabic and English. In this 
context, 349 articles translated before 2020 were 
edited, and 426 more articles were translated into 
Russian in 2021. In 2022, there are plans to com-
plete the scientific and literary redactions of these 
articles, the visual materials and bibliographical 
records, and to translate approximately 500 new 
articles into Russian. Within the Arabic Translation 
Project’s framework, the translation of the 17-item 
sample fascicle was completed in 2021, and the pro-
cess of editing the fascicle for publication continues.  
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fasikül çıkarılması süreci devam etmektedir. 2022 
yılında fasikül üzerinden görüş ve değerlendir-
meler toplanıp yeni yol haritası belirlendikten 
sonra eserin Arapça çevirisiyle ilgili nihai karar 
verilecektir. Arapça ve İngilizce çeviriler için fıkıh 
maddelerinin dört mezhebe göre yenilenmesine 
başlanmış olup 2022 yılında da bu faaliyetlere 
devam edilecektir. 

Erken Klasik Dönem ve  
İkinci Klasik Dönem 
Projeleri
Bu iki proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, 
İslam medeniyetinin modern öncesi döneminde 
(19. yüzyıla kadar) ortaya konulan ilmî birikimin 
araştırılması, açığa çıkarılması, tekrar kazanılma-
sı ve ilimler tarihinin daha doğru olarak yazılması 
hedeflenmektedir. İSAM, klasik dönem İslam 
düşünce ve ilimler tarihindeki dönüşüme de uy-
gun olarak “erken klasik dönem” (6. [12.] yüzyılın 
sonlarına kadar) ve “ikinci klasik dönem” (7. [13.] 
yüzyıldan 12. [19.] yüzyıl başlarına kadar) şeklin-
de bir dönemlendirme yapmış ve bu alanda iki 
ayrı proje geliştirmiştir. Dolayısıyla İSAM bünye-
sinde modern dönem öncesi düşünce ve ilimler 
tarihine yönelik olarak yürütülen tüm çalışmalar 
bu iki “çerçeve proje” içinde şekillendirilmiştir.

İslam araştırmaları alanındaki nitelikli çalışma-
ların, geçmişe ait ilmî birikimin değerlendirmeye 
tâbi tutularak incelenmesi ve klasik eserlerin ya-
yımlanarak daha geniş bir araştırmacı kitlesine 
erişilebilir kılınmasına bağlı olduğu düşünce-
sinden hareketle İSAM, klasik dönem projeleri 
kapsamında tahkikli metin neşrine ve tahkikli 
neşirlerin daha nitelikli olarak artması amacıyla 
tahkikli neşir kurslarına önem vermektedir. 
İslam dünyasındaki milyonlarca el yazması eser 
içerisinden dil, edebiyat ve tarih alanlarındaki 
neşir çalışmalarının sayısı artıyor olsa da İslamî 
ilimler alanındaki eserlerin, özellikle de Hanefî 
ve Şâfiî fıkhına dair eserlerle “aklî ilimler”e dair 

In 2022, the decision to continue translating the 
work into Arabic will be made after feedback on the 
fascicle is received and taken into account. Updating 
the articles related to legal subjects according to 
the four Islamic madhabs has begun in Arabic and 
English and it will continue in 2022.

The Early Classical Period 
and Late Classical Period 
Projects

These two projects aim to research and accurately 
convey the history of science in Islamic civilization 
in the pre-modern period (i.e., from the beginning of 
Islamic history until the 19th century). In accordance 
with the transformation experienced in the history of 
the classical period of Islamic thought and sciences, 
the history of sciences has been divided into two 
main periods: the early classical period (from the 
beginning to the end of the 6th/12th century) and the 
late classical period (from the 7th/13th century to the 
beginning of the 12th/19th century). A project that 
examines each of these periods was developed. The 
works carried out within the scope of pre-modern 
thought and the history of sciences in İSAM were 
also shaped within these two “framework projects.”

Inspired by a belief that qualified scholarship in 
Islamic studies requires knowledge of works from 
the past, İSAM attaches great importance to the 
publication of critically edited texts from the classical 
periods and aims to make these classical works 
accessible to a wider audience of researchers. 
Although the number of works on language, litera-
ture and history from the Islamic world continues to 
increase, there remains a deficiency in the scholarly 
publication of works in the field of Islamic sciences, 
especially those related to Hanafi and Shafii fiqh 
and the “rational sciences.” 
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eserlerin ilmî neşirleri konusunda hâlâ önemli 
bir eksiklik dikkat çekmektedir.

Söz konusu projelerle ilgili çalışmaların planlanma-
sı, projeler kapsamında tahkikli neşre hazırlanacak 
eserler ile yapılacak diğer yayınların belirlenmesi, 
yeni alt projeler üretilmesi, sunulacak projelerin 
değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirmek 
üzere kurulan İSAM Klasik Dönem Projeleri İlim 
Heyeti, 23 Ekim 2020 tarihinden bu yana periyodik 
olarak toplantılarına devam etmektedir. 

İkinci Klasik Dönem Projesi’nin koordinatörlü-
ğünü İSAM Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay 
Başoğlu sürdürürken, Erken Klasik Dönem 
Projesi’nin koordinatörlüğünü 2021 yılı Nisan 
ayında İSAM araştırmacılarından Dr. Orhan 
Ençakar üstlenmiştir.

Projeler kapsamında yayımlanan telif eserler 
okuyuculara karton kapak formatında, tahkikli 
neşirler ise hem karton kapak hem de prestij 
kapak olarak iki ayrı formatta sunulmaktadır. 
2021 yılı içinde Erken Klasik Dönem projesi 
kapsamında 3 eser, İkinci Klasik Dönem Projesi 
kapsamında ise 4 eser yayımlanmıştır.

Projeler Kapsamında 2021 Yılında 
Neşredilen Eserler

Telif Eserler

	� Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı   
M. Macit Sevgili

	�Müfessir Olarak Ali Kuşçu   
Mehmet Çiçek

Tahkikli Neşirler

	� Şerhu’l-Câmii’s-sagīr   
Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090)    
Tahkik: Ertuğrul Boynukalın 

The İSAM Classical Period Projects Scientific Com-
mittee−which was established to oversee studies 
related to projects on the classical period−has 
continued to meet periodically since October 23, 
2020. The committee determines the works to be 
prepared for peer-reviewed publication, establishes 
new sub-projects and evaluates the projects to be 
presented. 

İSAM Vice Director Assoc. Prof. Tuncay Başoğlu 
oversaw the coordination of the Late Classical 
Period Project, while the coordination of the Early 
Classical Period Project was undertaken by İSAM 
researcher Dr. Orhan Ençakar in April 2021.

Original works that published within the scope of 
the two projects are published in paperback format, 
while critical editions are published in both paper-
back and hard cover versions. In Early Classical 
Period Project 3 books, in Late Classical Period 
Project 4 books were published in 2021.

Works Published in the Scope of the 
Projects in 2021

Books

	� Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı (al-Juwaynī’s Un-
derstanding of Analogy)  
M. Macit Sevgili

	� Müfessir Olarak Ali Kuşçu (Ali al-Qushji as a 
Commentator of the Qur’an)   
Mehmet Çiçek

Critical Editions

	� Sharh al-Jāmi’ al-ṣaghīr  
Shams al-’Aimma al-Sarakhsī (d. 483/1090)  
Ed. by Ertuğrul Boynukalın
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	� et-Temhîd li kavâidi’t-tevhîd 
Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115) 
Tahkik: Ali Tarık Ziyat Yılmaz

	� Hâşiyetü Alî el-Kuşcî ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf 
li’t-Teftâzânî 
Ali Kuşçu (ö. 879/1474) 
Tahkik: Mehmet Çiçek

	� İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-
Kerîm       
[Ebussuûd Tefsiri]    
Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574)  
Tahkik: Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep,  
Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî

	� Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî   
İbn Âbidîn (ö. 1252/1836)    
Tahkik: Şenol Saylan

Projeler Kapsamında Neşredilmesi 
Planlanan Eserler

Tahkikli neşir çalışmaları halen devam etmekte 
olan otuzu aşkın eserden bazıları şunlardır:

	el-Esrâr

Ebû Zeyd ed-Debûsî

Hanefî mezhebinde hem usûl-i fıkıh hem de 
fürû-i fıkha dair eserleriyle tanınan Debûsî’nin (ö. 
430/1039) bu eseri farklı zamanlarda imla edildiği 
için eserin mevcut nüshalarında eksikler ve konu 
tertibinde farklılıklar bulunmaktadır. Eserin ni-
teliğinden ve nüshalarından kaynaklanan bu so-
runlar, bütün nüshaların incelenmesi sonucunda 
giderilerek eserin tahkikine başlanmıştır. Eserin 
2023 yılı içerisinde Erken Klasik Dönem Projesi 
kapsamında neşredilmesi planlanmaktadır. 

	� al-Tamhīd li Qawāid al-Tawḥīd 
Abu al-Mu’īn al-Nasafī (d. 508/1115) 
Ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz

	� Ḥashiyatu Ali al-Qushji ‘alā Sharḥ 
al-Kashshāf li al-Taftazānī 
Ali al-Qushji (d. 879/1474) 
Ed. by Mehmet Çiçek  

	� al-Irshād al-ʻaql al-salīm ilā mazāyā al-kitāb al-
karīm, [Qur’anic Exegesis of Abū al-Su‘ūd Efendi]  
Shaykh al-Islām Abū al-Su‘ūd Efendi (d. 982/1574) 
Ed. by Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, 
Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî

	� Sharh Uqūdi Rasm al-Muftī   
Ibn Ābidīn (d. 1252/1836)  
Ed. by Şenol Saylan 

Works Planned to be Published 
within the Scope of the Projects

Some of the more than 30 works with critical 
editing still ongoing include:

	� al-Asrār

Abū Zayd al-Dabūsī

al-Dabūsī (d. 430/1039), who is known for his 
works on usūl al-fiqh and furū‘ al-fiqh according 
to the Hanafi school, also mentions the evidence 
for the issues he systematically deals with in his 
voluminous work called al-Asrār. The shortcomings 
in pre-existing copies and differences in chapter 
arrangements have been resolved after careful 
consultation with all available copies. Work on this 
critical edition has begun. The work is slated to 
be published as part of the Early Classical Period 
Project in 2023. 
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	Molla Fenârî Külliyatı 

İSAM Klasik Dönem Projeleri İlim Heyeti, İslam 
ilimler tarihinin kaynaklara dayalı ve sahih bir 
bakış açısıyla yeniden yazılması ana hedefine ma-
tuf olarak Osmanlı âlimlerinin eserleri içerisinde 
öncelikle Molla Fenârî’nin bütün eserlerinin gün 
yüzüne çıkarılmasının uygun olacağı görüşüyle 
bu eserlerin İkinci Klasik Dönem Projesi kap-
samında bir bütün olarak tahkik edilmesini ve 
M. Taha Boyalık’ın da söz konusu çalışmanın 
koordinatörlüğünü üstlenmesini İSAM Yönetim 
Kurulu’na teklif etmiş, söz konusu teklif İSAM 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2026 
yılında tamamlanması beklenen bu alt proje 
kapsamında Molla Fenârî’nin bütün eserlerinin 
yayımlanması planlanmaktadır.

	el-Gurefü’l-aliyye 
fî terâcimi müteahhirî’l- 
Hanefiyye

Şemseddin İbn Tolun

10. (16.) yüzyıl tarihçiliğinin önde gelen isim-
lerinden Türk asıllı Şemseddin İbn Tolun’un 
(ö. 953/1546), meşhur Hanefî biyografi yazarı 
Abdülkādir el-Kureşî’nin (ö. 775/1373) el-Cevâ-
hirü’l-mudıyye fî tabakāti’l-Hanefiyye’sine zeyil 
olarak kaleme aldığı eser yaklaşık 1000 kadar 
Hanefî fakihinin biyografisini içermektedir. 
Biri müellif hattı olmak üzere iki nüshaya dayalı 
olarak Ali es-Seyyid Abdüllatîf tarafından tahkik 
edilen eser, M. Fatih Kaya tarafından titiz bir 
şekilde tashih edilmiştir. el-Gurefü’l-aliyye 2022 
yılı içerisinde İkinci Klasik Dönem Projesi kap-
samında üç cilt halinde neşredilecektir. 

	� All Works of Mollā Fanārī

With the goal of rewriting the history of Islamic 
sciences based on its original sources and from 
an authentic perspective, İSAM Classical Period 
Projects Scientific Committee proposed to the İSAM 
Board of Directors a project to unearth the works of 
Mollā Fanārī. This project would prepare a critical 
edition on the entirety of his works. M. Taha Boyalık 
would oversee the coordination of this project; the 
İSAM Board of Directors accepted the proposal. 
As part of this project−which is expected to be 
completed in 2026−all the works of Mollā Fanārī 
are planned to be published. 

	� al-Ghuraf al-‘aliyya fī tarājim 
muta’akhkhir al-Hanafiyya

Şemseddin ibn Tolun

This book, which was written by Şemseddin ibn 
Tolun (d. 953/1546)−a scholar of Turkish origin 
known by his 10th (16th) century historiography, as 
an addendum to the famous Hanafi biographer 
Abd al-Qādir al-Qurashī’s (d. 775/1373) al-Jawāhir 
al-muḍiyya fī ṭabaqāt al-Ḥanafiyya−consists of the 
biographies of approximately 1,000 Hanafi jurists. 
The work, which was critically edited by Ali al-Sayyid 
Abd al-Laṭif based on two copies, one of which 
was an author’s copy, was carefully revised by M. 
Fatih Kaya. al-Ghuraf al-ʿaliyya will be published in 
three volumes as part of the Late Classical Period 
Project in 2022. 
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	Şerhu’l-Mevâkıf 
ve Haşiyeleri

Seyyid Şerîf el-Cürcânî

Kelam ilminin klasikleri arasında yer alan Seyyid 
Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Şerhu’l-Mevâ-
kıf’ı, aralarında biri müellifin öğrencisi tarafın-
dan istinsah edilen, diğerleri meşhur âlimlerin 
temellük kayıtlarını ve notlarını içeren nitelikli 
nüshaların da bulunduğu önemli nüshalara daya-
nılarak Abdülhamid Türkmânî tarafından tahkik 
edilmektedir. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü 
olacak olan bu neşir, aynı zamanda Fenârî, Hasan 
Çelebi ve Hocazâde gibi çoğu Osmanlı dönemi 
kelamcıları tarafından Şerhu’l-Mevâkıf üzerine 
yazılmış on beş kadar önemli haşiyeyi de ihtiva 
edecektir. Ali Haydar Ulusoy’un özel sayfa tasarı-
mı ile basıma hazırlanacak olan bu eserin toplam 
hacminin yaklaşık 1/6’sına tekabül eden ilk bölü-
münün, 2022 yılında İkinci Klasik Dönem Projesi 
kapsamında yayımlanması planlanmaktadır. 

Ulema Veri Tabanı Projesi

Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl’ın yönetiminde 
dokuz kişilik bir ekiple yürütülen proje, İslam 
tarihinin başlangıcından günümüze kadar müslü-
manların yaşadıkları bütün bölgelerden âlimlerin 
hayat hikâyeleri, ilmî çevrelerle ilişkileri, eserleri, 
yaşadıkları ve seyahat ettikleri bölgelerle ilgili 
verileri toplamayı ve analiz edilebilir bir formatta 
veri tabanına dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Toplanan verilere dayalı olarak yapılacak ince-
lemelerle ulemanın farklı bölgelere dağılımı, 
âlimlerin ilim hayatları boyunca hareketliliğinin 
ve eser üretimlerine dair bilgilerin tespiti, çeşitli 
bölgelerde yaşayan âlimler arasındaki bağlantı-
ların gösterilmesi, İslam tarihinin yazılması için 
veri üretilmesi, yeni ilim merkezlerinin ortaya 
çıkışının tarihlendirilmesi gibi çeşitli yönlerden 
araştırmalar yapılacak ve daha ileri çalışmalara 
zemin hazırlanmış olacaktır.

	� Sharh al-Mawāqif and its 
Glosses

Sayyid Sharīf al-Jurjānī

Sayyid Sharīf al-Jurjānī’s (d. 816/1413) Sharḥ al-
Mawāqif, which is among the classics of Islamic 
theology, has been critically edited by Abdülhamid 
Türkmânî based on qualified copies, one of which 
was written by the author’s student and the others 
with records and notes from famous scholars. This 
publication, the product of long-term work, will 
also include about 15 important glosses written on 
Sharḥ al-Mawāqif by Muslim theologians such as 
Fanārī, Hasan Çelebi and Hocazāde, most of whom 
were of Ottoman origin. The first part of the book, 
which corresponds to approximately one-sixth of 
the total volume of the work and will be prepared 
for publication with a special page design by Ali 
Haydar Ulusoy, is slated to be published as part of 
the Late Classical Period Project in 2022. 

Ulema Database Project

This project aims to collect data on the life stories of 
scholars from all regions where Muslims have lived 
since the beginning of Islamic history, including their 
relations with scholarly circles, their works and the 
regions they lived and traveled to. This data will be 
transformed into an analyzable database. A team 
of nine researchers will carry out the project under 
the leadership of Assoc. Prof. Abdurrahman Atçıl.

Through examinations of the collected data, research 
will be conducted on various subjects, including the 
distribution of ulema to different regions, the move-
ment of scholars throughout their scholarly life and 
information on their works, the connections between 
scholars living in various regions, the production of 
data for writing the history of Islam and the emer-
gence of new scholarly centers. This research will 
lay the groundwork for further scholarship.
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Projenin 2020 yılı Şubat ayında başlayan ve 
Ocak 2021’de tamamlanan ilk aşamasında, 
Taş köp ri zâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/ 
1561) eş-Şekāiku’n-nu‘mâniyye adlı ese-
rinde yer alan 700’ün üzerinde âlime dair 
veriler kaynaklarıyla birlikte kaydedilmişti.  
Projenin 2021 yılı Şubat ayı itibariyle başlayan 
ve iki yıl sürecek olan ikinci aşamasında ise beş 
ayrı tabakat eseri esas alınarak bu eserlerde adları 
geçen şahıs, eser, kurum, yer ve kaynak verileri-
nin veri tabanına kaydedilmesi hedeflenmiştir.

	z Nev‘îzâde Atâî (ö. 1045/1635),   
Hadâiku’l-hakāik

	z Şeyhî Mehmed Efendi (ö. 1144/1731),   
Vekāyiu’l-fuzalâ

	z Necmeddin el-Gazzî (ö. 1061/1651),   
el-Kevâkibü’s-sâire ve Lutfü’s-semer

	z Muhammed Emîn el-Muhibbî (ö. 1111/1699), 
Hulâsatü’l-eser

Sayılan beş tabakat eserinin yanında TDV İslâm 
Ansiklopedisi’ndeki Osmanlı dönemi Anadolu ve 
Rumeli ulemasına ve sufilerine dair maddelerde 
yer alan bilgiler de veri tabanına işlenerek 2021 
yılı içinde toplam 3000 âlime dair veri girişi 
tamamlanmıştır.

Klasik Dönem Projelerinden Haberler

İSAM tarafından 2021 yılında Ebussuûd Efen-
di’nin önde gelen dirayet tefsirleri arasında yer 
alan İrşâdü’l-akli’s-selîm adlı eserinin tahkikli 
neşri 9 cilt halinde yayımlandı. Eserin geçmişte 
yapılmış çeşitli baskıları ve neşirleri bulunmakla 
birlikte, ilk kez müellif nüshasından müellifin 
bini aşkın notuyla (minhüvât) birlikte, müellifin 
bütün kayıtları ve harekeleri korunarak İSAM 
tarafından gerçekleştirilen bu neşir, diğer ne-
şirlerin eksikliklerini tamamlamaktadır. Ayrıca 
basın mensuplarının da katılımıyla eserin tanı-
tımı için İSAM’da bir panel düzenlendi. Eserin 
muhakkikleri Doç.Dr. Mehmet Taha Boyalık, 
Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed 

In the project’s first phase, which ran from Feb-
ruary 2020 to January 2021, data on more than 
700 scholars in Taşköprizâde Ahmed Efendi’s (d. 
968/1561) work as-Shaqāiq al-Nu‘māniyya was 
recorded together with their sources. 

Five different bibliographical dictionaries were uti-
lized in the project’s second phase, which started 
February 2021 and will continue for two years. The 
project aims to record the data about the persons 
whose names are mentioned, as well as the data 
about their works, institutions, places and sources.  
The five books include:

	z Naw’īzāda Aṭāī (d. 1045/1635) - Ḥadā’iq 
al-Ḥaqā’iq

	z Shayhī Mehmed Efendi (d. 1144/1731) - 
Waqāyi‘ al-fuḍalā

	z Najm al-Dīn al-Ghazzī (d. 1061/1651) -  
al-Kawākib al-sā’ira and Luṭf al-samar

	z Muhammad Amīn al-Muḥibbī (d. 1111/1699) - 
Khulāṣat al-athar

In addition to these books, information on Otto-
man period Anatolian and Rumelian scholars and 
Sufis from the TDV Encyclopedia of Islam was also 
processed into the database, with data entry for a 
total of 3,000 scholars completed in 2021.

News from Classical Period 
Projects

In 2021, the revised edition of Shaykh al-Islām Abū 
al-Suʿūd Efendi’s leading Qur’an commentary, al 
Irshād al-ʻaql al-salīm, was published in nine vol-
umes by İSAM. Although there have been various 
editions and publications of this work, this publica-
tion−which İSAM compiled by preserving all the 
records and movements of the author−completes 
the shortcomings of other publications. It includes 
more than 1,000 notes (minhuwāt) by the author 
from his own copy. Additionally, a panel was held 
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İmâd el-Nabulsî’nin tahkik süreciyle ilgili tecrü-
belerini ve eserin içeriğini anlattıkları toplantıya 
İstanbul’daki üniversitelerde görevli tefsir alanın-
da çalışan akademisyenler ve basın kuruluşları 
yoğun bir katılım sağladı. 

Klasik dönem projeleri kapsamında, 2021 yılı içe-
risinde daha önce yayımlanan Hâşiyetü’t-Tecrîd 
eseri hakkında “Tecrîd’den Tahkike Hâşiye-i Tec-
rîd’in Hikâyesi” başlığı ile bir panel düzenlendi. 
Panelde eserin muhakkikleri Eşref Altaş, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim ve Muhammet Ali 
Koca, Cürcânî ve Tecrîd Haşiyesi’nin farklı yönle-
rine dair sunum yaptılar. Sosyal medya üzerinden 
canlı olarak yayımlanan panel İSAM’ın Youtube 
kanalına da yüklenerek ilgililere sunuldu.

Diğer bir alt proje olan “Bilgisayar Destekli Veri 
Analizi Yönteminin Nüsha Şeceresi Tespiti ve 
Metin Tenkidi İçin Kullanılması” projesinde 
ise yöntem geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu proje Dr.Öğr. Üyesi Kadir 
Turgut’un koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP)

Araştırmacı Yetiştirme Projesi, belirli alanlarda 
Türkiye üniversitelerinde yürütülen yüksek lisans 
ve doktora düzeyindeki akademik çalışmaları 
desteklemek üzere İSAM bünyesinde 2012 yılın-
da başlatılmış bir akademik destek programıdır.

Projenin amacı, İSAM’ın proje ve faaliyetleri açı-
sından öncelikli ilim dallarında Türkiye’deki ilmî 
ve akademik çalışmaların kalitesinin yükseltil-
mesine katkıda bulunmak amacıyla nitelikli genç 
araştırmacılara destek verilmesi ve bu sayede 
İSAM projelerinde istihdam edilecek araştırmacı 
kadrosu için insan kaynağı yetiştirilmesidir. 

at İSAM to promote the work with the participation 
of members of the press. Academicians working 
in the field of Qur’anic exegesis at universities in 
Istanbul participated in the meeting as well. The 
editors of the work, including Assoc. Prof. Mehmet 
Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş and 
Muhammed İmâd el-Nabulsi, spoke about the text 
and the editorial process.Within the scope of the 
classical period projects, a panel was held on the 
work of Ḥāshiyat al-Tajrīd, published in 2021, with 
the title “From al-Tajrīd to al-Taḥqīq, The Story of 
Ḥāshiyat al-Tajrīd.” During the panel, the editors of 
the work Eşref Altaş, Salih Günaydın, Muhammed 
Yetim and Muhammet Ali Koca presented on al-
Jurjānī and the different aspects of Ḥāshiyat al-
Tajrīd. The panel was broadcasted live on social 
media and uploaded to İSAM’s YouTube channel.

Another sub-project, “Using Computer Aided Data 
Analysis Method for the Detection of Genealogy 
and Text Criticism,” is ongoing. This project is being 
carried out under the coordination of Assist. Prof. 
Kadir Turgut.

Researcher Assistance 
and Training Project (AYP)

The Researcher Assistance and Training Project 
is an academic support program initiated in 2012 
to support graduate and doctorate-level academic 
studies in Turkish universities in specific fields.

The project aims to support qualified young re-
searchers contributing to the improvement of scien-
tific and academic studies in Turkey. The program 
supports students in İSAM’s priority branches of 
science, thereby training future research staff to 
be employed with İSAM projects. 
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Proje kapsamında araştırmacı adaylarına 
aşağıdaki başlıklarda destek verilmesi 
hedeflenmektedir:
a) Yabancı dili (İngilizce ve Arapça) akademik 
seviyede kullanma, 

b) Kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, 
ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, literatüre ve 
klasiklere hâkimiyeti artırma, 

c) Farklı ilim kümelerine dair metodolojik farkın-
dalığı artırma, 

d) Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırma, 

e) Akademik metin üretimi ve yazım becerilerini 
geliştirme.

2021 Yılında AYP Kapsamındaki 
Faaliyet ve Gelişmeler

	z Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı 2020 
yılından bugüne kadar bütün dünyada iş 
hayatını ve çalışma alışkanlıklarını önemli 
ölçüde etkiledi ve değiştirdi. Bu durumun 
AYP’deki yansımaları ise daha çok eğitim, 
toplantı vb. yüz yüze gerçekleştirilen etkin-
liklerde görüldü. Koronavirüs salgını sonrası 
alınan tedbirler sebebiyle 2021 yılında bütün 
seminerler ve ilim dalı toplantılarının büyük 
bir kısmı online platforma taşındı ve uzaktan 
katılım yoluyla sürdürüldü.

	z 2021 yılı içerisinde 3 AYP’li araştırmacı adayı 
doktora tezlerini tamamladı. Böylece proje 
kapsamında doktorasını tamamlayan aday 
sayısı 29 oldu.

	z İlk dönemde (2012) 41, ikinci dönemde 
(2014) 66 ve üçüncü dönemde (2017) 42 kişi 
olmak üzere toplam 149 araştırmacı adayının 
kabul edildiği AYP’den 2021 sonu itibariyle 64 
araştırmacı adayı yararlanmaktadır.

	z Geçen dokuz yıllık süre zarfında doktora 
çalışmasını tamamlayarak mezun olma, 
doktora çalışmasını yurt dışında sürdürmek 
üzere yurt dışına çıkma, İSAM’da tam zamanlı 
istihdam, proje yönergesinde belirtilen şart ve 
yükümlülüklerin yerine getirilememesi vb. 
sebeplerle 85 adayın AYP ile ilişiği kesilmiştir. 

The project support research candidates on 
the following topics:
a) Use of a foreign language (English and Arabic) 
at an academic level, 

b) Development of specialization in their own fields, 
increasing focus on issues related to their fields of 
specialization, literature and classics, 

c) Increase in methodological awareness of differ-
ent scientific areas,

d) Research experience abroad,

e) Development of academic text production and 
writing skills.

Developments and Activities 
Carried out as part of AYP 
Project in 2021
	z The coronavirus epidemic has significantly af-

fected business life and work habits since its 
emergence in 2020. This situation was most 
reflected in AYP trainings and meetings that 
were previously face-to-face. Due to pandemic 
measures, most seminars and scientific meet-
ings continued through online platforms in 2021.

	z In 2021, 3 AYP researcher candidates completed 
their doctoral dissertations. Thus, the number of 
candidates who completed their doctorate with 
project support reached 29.

	z As of the end of 2021, 64 research candidates 
benefit from the project. A total of 149 individuals 
have been admitted since the creation of the 
project: 41 in the first period (2012), 66 in the 
second period (2014), and 42 in the third period 
(2017).

	z Throughout the past nine years of the project, 85 
candidates’ affiliations with AYP were terminated 
due to various reasons such as inability to meet 
the stated requirements of the project, health 
problems, graduation by completion of PhD, 
starting a new PhD program abroad and full-time 
employment at İSAM and nonfulfillment of the 
regulations of AYP Project. 
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AYP yükümlülükleri devam eden araştırmacı 
adaylarının araştırma alanlarına göre dağılımı 
şöyledir: 

Distribution of current candidates whose AYP 
obligation continues according to their areas 
of specialty: 

Mevcut Dağılım (2021 sonu itibariyle)  
Current Distribution (As of the end of 2021)

Kişi /
Number of 
Persons

Malî destek alan / Those whose financial support continue 40

Malî desteği dondurulan / Those whose financial support is on hold 24
Yükümlülükleri devam eden (Genel Toplam) / Those with ongoing participation (total) 64

Doktorasını tamamlayan / Those who completed their PhD 31
Doktora çalışmalarına yurt dışında devam eden / Those who continue their PhD abroad 10

İSAM’da çalışmaya başladığı için ayrılan / Those whose affiliation ended due to employment at İSAM 2
Yükümlülüklerini yerine getiremediği için ayrılan / Those who left for not fulfilling their responsibilities 42

İlişiği kalmayan (Genel Toplam) / Those whose affiliation ended (total) 85

Projeye kabul edilen (Genel Toplam) / Those admitted to the project (total) 149

Araştırma Alanı 
Area of Specialty

Mevcut Adaylar
Number of Persons

Arap Dili ve Belagatı / Arabic Language and Rhetoric 6

Dinler Tarihi / History of Religions 7

Hadis / Hadith 5

İslam Bilim Tarihi / History of Islamic Science 1

İslam Düşüncesi / Islamic Thought 11

İslam Eğitim Tarihi / History of Islamic Education 2

İslam Hukuku / Islamic Law 10

İslam Tarihi / History of Islam 6

İslam Toplumları / Muslim Societies 8

Kur’an İlimleri ve Tefsir / Qur’anic Studies and Exegesis 4

Mantık  / Logic 4
Tasavvuf / Tasawwuf 2

Genel Toplam / General Total 64
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Adaylara sağlanan destek türlerine göre 
dağılım aşağıdaki gibidir:

Halen AYP yükümlülüğü devam eden adayların 
akademik durumları aşağıdaki gibidir: 

	z Araştırmacı adaylarının çalışmalarında 
rehberlik etmek ve akademik destek vermek 
üzere AYP bünyesinde oluşturulan İlim Dalı 
Sorumluluğu (İDS) uygulaması 12 ilim dalı 
sorumlusu nezaretinde devam etmektedir. Bu 
uygulama öğrencilerin akademik gelişimini 
temin ve takip amaçlı küçük grup rehberliği 
şeklindedir. AYP’de bir araştırmacı adayının 
ilim dalı sorumlusu ile ilişkisi, sınıf ortamın-
daki hoca-öğrenci veya birebir danışmanlık 
ilişkisinden farklı, makro düzeyde akademik 
gelişimi takip, değerlendirme ve yönlendir-
meye yönelik bir rehberlik faaliyetidir.

	z AYP’nin genel planlaması ve icrasında İSAM 
yönetimine ve proje birimine danışmanlık 
yapmak üzere 2015 yılında oluşturulan AYP 
İlim Heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. 

	z Proje kapsamında şu ana kadar 61 kişi 
İSAM’ın, görevli oldukları üniversitenin 

The distribution of candidates according to the 
types of support provided to them is as follows:

Distribution of current candidates with ongoing 
AYP obligations according to their academic 
levels is as follows: 

	z The practice of Scientific Responsibility (IDS), 
which was created within the AYP to guide 
and provide academic support to research 
candidates in their studies, continues under 
the supervision of 12 branch managers. This 
application is in the form of small group guidance 
to ensure and follow up on students’ academic 
development. In AYP, the relationship of a re-
search candidate with the head of the branch of 
the science is different from the teacher-student 
or one-to-one counseling relationship in the 
classroom. This guidance relationship aims to 
monitor, evaluate and direct academic develop-
ment at the macro level.

	z The AYP Academic Board, formed in 2015, 
continued providing consultation to İSAM in 
devising and executing general planning for AYP. 

	z So far, within the project, 61 candidates have 
gone abroad on a total of 71 trips either for 

Grup Adı 
The Name of the Group

Mevcut Adaylar
Current Candidates

1. Grup (Tam Burslu Araştırma Desteği) / 1. Group (Full Scholarship Research Support) 19
2. Grup (Kısmî Burslu Araştırma Desteği / Araştırma Görevlileri) / 2. Group (Partial 
Scholarship Research Support / Research Assistants) 37

3. Grup (Burssuz Araştırma Desteği) / 3. Group (Research Support with No Scholarship) 8

Genel Toplam / General Total 64

Akademik Durum Dağılımı 
Distribution of Academic Status

Mevcut Adaylar
Current Candidates

Yüksek Lisans – Ders / MA – Course Level -

Yüksek Lisans – Tez  / MA – Thesis -

Doktora – Ders / PhD – Course Level 6

Doktora – Yeterlilik / PhD – Preliminary Level 4

Doktora – Tez / PhD – Dissertation 54

Genel Toplam / General Total 64
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veya TÜBİTAK gibi kurumların sunduğu 
imkânlarla yabancı dil gelişimi veya araştırma 
amaçlı olarak 16 farklı ülkeye 71 gidiş-geliş 
gerçekleştirmiştir.

	z 2016-2019 yılları arası dört yıl kesintisiz ola-
rak gerçekleştirilen ve toplamda 176 kişinin 
katıldığı Yaz Eğitim Programı (YADEP), 2020 
yılında başlayan koronavirüs salgını ve son-
rasında alınan kısıtlayıcı tedbirler sebebiyle 
2021 yaz döneminde gerçekleştirilememiştir. 
Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nin bir parçası 
olarak 2016 yılında hayata geçirilen YADEP’te, 
nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine destek ver-
mek ve İSAM çevresindeki akademik ortamla 
irtibat kurulmasını sağlamak maksadıyla bir 
eğitim programı yürütülmektedir.

AYP Kapsamında Doktorasını 
Tamamlayan Araştırmacılarımız  
ve Tezleri

1. Dr. Ali İhsan Kılıç, Tasavvuf, Marmara 
Üniversitesi, 30.12.2021
İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi

2. Dr. Mustafa Kemal Koca, Hadis, Yalova 
Üniversitesi, 29.12.2021
Sahâbenin Adâleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar

3. Dr. Ahmet Eşer, Hadis, İstanbul Üniversi-
tesi, 11.08.2021
Hadis İlminde Fehrese Literatürü

4. Dr. Yunus Kaymaz, Dinler Tarihi, Sakar-
ya Üniversitesi, 04.06.2021
Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları 
(Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Süreci)

5. Dr. Feyza Doğruyol, İslam Mezhepleri 
Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 06.05.2021
Hille Medresesinin Şiî Usûlî Gelenekteki Yeri: 
Muhakkık el-Hillî Örneği

6. Dr. Halil İbrahim Kaygısız, Tefsir, Yalova 
Üniversitesi, 24.12.2020
Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’an’da Mecâz 
Meselesi 

language training or for research. Students 
have visited 16 different countries thanks to 
funds from İSAM, their affiliated universities 
or TÜBİTAK (The Scientific and Technological 
Research Council of Turkey).

	z The Summer Training Program (YADEP), held 
for four years between 2016 and 2019 and at-
tended by 176 people in total, was canceled 
in the summer of 2021 due to the coronavirus 
epidemic. YADEP, begun in 2016 as a part of 
the Researcher Training Project, is a training 
program to support the training of qualified 
researchers and to establish contact with the 
academic environment around İSAM.

Our Researchers who have 
completed their PhDs within 
AYP and Their Theses*

1. Dr. Ali İhsan Kılıç, Tasawwuf, Marmara 
University, 30.12.2021
Sainthood in the doctrin of Ibn Arabi

2. Dr. Mustafa Kemal Koca, Hadīth, Yalova 
University, 29.12.2021
The integrity (‘adâlah) of the companions: Disa-
greements among sunni scholars

3. Dr. Ahmet Eşer, Hadīth, Istanbul University, 
11.08.2021
Fihrist (catalog/index) Literature in Hadīth Science

4. Dr. Yunus Kaymaz, History of Religions, 
Sakarya University, 04.06.2021
Debates on holy spirit in Christian theology 
(origin, nature and becoming an article of faith)

5. Dr. Feyza Doğruyol, History of Islamic 
Madhabs, Sakarya University, 06.05.2021
The position of school of Hilla in the Shī‘ite-usūlī 
tradition: The case of muhaqqiq al-Hillī

6. Dr. Halil İbrahim Kaygısız, Tafsir, Yalova 
University, 24.12.2020
The problem of majāz in the Qur’ān according 
to Fakhr al-Dīn al-Rāzī 

* Translations of all theses titles were taken from Thesis 
Center for Council of Higher Education (YÖK) in Turkey.
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7. Dr. Muhammed Usame Onuş, İslam Huku-
ku, Marmara Üniversitesi, 04.12.2020
VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbelîliği

8. Dr. İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, 
Marmara Üniversitesi, 02.12.2020
XV. yy. Osmanlı Düşüncesinde Telvîh Hâşiyeleri: 
Teklîfe Dair Tartışmalar

9. Dr. İmran Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üni-
versitesi, 01.10.2020
İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevî ve Fıkhî 
Tercihleri

10. Dr. Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belagatı, 
Marmara Üniversitesi, 28.08.2020
Fahreddin er-Râzi’de Lafzın Manaya Delaleti 
Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi

11. Dr. Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul 
Üniversitesi, 17.02.2020
Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısın-
dan 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme

12. Dr. Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üni-
versitesi, 13.02.2020
İbn Haldûn’un Kur’ân Anlayışı

13. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, 
Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019
Hâris el-Muhâsibî’nin Din Eğitimine İlişkin 
Görüşleri

14. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019
İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman 
Câmî ve Şerhu Fusûsu’l-hikem’i: Tahkik ve 
İnceleme

15. Dr. Zeynelabidin Hayat, İslam Hukuku, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 
02.12.2019
Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartış-
maları

7. Dr. Muhammed Usame Onuş, Islamic Law, 
Marmara University, 04.12.2020
Hanbalite in Damascus at VI. – VII. Centuries

8. Dr. İmam Rabbani Çelik, Islamic Law, 
Marmara University, 02.12.2020
The Super-Commentaries on Talwih in the XVth 
Century Ottoman Thought: Debates on Taklif

9. Dr. İmran Çelik, Islamic Law, Dicle 
University, 01.10.2020
Imam Nawawī in the history of Islamic law and 
his fiqh (Islamic Jurisprudence) preferences

10. Dr. Mehdi Cengiz, Arabic Language and 
Rhetoric, Marmara University, 28.08.2020
The problem of certainty in language according 
to the context of indication of word to meaning 
in Fahreddin er-Razi

11. Dr. Merve Betül Üçer, Sociology, İstanbul 
University, 17.02.2020
Middle class shame: Sociology of emotion and 
the social change in 1980’s Turkey

12. Dr. Sümeyye Sevinç, Tafsir, Marmara 
University, 13.02.2020
Ibn Khaldun’s Understanding of the Qur’an

13. Dr. Ahmet Beken, Philosophy and Religious 
Studies, Çukurova University, 26.12.2019
Hārith al-Muḥāsibī’s views about religious edu-
cation

14. Dr. Abdulrahman Acer, Tasawwuf, Recep 
Tayyip Erdoğan University, 26.12.2019
Abd al-Raḥman Jami as a follower of Ibn al-
Arabī and His Sharhu Fusūs al-Hikam: Critical 
Edition and Study

15. Dr. Zeynelabidin Hayat, Islamic Law, 
Erzincan Binali Yıldırım University, 
02.12.2019
Discussions around the effective cause (‘illa) 
of ribā in the context of Asnāf al-sittah hadith
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16. Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019
Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi

17. Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi, 21.08.2019
4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal 
Yapı, Gündelik Hayat)

18. Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversi-
tesi, 08.07.2019
Teftâzânî’de Bilgi Teorisi

19. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara 
Üniversitesi, 28.06.2019
İbn Arabi ve Frithjof Schuon’un Metafizik Dü-
şüncelerinin Karşılaştırılması

20. Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üni-
versitesi, 20.06.2019
XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği

21. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova 
Üniversitesi, 17.05.2019
Türk (Bahri) Memlükler Dönemi’nde Hadis İlmi 
(Hicri VII-VIII. asırlar)

22. Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Mar-
mara Üniversitesi, 12.10.2018
Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-Hilaf

23. Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üni-
versitesi, 28.06.2018
Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet 
Anlayışı (V.-VIII. asırlar)

24. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018
Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte 
Amel Olgusu 

16. Dr. Ayşe Uzun, Tafsir, Ankara Yıldırım 
Beyazıt University, 23.09.2019
Relation between tafsir and classical Arabic 
dictionary in the first four centuries

17. Dr. Abdulhamit Dündar, History, Bilecik 
Şeyh Edebali University, 21.08.2019
Baghdad in the 4th/10th century (topography, 
social structure, daily life) 

18. Dr. Ziya Erdinç, Islamic Theology, Sakarya 
University, 08.07.2019
Al-Taftāzānī’s theory of knowledge

19. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasawwuf, Marmara 
University, 28.06.2019
Comparison between metaphysical thoughts 
of Ibn ‘Arabī and Frithjof Schuon

20. Dr. Ayşegül Mete, Tasawwuf, Marmara 
University, 20.06.2019
The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century

21. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadīth, Çukurova 
University, 17.05.2019
Hadīth in the Turkish Mamlūks Period (VII-VIII. 
centuries)

22. Dr. Abdurrahim Bilik, Islamic Law, Marmara 
University, 12.10.2018
Ilm al-khilaf: As a sub-discipline of fiqh

23. Dr. Zübeyde Özben, Hadīth, Sakarya 
University, 28.06.2018
Understanding of sunnah in the works of Hanafi 
Usul al-Fiqh in Transoxiana (5th-8th centuries 
A.H.)

24. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadīth, Samsun 
Ondokuz Mayıs University, 23.02.2018
Amal phenomenon in establishing the authentic-
ity of narrations to the Prophet (pbuh) 
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25. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Islamic 
Law, Marmara University, 25.12.2017
Place of Shihab al-Dın al-Qarafī in history of fiqh

26. Dr. Tuba Erkoç Baydar, Islamic Law, 
Marmara University, 26.09.2017
Euthanasia and withholding treatment: An Is-
lamic legal analysis

27. Dr. Davut Ağbal, Tafsir, Fırat University, 
27.05.2016
Ishārī exegesis in Muhyiddin İbnü’l-Arabî

28. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadith, Marmara 
University, 25.05.2016
Fiqh al-hadith as a scientific discipline

29. Dr. Mehmet Yıldız, Tasawwuf, Ankara 
University, 21.01.2016
Ibn Barrajān (d. 536/1141) and his understand-
ing of sufism

30. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasawwuf, 
Marmara University, 07.01.2016
Alauddawla Simnani and his sufi thoughts

31. Dr. Harun Abacı, Tafsir, Sakarya University, 
11.11.2015
Effect of i’rāb on the variations of the mean-
ing in the Qur’an: With special references to 
Ālusı’s exegesis

25. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam 
Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017
Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri

26. Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, 
Marmara Üniversitesi, 26.09.2017
Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi

27. Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 
27.05.2016
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de İşârî Tefsir

28. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara 
Üniversitesi, 25.05.2016
İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-hadîs

29. Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üni-
versitesi, 21.01.2016
İbn Berrecân (ö. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı

30. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Mar-
mara Üniversitesi, 07.01.2016
Alâuddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri

31. Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversi-
tesi, 11.11.2015
Kur’an’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi 
-Âlûsî Tefsiri Örneği-
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Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)

İSAM launched LADEP in 2006 to provide educa-
tional assistance to undergraduate students study-
ing at theology faculties and has since developed 
into a three-stage program (LADEP-1, LADEP-2 and 
LADEP-Specialization). Its activities have continued 
as part of the Researcher Assistance and Training 
Program (AYP) since 2012.

In LADEP-1, texts selected from contemporary 
literature are examined to provide participants 
with a background in the basic terminology, terms 
and problematic areas of Islamic sciences. The 
LADEP-2 program, which runs for two years, in-
cludes the study of classical texts related to the 
four main branches of Islamic studies (tafsir, hadith, 

Lisans Akademik Destek 
Programı (LADEP)

İlahiyat fakültesi lisans öğrencilerinin ilmî ve 
akademik gelişimlerine destek sağlamak gayesiyle 
İSAM tarafından 2006 yılında hayata geçirilen 
ve süreç içerisinde gelişerek üç aşamalı (LA-
DEP-1, LADEP-2 ve LADEP-İhtisas) bir eğitim 
programına dönüşen LADEP, 2012 yılından bu 
yana Araştırmacı Yetiştirme Programı (AYP) 
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

LADEP-1’de, katılımcıların İslam ilimlerinin 
temel terminolojisi, ıstılahları ve problem 
alanları hakkında alt yapı kazanması amacıyla 
genellikle çağdaş literatürden seçilmiş metinler 
işlenmektedir. İki sene süren LADEP-2’de dört 
temel ilim dalıyla (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) ilgili 
klasik metinler takip edilirken aynı zamanda bu 
ilimlerin problematiklerine, güncel problemle-
rine ve öğrenci sunumlarına yer verilmektedir.  
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Lisans üstü çalışmalara hazırlık desteği olarak 
planlanan LADEP-İhtisas’ta ise usûl-i fıkıh se-
minerlerinin yanı sıra akademik çalışmalarda 
ihtiyaç duyulan metodolojik-teknik bilgilere 
dair seminerler verilmekte ve alanlarında yetkin 
isimlerle istişare amaçlı toplantılar gerçekleşti-
rilmektedir. Bütün sahalardan katılımcıların 
iştirakiyle yürütülen söz konusu çalışmalara ilave 
olarak katılımcılar, ilmî ihtiyaçları çerçevesinde 
kendi araştırma sahalarında danışman hocala-
rıyla belirli periyotlarla bir araya gelerek yaklaşık 
sekiz ay süren ilmî danışmanlık desteği almakta, 
aynı zamanda alanlarında uzman isimlerle İslam 
ilimlerinde temel klasik metinleri okuyarak ikmal 
etmektedirler.

LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışın-
daki dillerde kitap temini imkânı sunan kitap 
bursunun yanı sıra yabancı dil yeterliklerini 
geliştirmek üzere Arapça ve İngilizce dil desteği 
verilmektedir. Ayrıca LADEP-1 müfredatına 
ek olarak, katılımcıların klasik metinlere ulaş-
mak için ihtiyaç duydukları alt yapı bilgilerini 
geliştirmeleri amacıyla sarf-nahiv seminerleri 
ve başlangıç düzeyinde çağdaş İslam düşüncesi 
seminerleri düzenlenmektedir.

Hafta içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasında 
çoğunluğu İSAM’da yüz yüze, ancak pandemi 
sebebiyle bir kısmı online yürütülen LADEP 
seminerleri, klasik Arapça bir metni okumakla 
yetinmeyen, aksine katılımcıları İslam ilimlerinin 
günümüzde nasıl anlaşılması ve çalışılması gerek-
tiğine dair düşünmeye teşvik eden, aynı zamanda 
onların akademik kabiliyetlerini geliştirmeyi 
hedefleyen bir mahiyete sahiptir. Seminerlerin 
yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli ferdî ve toplu 
çalışmalarla katılımcıların akademik araştırma 
ve ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân 
sunulmaktadır.

2020-2021 döneminde 25 farklı seminer ile 7 
farklı ilim dalında ilmî danışmanlık toplantıları-
nın takip edildiği LADEP’te, 14. dönem LADEP-2 
katılımcıları seminerlerini tamamlayarak sertifi-

Islamic law and Islamic theology), as well as current 
issues and student presentations. 

In the LADEP-Specialization section−planned as a 
preparatory program for graduate studies−seminars 
focus on methodological-technical knowledge need-
ed for academic studies. Consultation meetings are 
also held with experts in their fields. In addition to 
the previous studies carried out by participants from 
various fields, participants periodically meet with 
their advisors in their research fields and receive 
mentorship support, which lasts for about eight 
months. At the same time, they read classical texts 
in Islamic sciences under the supervision of experts 
in related fields.

LADEP participants are provided with Arabic and 
English language support to improve their foreign 
language proficiency. They also receive book 
scholarships that allow them to access books in 
languages other than Turkish. In addition to the 
LADEP-1 curriculum, Arabic grammar-morphology 
seminars and beginner-level contemporary Islamic 
thought seminars help students develop the funda-
mental knowledge needed to understand classical 
texts.

LADEP seminars are typically conducted at İSAM 
every weekday between 5:30 p.m. and 7:00 p.m. 
in person but are now also held sometimes online 
due to the pandemic. These seminars−rather than 
simply reading classical texts−encourage partici-
pants to think about how Islamic sciences should 
be understood and studied today. This program 
helps participants strengthen their academic abili-
ties. In addition to the seminars, various individual 
and collective programs are provided to enable 
participants to advance their academic research 
and expression skills.

LAPED hosted 25 different seminars and scientific 
consultancy meetings in seven different branches 
of science in the 2020-2021 period. The 14th term 
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LADEP-2 participants were eligible to receive cer-
tificates upon completing their seminars. LADEP-
Specialization, attended by senior undergraduate 
students who completed LADEP-2 seminars, 
completed the program’s eighth term. 

In LADEP 2021-2022 term, applications were 
received for the 16th term of LADEP-2 and 10th 
term of LADEP-1 stages in September-October. 
Participants were admitted to both stages following 
face-to-face interviews at İSAM on 16-17 October. 
Bringing together LADEP’s new participants for the 
first time, the orientation and information programs 
for 2021-2022 were held on October 21-22. During 
LADEP’s 2021-2022 period, participants will take 
26 different seminars in three LADEP stages.

To introduce undergraduate students in Islamic 
Sciences and Theology to LADEP, İSAM launched 
the One Day at İSAM program in September 2021. 
Participants were provided the opportunity to visit 
İSAM, learn about its projects, attend information 
sessions about LADEP’s programs and use İSAM’s 
library. Feedback was collected from program par-
ticipants to improve the experience in future years. 
With a greater understanding of LADEP’s opera-
tions, students applying to the LADEP will have a 
better understand of the program after attending 
the one-day program. 

ka almaya hak kazandılar. LADEP-2 seminerle-
rini tamamlayan lisans son sınıf öğrencilerinin 
katıldığı LADEP-İhtisas ise sekizinci dönemini 
tamamladı.

LADEP 2021-2022 döneminde, 16. dönem 
LADEP-2 ve 10. dönem LADEP-1 aşamaları için 
eylül-ekim aylarında başvuru alındı, 16-17 Ekim 
tarihlerinde İSAM’da yüz yüze gerçekleştirilen 
mülakatla her iki aşama için katılımcılar kabul 
edildi. LADEP’in yeni dönem katılımcılarını 
ilk defa bir araya getiren LADEP 2021-2022 
dönemi tanıtım ve bilgilendirme programları 
21-22 Ekim’de gerçekleştirildi. LADEP 2021-2022 
döneminde katılımcıların üç LADEP aşamasında 
toplam 26 farklı seminer almaları planlandı.

LADEP’in tanıtımı ve içeriğine dair bilgilen-
dirmede bulunmak amacıyla 2021 yılı Eylül 
ayından itibaren İstanbul’daki İslamî ilimler ve 
İlahiyat fakülteleri lisans öğrencilerine hitap eden 
İSAM’da 1 Gün programı hayata geçirildi. Prog-
ram kapsamında gün boyu İSAM’da bulunma 
fırsatı sağlanan katılımcılara İSAM projelerinin 
tanıtımı, LADEP’in işleyişi ve içeriğine dair 
bilgilendirme oturumları yapılmasının yanı sıra 
İSAM Kütüphanesi kullanımını yerinde tecrübe 
imkânı sunuldu. Gün sonunda program katılım-
cılarından alınan geri dönüşlerle İlahiyat lisans 
talebelerinin LADEP’e dair beklenti ve taleplerin 
güncellenmesi amaçlandı. Öte yandan İSAM’da 
1 Gün Programı ile LADEP başvurusunda bulu-
nacak aday katılımcıların LADEP içeriği ve im-
kânlarına dair bilgilendirme sayesinde LADEP’i 
daha bilinçli tercih etmesi hedeflendi.
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İSAM, within the scope of publishing, which is one 
of its main fields of activity, publishes an annual 
bulletin to give information about its own activities 
and projects, and catalogues to promote the works 
it publishes, as well as encyclopedias, books, criti-
cal editions and peer-reviewed academic journals. 
Thus, it aims to contribute to the scholarly world 
and researchers by increasing qualified scientific 
publications in Türkiye and around the world, ensur-
ing that reliable and standard publications of clas-
sical works become accessible. İSAM Publications 
qualifies to be an “international publishing house” 
in accordance with the requirements defined by the 
Republic of Türkiye, Presidency of Inter-Universities 
Council on 17.10.2019.

İSAM which published 4 issues of peer-reviewed 
journals, 1 bulletin, 2 issues of catalogue and 7 
new books consisting of 16 volumes in total in 
2021, has also reprinted 36 works consisting of 
55 volumes.

For the encyclopedias prepared for publication by 
İSAM, see. p. 7.

İSAM, ana faaliyet alanlarından biri olan yayıncı-
lık kapsamında ansiklopediler, telif kitaplar, tah-
kikli neşirler ve hakemli akademik dergilerin yanı 
sıra kendi faaliyet ve projelerini tanıtmak üzere 
yıllık bülten ve neşrettiği eserleri tanıtmak üzere 
yayın katalogları yayımlar. Böylece Türkiye’de 
ve dünyada nitelikli ilmî yayınların artmasını, 
klasik eserlerin güvenilir ve standart neşirlerinin 
ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak yoluyla ilim 
dünyasına ve araştırmacılara katkıda bulunmayı 
hedefler.  İSAM Yayınları, T.C. Üniversitelera-
rası Kurul Başkanlığı’nın 17.10.2019 tarihinde 
tanımladığı şekliyle “uluslararası yayınevi” olma 
şartlarını taşımaktadır. 

2021 yılı içinde 4 sayı hakemli dergi, 1 bülten, 2 
sayı katalog ve toplam 16 ciltten oluşan 7 yeni 
kitap yayımlayan İSAM 55 ciltten oluşan 36 
eserin de mükerrer baskısını yapmıştır.

İSAM’ın yayına hazırladığı ansiklopediler için  
bk. s. 7.
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Kitaplar

İlim dünyasına özgün katkılarda bulunmak ve ge-
nel okuyucuyu bilgilendirmek üzere farklı diziler-
de ilmî ve akademik standartlara uygun yayınlar 
yapmayı amaçlayan İSAM, 2004 yılına kadar ken-
di yetiştirdiği araştırmacıların tezleri başta olmak 
üzere, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında seçilmiş 
bazı doktora tezleri ile Arapça tahkikli neşirler ve 
tıpkıbasımlar yayımladı. 2005 yılında Dr. İbrahim 
Kalın başkanlığında oluşturulan Yayın Kurulu 
ile kendi projeleri çerçevesinde ilmî araştırma 
eserlerinin yanı sıra genel okuyucuya hitap eden 
kitaplar yayımlamaya başladı. Sonrasında sırayla 
Dr. Seyfi Kenan ve Dr. Ömer Türker başkanlığın-
da faaliyet gösteren Yayın Kurulu’nun başkanlığı 
2012 yılından bu yana Prof.Dr. M. Suat Mertoğlu 
tarafından yürütülmektedir. Yayın Kurulu’nda 
Prof.Dr. M. Cüneyt Kaya, Prof.Dr. Halit Özkan,  
Prof.Dr. İlhan Kutluer, Prof.Dr. Ömer Türker, 
Prof.Dr. Semih Ceyhan, Doç.Dr. Tuncay Başoğlu, 
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu, Dr. Mustafa Demiray 
ve Erdal Cesar üye olarak görev yapmaktadır.

İSAM Yayınları bünyesinde özellikle 2012 yı-
lından bu yana yeni bir yapılanmaya gidilmiş; 
kitapların tutarlı bir kimliğe ve yeni bir tasarıma 
kavuşturulması yolunda çalışmalar başlatılmış, 
bu amaçla profesyonel yayıncılık tecrübesine 
sahip tam zamanlı bir editör istihdam edilmiş, 
diziler yeniden düzenlenerek 5 farklı dizi baş-
lığı altında toplanmıştır. Prestij Eserler Dizisi, 
Temel Kültür Dizisi, Klasik Eserler Dizisi, 
İlmî Araştırmalar Dizisi ve Başvuru Eserleri 
Dizisi başlıkları altında 2021 yılı sonu itibariyle 
yayımlanmış eser sayısı 243’tür. 

Üretim ve yayın hazırlık aşamalarının tamamı 
İSAM tarafından gerçekleştirilen bu eserlerin 
büyük çoğunluğu Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Yayınları bünyesinde “İSAM Yayınları” logosuyla 
TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi tarafından 
yayımlanmakta; basım, dağıtım ve satış hizmet-
leri de bu işletme tarafından yürütülmektedir. 
İSAM’ın ürettiği eserlerin bir kısmı ise yurt içinde 

Books
İSAM, which aims to make publications in accordance 
with scientific and academic standards in different 
series in order to make original contributions to the 
world of science and to inform the general reader, 
has published some doctoral theses, especially the 
ones written by its own researchers until 2004, in 
the field of theology and social sciences, as well 
as some critically edited books and facsimiles in 
Arabic. İSAM started to publish books appealing 
to the general reader as well as scientific research 
works within the framework of its own projects under 
the guidance of the Editorial Board formed under the 
chairmanship of Dr. İbrahim Kalın In 2005. After that, 
the chairmanship of the Editorial Board carried out 
by Dr. Seyfi Kenan and Dr. Ömer Türker, respectively 
and since 2012, it has been carried out by Prof. M. 
Suat Mertoğlu. Prof. M. Cüneyt Kaya, Prof. Halit 
Özkan, Prof. İlhan Kutluer, Prof. Ömer Türker, Prof. 
Semih Ceyhan, Associate Prof. Tuncay Başoğlu, Dr. 
Ali Hakan Çavuşoğlu, Dr. Mustafa Demiray and Erdal 
Cesar serve as the members of the Editorial Board.

A new structuring has been formed within the body 
of İSAM Publications, especially since 2012; Works 
were initiated to bring the books to a coherent identity 
and a new design. For this purpose, a full-time editor 
with professional publishing experience has been 
employed, and the series have been rearranged 
and gathered under 5 different titles. As of the end of 
2021, the number of works published under the titles 
of Prestige Works Series, Basic Culture Series, 
Classical Works Series, Scientific Research 
Series and Reference Works Series is 243.

The majority of these works, whose stages of produc-
tion and preparation for publication are all carried out 
by İSAM, are published by TDV Yayın Matbaacılık 
İşletmesi under the logo of “İSAM Publications” 
under Türkiye Diyanet Foundation (TDV) Publica-
tions; printing, distribution and sales services are 
also carried out by this enterprise. Some of the 
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works produced by İSAM are published as “joint 
publications” within the framework of the protocols 
signed with the Presidency of Religious Affairs and 
the Presidency of Manuscript Institution of Türkiye 
and with distinguished and experienced publishers 
and institutions abroad, and are presented to readers 
and researchers in a wider geography.

Works submitted to İSAM for publication or planned 
and ordered by the institution are subjected to 
academic refereeing processes, referee and editor 
contributions are provided especially for the theses 
in order to transform them from the thesis format 
into the book format, and separate experts work on 
the books finalized by the author in order to apply 
İSAM’s spelling and citation rules, and finally, the 
books that have undergone proof-reading processes 
and whose index has been prepared are published 
with an aesthetic and legible design.

Works prepared for publication within the frame-
work of Early Classical Period and Late Classical 
Period projects and different encyclopedia projects, 
including the publication of classical works that have 
contributed to the history of Islamic sciences and 
thought, carried out by İSAM, are presented to the 
reader in different types such as encyclopedias, 
dictionaries, single-author and multi-author (com-
pilation) books, and in different formats such as 
pocket size, academic size, large size, paperback, 
hard cover and prestige publication under the brand 
name of İSAM Publications. Especially through the 
compilation works with multiple authors that it has 
planned and brought to the publishing world in the 
last ten years, İSAM has published compiled books 
composed of researches and original articles in 
accordance with the framework of the planning of a 
book/project editor determined by the İSAM Editorial 
Board, by a number of scientists reaching at least 
10, sometimes exceeding 20, about the branch of 
a science, subject or scholar that is difficult to be 
covered by a single author/researcher with all its 
depth and breadth.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yazma Eserler Ku-
rumu Başkanlığı ile yurt dışında da seçkin ve 
tecrübeli yayıncı ve kurumlarla yapılan protokol-
ler çerçevesinde “ortak yayın” olarak gerçekleşti-
rilmekte ve daha geniş bir coğrafyada okuyucu 
ve araştırmacılara sunulmaktadır.

Yayımlanmak üzere İSAM’a sunulan ya da ku-
rum tarafından planlanıp sipariş edilen eserler 
akademik hakemlik süreçlerinden geçirilmek-
te, özellikle tezlerin tez formatından çıkarılıp 
kitaplaştırılması için hakem ve editör katkısı 
verilmekte, yazarın son halini verdiği eserler 
üzerinde İSAM’ın imla ve atıf kurallarının uy-
gulanması amacıyla ayrı uzmanlarca çalışılmakta, 
nihayet üslup okuma ve son okuma süreçlerinden 
geçirilen ve dizini hazırlanan kitaplar estetik ve 
okunaklı bir tasarımla yayımlanmaktadır.

İSAM’ın yürüttüğü, İslam ilim ve düşünce tari-
hine mal olmuş klasik eserlerin neşrini de içeren 
Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem 
projeleri ile farklı ansiklopedi projeleri çerçeve-
sinde yayına hazırlanan eserler İSAM Yayınları 
markasıyla ansiklopedi, sözlük, tek yazarlı ve çok 
yazarlı (derleme) telif eser, tahkikli neşir ve tıpkı 
basım gibi farklı türlerde ve cep boy, akademik 
boy, büyük boy, karton kapak, sert kapak ve 
prestij yayın gibi farklı formatlarda üretilerek 
okuyucuya sunulmaktadır. İSAM, özellikle son 
on yılda planlayıp yayın dünyasına kazandırdığı 
çok yazarlı, derleme eserler aracılığıyla, tek bir 
yazar/araştırmacı tarafından tüm derinlik ve 
genişliğiyle kuşatılması zor olan ilim dalı, konu 
ya da âlimler hakkında, İSAM Yayın Kurulu ta-
rafından belirlenen bir kitap/proje editörünün 
planlaması çerçevesinde sayıları en az 10’a ulaşan, 
bazen de 20’yi aşan ilim insanı tarafından ilk defa 
kaleme alınan, araştırma ürünü ve özgün telif 
makalelerden müteşekkil derleme telif eserler 
yayımlamıştır. 
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Projeler kapsamında yayımlanan eserlerin listesi 
için bk. s. 26.

Temel Kültür Dizisi

Mükerrer Baskı

	� Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultan-
ları, 2010; 10. baskı, 2021

	� Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Os-
manlı Sultanları I, 2011; 5. baskı, 2021

	� Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Os-
manlı Sultanları II, 2016; 4. baskı, 2021

	� Selçuk Mülayim, Sinan bin Abdülmennan, 2010; 
3. baskı, 2021 

	� Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı, 2010; 4. baskı, 
2021

	� İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; 17., 18. 
baskı, 2021

	� İsmail Yiğit, Emevîler, 2016; 6., 7. baskı, 2021

	�Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; 8. baskı, 2021

	� Nahide Bozkurt, Abbâsîler, 2014; 8. baskı, 2021

	� Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 
2014; 7. baskı, 2021

	� Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; 10. baskı, 
2021

	� İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, 2009; 
8. baskı, 2021

For the list of the works published within the scope 
of the projects, see. p. 26. 

Basic Culture Series
Reprints

	� Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 
(The Ottoman Sultans of the Formative Period), 
2010; 10th ed, 2021

	� Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı 
Sultanları I (Ottoman Sultans During the Imperial 
Age I), 2011; 5th ed., 2021

	� Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı 
Sultanları II (Ottoman Sultans During the Imperial 
Age II), 2016; 4th ed., 2021

	� Selçuk Mülayim, Sinan bin Abdülmennan (Sinān 
b. Abd al-Mannān), 2010; 3rd ed., 2021

	� Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı (Islāmic Art), 2010; 
4th ed., 2021 

	� İbrahim Kalın, İslâm ve Batı (Islām and the West), 
2007; 17th, 18th ed., 2021

	� İsmail Yiğit, Emevîler (Umayyads), 2016; 6th, 7th 
ed., 2021

	� Mehmet Özdemir, Endülüs (Andalusia), 2014; 8th 
ed., 2021

	� Nahide Bozkurt, Abbâsîler (Abbāsids), 2014; 8th 
ed., 2021

	� Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik (An 
Overview of Judaism), 2014; 7th ed., 2021

	� Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık (Christianity), 2006; 
10th ed., 2021

	� İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları (Articles of 
Faith in Islām), 2009; 8th ed., 2021
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	� Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş (Introduction to the 
Qur’an), 2006; 11th ed., 2021

	� Ulvi Murat Kılavuz-Ahmet Saim Kılavuz, Kelâma 
Giriş (Introduction to Kalām), 2010; 6th ed., 2021

	� Turan Koç, İslâm Estetiği (Islāmic Aesthetics), 
2008; 10th ed., 2021

	� Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru (Turks 
and Their Conception of Islam), 2011; 4th ed., 2021

	� Casim Avcı (ed.), Son Peygamber Hz. Muhammed 
(The Last Prophet Holy Muhammad), 2007; 11th 
ed., 2021 

Classical Works Series

New Books

	� Shaykh al-Islam Abū al-Su‘ūd, Muḥammad b. 
Muḥammad b. Muṣṭafā al-‘Imādī, Irshād al-ʻaql 
al-salīm ilá mazāyā al-kitāb al-karīm (ed. by M. 
Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, 
Muhammed İmâd el-Nabulsî), I-IX, 2021

	� Ibn Ābidīn, Sharh Uqūdi Rasm al-Mufti (ed. by 
Şenol Saylan) 2021

	� ‘Ali al-Qushji (Ala al-Din Ali b. Muhammad al-
Samarkandī), Ḥashiyatu ‘Alī al-Qūshjī ‘alā Sharḥ 
al-Kashshāf li al-Taftazānī (ed. by Mehmet Çiçek), 
2021

	� Abu al-Mu‘īn al-Nasafī, al-Tamhīd li Qawāid al-
Tawḥīd (ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 2021

	� Shams al-’Aimma al-Sarakhsī, Sharḥ al-Jāmi‘ 
al-Ṣaghīr (ed. by Ertuğrul Boynukalın), I-II, 2021 

Reprints

	� Rahmat Allah al-Hindī, Iẓḥār al-Ḥaqq, (trans. Ali 
Namlı-Ramazan Muslu), I-II, 2012; 2nd, 3rd ed., 
2021

	�Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, 2006; 11. baskı, 
2021

	� Ulvi Murat Kılavuz-Ahmet Saim Kılavuz, 
Kelâma Giriş, 2010; 6. baskı, 2021

	� Turan Koç, İslâm Estetiği, 2008; 10. baskı, 2021

	� Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru, 2011; 
4. baskı, 2021

	� Casim Avcı (editör), Son Peygamber 
Hz. Muhammed, 2007; 11. baskı, 2021 

Klasik Eserler Dizisi

Yeni Kitap

	� Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, 
İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm 
(thk. Mehmet Taha Boyalık, Ziyaüddin el-Kaliş, 
Ahmet Aytep, Muhammed İmâd el-Nabulsî), 
I-IX, 2021 

	� İbn Âbidîn, Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî (thk. 
Şenol Saylan), 2021

	� Alî Kuşçu (Alâeddîn Alî b. Muhammed es- 
Semerkandî), Hâşiyetü Alî el-Kuşcî alâ Şer-
hi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî (thk. Mehmet Çiçek), 
2021

	� Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd li-kavâidi’t-tev-
hîd (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 2021

	� Şemsüleimme es-Serahsî, Şerhu’l-Câmii’s-sagīr 
(thk. Ertuğrul Boynukalın), I-II, 2021 

Mükerrer Baskı

	� Rahmetullah el-Hindî, İzhârü’l-hak (trc. Ali 
Namlı-Ramazan Muslu), I-II, 2012; 3. baskı, 
2021
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	� Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, Câ-
miu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye 
ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh (thk. İsmet Garibullah 
Şimşek), I-II, 2020; 2., 3. baskı, 2021

	�Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî – Seyyid 
Şerîf el-Cürcânî, Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tec-
rîdi’l-akāid – Hâşiyetü’t-Tecrîd – Cürcânî’nin 
minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte 
(thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim), I-III, 2020; I-II, 
2. baskı, 2021 

	� Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), 2002; 
17. baskı, 2021

	� Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî 
şerhi’t-Temhîd (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 
I-II, 2020; 2. baskı, 2021

	� Şemsüleimme es-Serahsî, Şerhu’l-Câmii’s-sagīr 
(thk. Ertuğrul Boynukalın), I-II, 2021; 2. baskı, 
2021 

	� Yûsuf b. Hilâl es-Safedî, Keşfü’l-esrâr ve het-
kü’l-estâr (thk. Bahattin Dartma), I-V, 2019; 
2. baskı, 2021

	� Şeyh Bedreddin, et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-işârât 
(thk. Mustafa Bülent Dadaş), I-III, 2019; 2. 
baskı, 2021

İlmî Araştırmalar Dizisi

Yeni Kitap

	�Mehmet Çiçek, Müfessir Olarak Ali Kuşçu, 2021

	�M. Macit Sevgili, Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı, 
2021 

Mükerrer Baskı

	� Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, 
2011; 4. baskı, 2021

	� Rukn al-Dīn ‘Ubayd Allāh al-Samarqandī, Cāmi 
‘al-uṣūl fī bayān al-qawā’id al-Ḥanafīyya ve al-
Shāfi‘īyya fi uṣūl al-fiqh (ed. by İsmet Garibullah 
Şimşek), I-II, 2020; 3rd ed., 2021

	� Mahmud ibn Abd al-Rahmān al-Isfahanī – al-
Sayyed Sharīf al-Jurjānī, Tasdīd al-Qawā’id fī 
sharh Tajrīd al-Aqāid, Ḥāshiyat al-Tajrīd, Jurjani’s 
own commentary together with other notes (ed. by 
Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, 
Muhammed Yetim), I-III, 2020; I-II, 2nd ed., 2021 

	� Abū Mansūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotated 
Translation, (trans. Bekir Topaloğlu), 2002; 17th 
ed., 2021

	� Husāmaddīn Hussain al-Sighnākī, Al-Tasdīd fī 
Sharḥ al-Tamhīd (ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 
I-II, 2020; 2nd ed., 2021

	� Shams al-’Aimma al-Sarakhsī, Sharḥ al-Jāmi‘ al-
Ṣaghīr (ed. by Ertuğrul Boynukalın), I-II, 2021; 2nd 
ed., 2021 

	� Yūsuf b. Hilāl al-Safadī, Kashf al-asrār wa-hatk 
al-astār (ed. by Bahattin Dartma), I-V, 2019; 2nd 
ed., 2021

	� Şeyh Bedreddin, al-Tashīl sharh Latāif al-ishārāt 
(ed. by Mustafa Bülent Dadaş), I-III, 2019; 2nd ed., 
2021

Academic Works Series

New Books

	� Mehmet Çiçek, Müfessir Olarak Ali Kuşçu (‘Alī 
al-Qūshjī as a Commentator of the Qur’an), 2021

	� M. Macit Sevgili, Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı (Al-
Juwaynī’s Understanding of Analogy), 2021 

Reprints

	� Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi (His-
tory of Ottoman Administration and Economy), 
2011; 4th ed., 2021
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	� İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (Islamic Phi-
losophy - History and Problems) (ed. M. Cüneyt 
Kaya), 2013; 10th ed., 2021

	� Hilmi Demir, Delil ve İstidlâlin Mantıkî Yapısı -İlk 
Dönem Sünnî Kelâm Örneği- (The Rational Struc-
ture of Evidence and Deduction – The Case of 
Early Sunni Kalam), 2012; 2nd ed., 2021

	� Adalet Çakır, Mehmed Rifat Efendi’nin Nefhatü’r-
Riyâzi’l-Âliye’sinde Abdülkādir-i Geylânî ve Kādirîlik 
(‘Abd al-Qādir Gīlānī and Qādirīs in Mehmed Rifat 
Efendi’s Nafkhat al-Riyaḍ al-‘Āliya), I-II, 2012; 2nd 
ed., 2021

	� İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin 
Râzî (Fakhr al-Dīn al-Rāzī in the Transformative 
Period of the Islāmic Thought) (ed. Ömer Türker-
Osman Demir), 2013; 3rd ed., 2021

	� Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve 
Gayesi (The Nature and Purpose of Uṣūl al-Fiqh), 
2008; 4th ed., 2021

	� Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu (The 
Problem of Comprehension of Hadīths), 2016; 
3rd ed., 2021

	� Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, I - Büyük 
Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) (Saljukids, 
I – History of the State of Great Saljukids), 2013; 
7th ed.,  2021

	� Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür (Sūfī orders in 
Turkey: History and Culture) (ed. Semih Ceyhan), 
2015; 3rd ed., 2021

	� Ömer Türker, İbn Sînâ’da Metafizik Bilginin İmkânı 
(The Possibility of Metaphysical Knowledge in Ibn 
Sīnā’s Philosophy), 2010; 3rd ed., 2021

Reference Works Series

Reprints

	� Temel İslam Ansiklopedisi (The Concise Ency-
clopedia of Islām) (project coordinator and editor 
Tuncay Başoğlu), I-VIII, 2019; revised 5th ed.; 2021 

	� İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (ed. M. 
Cüneyt Kaya), 2013; 10. baskı, 2021

	� Hilmi Demir, Delil ve İstidlâlin Mantıkî Yapısı 
-İlk Dönem Sünnî Kelâm Örneği-, 2012; 2. baskı, 
2021 

	� Adalet Çakır, Mehmed Rifat Efendi’nin Nefha-
tü’r-Riyâzi’l-Âliye’sinde Abdülkādir-i Geylânî ve 
Kādirîlik, I-II, 2012; 2. baskı, 2021

	� İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fah-
reddin Râzî (ed. Ömer Türker-Osman Demir), 
2013; 3. baskı, 2021

	� Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti 
ve Gayesi, 2008; 4. baskı, 2021

	� Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu, 2016; 
3. baskı, 2021

	� Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, I - Büyük 
Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; 7. 
baskı,  2021

	� Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür (ed. Semih 
Ceyhan), 2015; 3. baskı, 2021

	� Ömer Türker, İbn Sînâ’da Metafizik Bilginin 
İmkânı, 2010; 3. baskı, 2021 

Başvuru Eserleri Dizisi

Mükerrer Baskı

	� Temel İslam Ansiklopedisi (koordinatör ve editör 
Tuncay Başoğlu), I-VIII, 2019; gözden geçirilmiş 
5. baskı; 2021  
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Yeni Kitaplar 

İlmî Araştırmalar Dizisi

	M ehmet Çiçek, Müfessir 
Olarak Ali Kuşçu, 2021

Zemahşerî’nin kendinden sonraki tefsir çalış-
malarını derinden etkilemiş el-Keşşâf’ı üzerine 
yapılan bazı şerh ve haşiyelerin, tefsir literatürün-
de bir çekim merkezi oluşturduğu söylenebilir. 
Bunlardan biri Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) el-
Keşşâf Hâşiyesi’dir. Bu haşiye üzerine yapılmış 
çok sayıda çalışma arasında, Ali Kuşçu’nun (ö. 
879/1474) Hâşiyetü Alî Kuşcî alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-
Teftâzânî’si de bulunmaktadır. Ancak dönemin 
en meşhur bilginlerinden biri olmakla birlikte, 
Ali Kuşçu’nun eseri ve tefsirciliği hakkında yeterli 
bilgi ve birikimin olduğu söylenemez. 

Ali Kuşçu’nun tefsirciliğinin, Teftâzânî’nin 
el-Keşşâf Hâşiyesi’ne yazdığı haşiye üzerinden 
incelendiği bu çalışma, Ali Kuşçu’yu 
ve eserini ayrıntılı bir şekilde tanıt-
makta ve onun hem tefsir usulüne 
yönelik görüşlerini hem de âyet yo-
rumlarını takdim ederek tefsir ilmi-
ne katkılarını ortaya koymaktadır.

Müfessir Olarak Ali Kuşçu, tefsir 
sahasındaki devamlılık ve gelişimi 
beraberce anlama noktasında bir 
imkân sunuyor. 

New Books

Academic Works Series

	� Mehmet Çiçek, Müfessir 
Olarak Ali Kuşçu (‘Alī 
al-Qūshjī as a Commentator 
of the Qur’an), 2021

It can be said that some commentaries and glosses 
on al-Kashshāf of Zamakhsharī, which deeply in-
fluenced the later tafsir studies, constitute a center 
of attraction in the tafsīr literature. One of such 
books is al-Taftazānī’s (d. 792/1390) gloss over 
Kashshāf. Among the many studies on this gloss is 
‘Alī al-Qūshjī’s (d. 879/1474) Ḥāshiyat ‘Alī al-Qūshjī 
‘alā Sharḥ al-Kashshāf li al-Taftāzānī. However, 
despite being one of the most famous scholars of 
the period, it cannot be said that there is sufficient 
knowledge and studies about ‘Alī al-Qūshjī’s work 

and expertise in Qur’anic exegesis.

This book, in which ‘Alī al-Qūshjī’s 
exegesis is analyzed through the 
gloss written by al-Taftāzānī over 
a gloss of Kashshāf, introduces ‘Alī 
al-Qūshjī and his work in detail and 
reveals his contributions to the sci-
ence of tafsir by presenting both 
his views on the methodology of 
Qur’anic exegesis and his interpre-
tations of the verses of the Qur’an.

Müfessir Olarak Ali Kuşçu (‘Alī al-
Qūshjī as a Commentator of the 

Qur ’an) offers an opportunity to un-
derstand both the continuity and the development 
in the field of tafsir together. 
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	� M. Macit Sevgili, 
Cüveynî ’nin Kıyas Anlayışı 
(Al-Juwaynī ’s Understanding 
of Analogy), 2021

Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī (d. 478/1085), 
who had an advanced rational personality, was 
one of the leading scholars who shaped Islāmic 
thought with his distinguished books, competent 
students, original views, unique findings and dif-
ferent perspectives.

In al-Burhān, which is al-Juwaynī’s one of the most 
important works written based on mutakallimīn style 
and also known as the “riddle of the ummah” due to 
the complexity of its style, the field that al-Juwaynī 
deals with in the most comprehensive way and 
reflects its rational side is analogy (qiyās). With 
his innovations and contributions to the thought of 
maqāsid in the context of qiyas and ta‘līl, al-Juwaynī 
became a pioneer of a line traced in the history of 
maqāsid and was among the founding theorists 
of this thought. He followed the line of 
Imām Shāfi’ī (d. 204/820) in his quest 
for a balance between the breadth of the 
interpretation based on public benefits 
(maṣlaḥa) and the narrowness of the lit-
eral interpretation. Although al-Juwaynī 
generally followed Imām Shafi’i’s doctrine, 
he presented his own unique approaches 
in many subjects, especially in qiyās.

	M . Macit Sevgili, 
Cüveynî’nin Kıyas 
Anlayışı, 2021

İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085); 
seçkin eserleri, yetkin öğrencileri, özgün gö-
rüşleri, orijinal tespitleri ve farklı bakış açısıyla 
İslam düşüncesine yön veren âlimlerin başında 
gelmektedir.

Cüveynî’nin, mütekellimîn usulünün en önemli 
eserlerinden olup üslubunun ağırlığından dolayı 
“ümmetin bilmecesi” diye anılan eseri el-Bur-
hân’da en kapsamlı şekilde ele aldığı ve akılcı 
yönünü en çok yansıttığı alan kıyastır. Cüveynî 
kıyas ve tâlil konuları bağlamında makāsıd dü-
şüncesine getirdiği yenilikler ve sağladığı katkı-
larla, makāsıd tarihinde izi sürülen bir çizginin 
öncüsü olmuş ve bu düşüncenin kurucu teoris-
yenleri arasında yer almıştır. Maslahatçı yorumun 
genişliği ve lafızcı yorumun darlığı arasındaki 
denge arayışında, İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) çiz-
gisini takip etmiş ve genellikle onun doktrinine 
tâbi olmuşsa da kıyas başta olmak üzere birçok 

konuda kendine özgü yakla-
şımlar ortaya koymuştur. 
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Klasik Eserler Dizisi

	Şeyhülislâm Ebussuûd 
b. Muhammed el-İmâdî, 
İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ 
mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm 
(thk. Mehmet Taha Boyalık, 

Ziyaüddin el-Kaliş, Ahmet Aytep, 

Muhammed İmâd el-Nabulsî),  

I-IX, 2021

İslam medeniyetinin müteahhirîn dönemini 
ilmî ve fikrî boyutlarıyla incelemek üzere 2012 
yılında “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni hayata 
geçiren İSAM, bu proje kapsamında çerçevesinde 
İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm 
adlı eserin tahkikli neşrini gerçekleştirdi (bir cildi 
inceleme ve fihristlerden oluşan toplam 9 cilt). 
Kanûnî Sultan Süleyman döneminde ve sonrasın-
da otuz yıla yakın şeyhülislamlık yapan Ebussuûd 
Efendi’nin (ö. 982/1574) bu meşhur tefsiri, önde 
gelen dirayet tefsirleri arasında yer alıyor. Eserin 
geçmişte yapılmış çeşitli baskıları ve neşirleri 
bulunmakla birlikte, 
İSAM tarafından 
gerçekleştirilen bu 
neşir, ilk defa mü-
ellif nüshasının ve 
müellife ait açıkla-
ma notlarının (min-
hüvât) kullanılması 
başta olmak üzere 
farklı açılardan 
diğer neşirlerin ek-
sikliklerini tamam-
lamakta ve hataları 
düzeltmektedir.

Eserin prestij ve karton kapak versiyonlarının 
Türkiye baskısı ve yurt içi satış-dağıtımı TDV 
Yayınları tarafından yapılmaktadır. 

Classical Works Series

	� Shaykh al-Islam Abū 
al-Su‘ūd, Muhammad b. 
Muhammad b. Mustafā 
al-‘Imādī, Irshad al-ʻaql 
al-salım ilā mazaya al-Kitab 
al-Karım  
(ed. by Mehmet Taha Boyalık, 
Ziyaüddin el-Kaliş, Ahmet Aytep, 
Muhammed İmâd el-Nabulsî),  
I-IX, 2021

Irshād al-ʻaql al-salīm ilā mazāyā al-Kitāb al-Karīm 
was published within the scope of İSAM Late Clas-
sical Period Project which was initiated in 2012. 
The work consists of 9 volumes in total, including 
one volume review of the work and the author, and 
bibliography. The exegesis of Shaykh al-Islam Abū 
al-Su‘ūd Efendi, who was in charge of the office 
of Shaykh al-Islam for around thirty years during 
the reign of Suleyman I and afterward, is one of 

the most important Qur’anic exegesis 
books in its genre. Although 
the book has many editions, 
the İSAM version of the work 
completes other editions’ 
shortcomings and errors in 
different aspects by using 
the author’s version for the 
first time, containing over a 
thousand notes, and keep-
ing the characteristics of the 
original text.

The Turkish edition and domes-
tic sales and distribution of the prestige 

a n d paperback editions of the book are carried out 
by TDV Publications.
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	� Ibn Ābidīn, Sharh Uqūdi 
Rasm al-Muftī  
(ed. by Şenol Saylan), 2021

Sharh Uqūdi Rasm al-Muftī is an important work that 
systematically examines the principles regulating 
the process of preference and issuing fatwas carried 
out as an intra-school activity. Written by Ibn Ābidīn, 
one of the leading and well-known Hanafī jurists of 
the late period, the work is the most comprehensive 
and well-known of the indepen dent works written 
in the field of “the manners and procedures of 
issuing fatwas” or “rasm al-muftī” in particular for 
the Hanafī school.

Despite its reputation and importance, the work, 
which has not been the subject of a scholarly publi-
cations based on its manuscripts until now, has been 
prepared for publication in accordance with general 
scholarly criteria and Principles adopted by İSAM 
for the Publication of Critically Edited Works (İSAM 
Tahkikli Neşir Esasları - ITNES). The 
notes containing explanatory, correc-
tive and additional information existing 
in the marginal notes / commentaries 
written by scholars of Indo-Pakistani 
origin on the work were also taken into 
account in this critically edited book, 
published by TDV Centre for Islamic 
Studies (İSAM) within the scope of 
the Project of “Late Classical Period.”

The Turkish edition and domestic sales 
and distribution of the prestige and 
paperback editions of the book are 
carried out by TDV Publications.

	İ bn Âbidîn, Şerhu Ukūdi 
resmi’l-müftî  
(thk. Şenol Saylan), 2021

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî, mezhep içi bir faaliyet 
olarak yürütülen tercih ve iftâ işlerini tanzim 
eden prensipleri sistematik biçimde inceleyen 
önemli bir eserdir. Osmanlı son döneminin 
önde gelen ve tanınmış Hanefî fakihlerinden 
İbn Âbidîn tarafından kaleme alınan eser, Ha-
nefî mezhebi özelinde “fetva usulü” veya diğer 
adıyla “resmü’l-müftî” alanında yazılmış müstakil 
eserlerin en kapsamlısı ve bilinenidir.

Tanınırlığına ve sahip olduğu öneme rağmen 
yazmalarına dayalı ilmî bir neşre şu ana kadar 
konu edilmeyen eser, genel ilmî ölçülere ve İSAM 
Tahkikli Neşir Esasları’na (İTNES) uygun olarak 
yayıma hazırlanmıştır. İSAM tarafından “İkinci 
Klasik Dönem Projesi” kapsamında yapılan bu 
neşirde, Hint-Pakistan kökenli âlimlerin eser 
üzerine yazdıkları tâlik ve haşiyelerde yer alan 
açıklayıcı, düzeltici ve ilave bilgi içeren nitelikli 

notlar da dikkate alınmıştır. 

Eserin prestij ve karton kapak ver-
siyonlarının Türkiye baskısı ve yurt 
içi satış-dağıtımı TDV Yayınları 
tarafından yapılmaktadır. 
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	Alî Kuşçu (Alâeddîn 
Alî b. Muhammed es-
Semerkandî), Hâşiyetü Alî 
el-Kuşcî alâ Şerhi’l-Keşşâf 
li’t-Teftâzânî  
(thk. Mehmet Çiçek), 2021

Ali Kuşçu’nun (ö. 879/1474), Zemahşerî’nin (ö. 
538/1144) el-Keşşâf adlı Kur’an tefsiri üzerine 
Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından kaleme alınan 
şerhe yazdığı haşiyesinin tahkikli neşri “İkinci 
Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı, özellikle dil bilimleri 
açısından kendinden sonraki tefsir çalışmalarını 
derinden etkilemiş ve gelenek oluşturmuş eser-
lerdendir. el-Keşşâf üzerine 300’den fazla şerh ve 
haşiye kaleme alınmıştır. Teftâzânî’nin el-Keşşâf 
şerhi, eser üzerine yazılan şerh-haşiye gelene-
ğinin en etkili eserlerinden biridir. Daha sonra 
Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) tarafından 
Teftâzânî şerhine eleştiri sadedinde yazılan şerh, 
el-Keşşâf şerh-haşiye geleneğine ivme kazandır-
mıştır. Sonraki şerhler büyük oranda 
bu iki eserin etkisi altında kalırken 
haşiyelerin ise tamamına yakını bu 
iki şerh üzerine yazılmıştır. Haşiye 
sahiplerinden kimi Teftâzânî’yi kimi 
de Cürcânî’yi desteklerken, diğer bir 
kısmı iki şârih arasında hakemlik 
rolünü üstlenmiştir.

Ali Kuşçu’nun Hâşiyetü Alî Kuşcî alâ 
Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî adlı bu 
eseri Teftâzânî şerhi üzerine yazılan 
haşiye literatürünün ilk örneklerin-
den biridir. Ali Kuşçu, Teftâzânî’nin 
şerhine mukaddimeden Bakara sûre-
sinin 2. âyetine kadar haşiye yazmış 
ve Cürcânî’nin eleştirilerine cevap 
vermeye çalışmıştır.

Eserin prestij ve karton kapak versiyonlarının 
Türkiye baskısı ve yurt içi satış-dağıtımı TDV 
Yayınları tarafından yapılmaktadır. 

	� ‘Alī al-Qūshjī (‘Alā al-Dīn 
‘Alī b. Muhammad al-
Samar kandī), Hāshiyat 
‘Alī al-Qūshjī ‘alā Sharh 
al-Kash shāf lī al-Taftāzānī  
(ed. by Mehmet Çiçek), 2021

‘Alī Kūshjī’s (d. 879/1474) commentary on Taftā-
zānī’s book about (d. 792/1390) al-Zamakhsharī’s 
(d. 538/1144) Qur’anic exegesis al-Kash shāf is criti-
cally edited by Prof. Mehmet Çiçek and published 
within the scope of “Late Classical Period Project”.

al-Zamakhsharī’s al-Kashshāf is one of the most 
influential linguistic works which had a profound 
impact on the following works and created a new 
tradition. More than 300 commentaries and exege-
sis had been written about al-Kashshāf. Taftāzānī’s 
al-Kashshāf exegesis is one of the finest and most 
important examples of the exegesis-commentary 
tradition. After that al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī’s 

(d. 816/1413) critical commentary on 
Taftāzānī’s work, accelerated the for-
mation of exegesis-commentary tradi-
tion. Most of the following exegeses 
are influenced by these two works and 
almost all the commentaries are written 
on these two exegeses. The authors 
of these commentaries are divided 
between al-Taftāzānī and al-Jurjānī 
though some authors assumed the 
position of arbitration.

Ḥāshiyat ‘Alī al-Kūshjī ‘alā Sharḥ al-
Kashshāf lī al-Taftāzānī is one of the 
earliest examples of the commentary 
literature on al-Taftāzānī’s exegesis. 
‘Alī Kūshjī wrote a commentary on 
al-Taftāzānī’s exegesis from its intro-

duction to the second verse of chapter al-Baqara 
and tried to respond the Jurjānī’s criticisms.

The Turkish edition and domestic sales and distribu-
tion of the prestige and paperback editions of the 
book are carried out by TDV Publications.
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	� Abu al-Mu‘īn al-Nasafī, 
al-Tamhīd li Qawāid 
al-Tawhīd  
(ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 2021

Al-Nasafī is a scholar who systematized the tradition 
of Islamic theology, which started with Abu Ḥanīfa 
and was shaped by Imam al-Māturīdī, one of his 
prominent followers, and influenced his followers 
after him with his works. This work of al-Nasafī is 
structured based on the same scheme with Ṭabṣirat 
al-Adilla, which is a work that includes all the basic 
topics of the science of Islamic theology (ilāhiyyāt, 
nubuwwāt, sam‘iyyāt) in terms of the way it deals 
with the subjects and its classification. In this regard, 
al-Nasafī’s book is like a summary of Ṭabṣirat.

In al-Tamhīd, which is a classical book on Islamic 
theology, the articles of Islamic creed are pre-
sented concisely together with their proofs within 
the framework of the Māturīdī tradition. In his work, 
which he wrote according to the method 
called semantic method today, Abu 
al-Mu‘īn al-Nasafī tries to prove the 
issues based on rational and textual 
evidences. The number of verses and 
hadiths that he presented as textual 
evidences in his book is not negligible.

The text of al-Tamhīd was critically ed-
ited by Dr. Ali Tarık Ziyat Yılmaz using 
the oldest and most reliable manu-
scripts, and was published by İSAM in 
2020 together with its annotation titled, 
al-Tasdīd fī sharḥ al-Tamhīd.

The Turkish edition and domestic sales 
and distribution of the prestige and 
paperback editions of the book are carried out 
by TDV Publications.

	Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 
et-Temhîd li-kavâidi’t- 
tevhîd  
(thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), 2021

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ebû Hanîfe ile başlayan 
ve onun önemli takipçilerinden Mâtürîdî ile 
şekillenen kelam geleneğini sistemleştiren, yaz-
dığı eserleriyle takipçilerini etkileyen bir âlimdir. 
Nesefî’nin bu eseri, yine kelam ilmi alanında yaz-
dığı mütekâmil bir eser olan Tebsıratü’l-edille’nin 
planında ve onun özeti mahiyetindedir.

Klasik bir kelam eseri niteliğindeki et-Temhîd’de, 
inanç esasları Mâtürîdiyye geleneği çerçevesinde 
delilleriyle birlikte özlü bir şekilde sunulmaktadır. 
Nesefî bu eserini, zamanın önemli ve etkili siyasî 
liderlerinden olduğu anlaşılan fakat adını ve un-
vanını vermediği bir kişinin talebi üzerine, Ehl-i 
sünnet’in geçmiş büyüklerinin inanç esaslarını 
ve tevhit ilmi alanındaki görüşlerini açıklamak 
için yazdığını belirtir. Bugün “semantik metot” 
olarak isimlendirilen yöntemle yazdığı eserinde 

konuları aklî ve naklî delillerle is-
pata çalışır. Kullandığı naklî deliller 
arasında âyet ve hadislerin sayısı 
azımsanmayacak bir yekün tutar.

İSAM’ın 2020 yılında yayımladığı 
Siğnâkī’nin et-Tesdîd’inde parçalar 
halinde ve eksik olarak bulunan 
et-Temhîd metni en eski ve güve-
nilir nüshalar kullanılarak tahkik 
edilmiş ve et-Tesdîd şerhiyle beraber 
de basılmıştır.

Eserin prestij ve karton kapak ver-
siyonlarının Türkiye baskısı ve yurt 
içi satış-dağıtımı TDV Yayınları 
tarafından yapılmaktadır. 
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	Ş emsüleimme es-Serahsî, 
Şerhu’l-Câmii’s-sagīr  
(thk. Ertuğrul Boynukalın), I-II, 2021

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) Orta Asya 
Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin en önemli 
temsilcilerinden biridir. Mezhebin kurucu imam-
larından rivayet bulunmayan fıkhî meseleler 
hakkında Hanefî mezhebi içinde içtihat edebilen 
âlimler arasında sayılmaktadır. Serahsî’nin bu 
eseri, Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından 
biri olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 
189/805) mezhep literatüründe “zâhirü’r-rivâye” 
olarak tanınan eserleri arasında yer alan el-Câ-
miu’s-sagīr üzerine yapılmış bir şerh çalışmasıdır.

Serahsî, eserlerinin çoğunda olduğu üzere Şer-
hu’l-Câmii’s-sagīr’i de hapisteyken öğrencileri-
ne yazdırmıştır. Bilinen diğer el-Câmiu’s-sagīr 
nüshalarından hiçbiri İmam Muhammed’in 
tertibini yansıtmazken, Serahsî’nin bu eseri İmam 
Muhammed’in orijinal tertibine sadık kalarak 
şerhetmiş olması onun şerhine ayrı bir önem 
kazandırmaktadır.

Şerhu’l-Câmii’s-sagīr’in bilinen 
tek yazma nüshası, İSAM Tah-
kik Yayın Kurulu üyesi Prof.
Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın 
tahkikiyle İSAM tarafından 
iki cilt olarak yayımlanmıştır. 
Bu yönüyle bu neşir el-Câmi-
u’s-sagīr’in matbu şerhlerin-
den en eskisi olma özelliğini 
taşımaktadır.

Prestij ve karton kapak versi-
yonlarının Türkiye baskısı ve 
yurt içi satış-dağıtımı TDV 
Yayınları tarafından yapıl-
makta olan eserin yurt dışı prestij baskısı ve 
satış-dağıtımı Beyrut’ta Dârü’r-reyâhîn (Darulra-
yaheen) Yayınevi tarafından yapılmaktadır.

	� Shams al-’Aimma 
al-Sarakhsī, Sharh al-Jāmi‘ 
al-Saghīr  
(ed. by. Ertuğrul Boynukalın), I-II, 
2021

Shams al-’Aimma al-Sarakhsī (d. 483/1090) is one 
of the most important representatives of Central 
Asian Transoxianan Hanafī jurists and is considered 
among the scholars who could issue ijtihad on 
issues that had not been reported by the imams 
of the madhhab. Al-Sarakhsī wrote his book titled 
Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr, with the purpose of an-
notating Muḥammad b Ḥasan al-Shaybānī’s book 
titled al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr, which is one of the “ẓahir 
al-riwāya” works of the Hanafī school.

As in most of his works, al-Sarakhsī had his students 
dictate this book while he was in prison. While none 
of the other known copies of al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr 
were in accordance with the original order of Imām 
Muḥammad, the fact that al-Sarakhsī’s annotation 

of his work was faithful to the 
original composition of Imam 
Muhammad gives it a special 
importance.

Al-Sarakhsī’s Sharḥ al-Jāmi’ 
al-Ṣaghīr was critically edited 
and prepared for publication 
in two volumes, and after its 
publication by TDV Centre 
for Islamic Studies, it has be-
come the oldest known copy 
of al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr’s printed 
annotations.

While the Turkish edition and 
domestic sales and distribution of the 

prestige and paperback editions of the book are 
carried out by TDV Publications, the sales and 
distribution of its international prestige edition are 
carried out by Dār al-Rayāhīn (Darulrayaheen) 
Publishing House in Beirut.
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Periodicals

İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal 
of Islamic Studies

The 45th and 46th issues of the Turkish Journal of 
Islamic Studies, which has been published twice 
a year (in January and July) as a peer-reviewed 
journal by İSAM since 1997, were published in 2021.

Osmanlı Araştırmaları Dergisi / The Journal of 
Ottoman Studies

Journal of Ottoman Studies, 
which started its publication 
life in 1980 and was published 
until 2009 by the second-hand 
bookkeeper İsmail Özdoğan 
(d. 2012), the owner of Enderun 
Publishing House, is an inter-
national peer-reviewed jour-
nal published twice a year by 

İSAM since 2010. Since its 46th issue in 2015, it 
continues to operate as a joint publication of İSAM 
and Istanbul 29 Mayıs University. In 2021, the 57th 
and 58th issues of The Journal of Ottoman Studies 
were published.

İSAM Bülteni / İSAM Bulletin

The bulletin is published once a year in order to 
give information about İSAM’s projects, publica-
tions, training programs and library news, to inform 
the readers about new institutional studies and 
current developments, and to announce scientific 
activities such as national and international scholar-
ships, seminars, conferences and symposiums. It 
is published in three languages (Turkish, English 
and Arabic) covering the activities of the previous 
year. The 47th issue of İSAM Bulletin, which includes 
projects and activities in 2020, was published in 
2021. 

Süreli Yayınlar

İslam Araştırmaları Dergisi

1997 yılından bu yana İSAM 
tarafından hakemli bir dergi 
olarak yılda iki sayı (ocak ve 
temmuz aylarında) yayımlanan 
İslam Araştırmaları Dergisi’nin 
2021 yılı içerisinde 45 ve 46. 
sayıları yayımlandı.

Osmanlı Araştırmaları Dergisi

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 
yılına kadar Enderun Yayınevi’nin sahibi sahaf 
İsmail Özdoğan (ö. 2012) tarafından yayımlanan 
Osmanlı Araştırmaları dergisi, 2010’dan itibaren 
İSAM tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan 
uluslararası bir hakemli dergidir. 2015 yılına ait 
46. sayısından itibaren İSAM ve İstanbul 29 Ma-
yıs Üniversitesi’nin ortak yayını olarak faaliyetine 
devam etmektedir. 2021 yılında Osmanlı Araştır-
maları dergisinin 57 ve 58. sayıları yayımlandı.

İSAM Bülteni

İSAM’ın projeleri, yayınları, eğitim programları 
ve kütüphane haberlerini duyurmak, yeni kurum-
sal çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgi 
vermek, kurum içi ve kurum dışı burs, seminer, 
konferans ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri 
ilan etmek amacıyla yılda bir defa, bir önceki 
yılın faaliyetlerini kap-
sayacak şekilde ve üç 
dilli (Türkçe, İngilizce 
ve Arapça) olarak ya-
yımlanmaktadır. İSAM 
Bülteni’nin 2020 yılına 
ait proje ve faaliyetleri 
içeren 47. sayısı 2021 
yılında yayımlandı. 
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Kataloglar

İSAM, çoğunluğu iki büyük çerçeve proje (Erken 
Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem projeleri) 
kapsamında olmak üzere telif, tahkikli neşir, 
tıpkıbasım ve tercüme türünden çok sayıda 
eseri kendi markasıyla ya da başka kurumlarla 
ortak yayın olarak yurt içinde ve yurt dışında 
eser yayımladı. Eserlere yurt içinden ve yurt 
dışından ulaşmak isteyenlere yönelik üç dilde 
(Türkçe, İngilizce ve Arapça) hazırlanan katalog 
isam.org.tr web sitesine yüklenmiştir. Projeler 
kapsamında yeni eserler yayımlandıkça katalog 
da güncellenerek web sitesine yüklenecektir.

İSAM Arapça Eserler Tanıtım Kataloğu, 2021/01

İSAM Arapça Eserler Tanıtım Kataloğu, 2021/02 

Catalogues

İSAM has published many works in the form of 
original books, critical editions, facsimile and 
translation, mostly within the scope of two major 
framework projects (Early Classical Period and Late 
Classical Period projects), under its own brand or 
as a joint publication with other institutions operat-
ing locally and abroad. The catalog prepared in 
three languages (Turkish, English and Arabic) for 
those who want to access the works from within 
the country and abroad has been uploaded to the 
isam.org.tr website. As new books are published 
within the scope of the projects, the catalog will be 
updated and uploaded to the website.

İSAM Catalogue for the Arabic Books, 2021/01

İSAM Catalogue for the Arabic Books, 2021/02 
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Joint Publications

New Publications

	� Osmanlı Araştırmaları (Ottoman Studies), 57th 
Issue; İSAM-İstanbul 29 Mayıs University Joint 
Publication, 2021

	� Osmanlı Araştırmaları (Ottoman Studies), 58th 
Issue; İSAM-İstanbul 29 Mayıs University Joint 
Publication, 2021

Reprint

	� Temel İslam Ansiklopedisi (The Concise Encyclo-
pedia of Islam) (ed. Tuncay Başoğlu), I-VIII, 2019; 
TDV-İSAM-Sabah Newspaper Joint Publication, 
6th ed., 2021

	� Rukn al-Dīn ‘Ubayd Allāh al-Samar qan dī, Jāmi‘al-
uṣūl fī bayān al-qawā’id al-Ḥanafiyya ve al-Shā-
fi‘īyya fi uṣūl al fiqh, (ed. by İsmet Garibullah 
Şimşek) (prestige ed.), I-II, 2020; TDV-İSAM-
Darulrayaheen Joint Publication, 3rd ed., 2021

	� Mahmud b. Abd al-Rahmān al-Isfahānī – al-Sayyed 
Sharīf al-Jurjānī, Tasdīd al-Qawā’id fī Sharh Tajrīd 
al-Aqāid, Ḥāshiyat al-Tajrīd, Jurjānī’s own commen-
tary together with other notes (ed. by Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed 
Yetim) (Prestige Ed.), I-III, 2020; TDV-İSAM-
Darulrayaheen Joint Publication, I-II, 2nd ed., 2021

	� Husām al-Dīn Hussain al-Sighnākī, Al-Tasdīd fī 
Sharḥ al-Tamhīd (ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz), I-II, 
2020; TDV-İSAM-Darulrayaheen Joint Publication, 
2nd ed., 2021

	� Shams al-’Aimma al-Sarakhsī, Sharḥ al-Jāmi‘ al-
Ṣaghīr (ed. by Ertuğrul Boynukalın) (prestige ed.), 
I-II, TDV-İSAM-Darulrayaheen Joint Publication, 
2nd ed., 2021

Ortak Yayınlar 

Yeni Baskı

	� Osmanlı Araştırmaları, 57. sayı; İSAM-İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi Ortak Yayını, 2021

	� Osmanlı Araştırmaları, 58. sayı; İSAM-İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi Ortak Yayını, 2021

Mükerrer Baskı

	� Temel İslam Ansiklopedisi (ed. Tuncay Başoğlu), 
I-VIII, 2019; TDV-İSAM-Sabah Gazetesi Ortak 
Yayını, 6. baskı, 2021

	� Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, Câ miu’l-
usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye 
fî usûli’l-fıkh (thk. İsmet Garibullah Şimşek) 
(prestij), I-II, 2020; TDV-İSAM-Darulrayaheen 
Ortak Yayını, 3. baskı, 2021

	�Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid 
Şerîf el-Cürcânî, Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tec-
rîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin 
minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte 
(thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim) (Prestij), I-III, 
2020; TDV-İSAM-Darulrayaheen Ortak Yayını, 
I-II, 2. baskı, 2021

	�Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî 
şerhi’t-Temhîd (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), I-II, 
2020; TDV-İSAM-Darulrayaheen Ortak Yayını, 
2. baskı, 2021

	� Şemsüleimme es-Serahsî, Şerhu’l-Câmii’s-sağir 
(thk. Ertuğrul Boynukalın) (prestij), I-II, TDV- 
İSAM-Darulrayaheen Ortak Yayını, 2. baskı, 
2021
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İSAM Library, in accordance with the purpose of 
its establishment, primarily serves the researchers 
who are working for the TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition and the English Encyclopedia of 
Islam, and also continues to serve researchers 
doing academic studies in the fields of social sci-
ences through its wide array of book and journal 
collections as well as many academic databases 
that it develops.

The İSAM Library serves between 9:00 a.m. and 
11:00 p.m. every day of the week under normal 
conditions. Due to the coronavirus epidemic, the 
2021 working hours and daily reader capacity were 
regularly updated according to developments; the 
online appointment system continued to accept 
readers. (On the pandemic measures in İSAM, 
see. s. 85). 

İSAM Kütüphanesi, kuruluş gayesine uygun 
olarak öncelikle TDV İslam Ansiklopedisi İkinci 
Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi telif ve 
redaksiyon heyetlerinin kaynak ihtiyacını karşı-
lamak, ayrıca kuruluşundan bu yana gerçekleştir-
diği üzere İlahiyat alanı başta olmak üzere sosyal 
ve beşerî bilimler alanlarında ilmî ve akademik 
çalışma yapan ilim insanı ve araştırmacılara hem 
kitap ve dergi koleksiyonları hem de kendi üret-
tiği akademik veri tabanları ile hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Normal şartlarda haftanın her günü 09:00-23:00 
saatleri arasında yerli ve yabancı araştırmacılara 
hizmet veren İSAM Kütüphanesi’nde 2021 yılı 
boyunca koronavirüs salgını sebebiyle alınan 
tedbirler kapsamında çalışma saatleri ve günlük 
okuyucu kapasitesi gelişmelere göre belirli aralık-
larla güncellenmiş ve online randevu sistemiyle 
okuyucu kabulüne devam edilmiştir (İSAM’da 
pandemi tedbirleri hakkında bk. s. 85). 
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2021 yılında üye sayısı 38.452’yi bulan kütüp-
hanemizden yıl içerisinde günlük ortalama 175 
araştırmacı yararlanmıştır.

İslâmî araştırmalar ve sosyal bilimler sahasında 
zengin koleksiyona sahip bir ihtisas kütüphanesi 
olan İSAM Kütüphanesi’ne 2021 yılında toplam 
9926 kitap (2646 satın alma, 6773 bağış, 410 mü-
badele ve 97 diğer yollarla) ve 4291 süreli yayın 
(650 satın alma, 3196 bağış ve 445 mübadele) 
kazandırıldı. 

2021 yılı sonu itibariyle kütüphane koleksi-
yonunda yer alan eserlerin durumu şöyledir: 

Bunların yanı sıra İSAM Kütüphanesi Arşiv Ser-
visi’nde Meşihat Arşivi defterlerini de kapsayan 
29.557 kadı sicilinin mikrofilmi ve dijital kopya-
ları araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. 
Ayrıca Anadolu’daki muhtelif üniversitelerde 
görev yapan araştırmacılara kargo yoluyla do-
küman hizmeti verilmektedir. 2021 yılı içerisinde 
1730 kişiye 3933 adet doküman gönderilmiştir. 

İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar

2021 yılında İSAM Kütüphanesi’ne kitap bağışı 
yapan kişi ve kurumlar şunlardır: 

An average of 175 researchers benefited from our 
library daily, with a total of 38,452 members in 2021. 

In 2021, a total of 9,926 books (2,646 purchases, 
6,773 donations, 410 through exchanges and 97 
other means) and 4,291 periodicals (650 pur chases, 
3,196 donations and 445 through exchange) were 
added to the İSAM Library. The specialized library 
provides a rich collection in Islamic studies and 
social sciences.

As of the end of 2021, the library collection 
includes the following:

İSAM Library Archive Service also maintains mi-
crofilm and digital copies of 29,557 judicial records. 
Moreover, researchers working at various universi-
ties in Anatolia have access to documents through 
postal services. In 2021, 3,933 documents were 
sent to 1,730 people.

Donations to İSAM Library
Below is the list of the persons and institutions 
that donated books to the İSAM Library in 2021:

Kütüphane Koleksiyonu / Library Collection Miktar / 
Quantity

Kitap sayısı / Number of books 325.705
Dergi sayısı (906’sı düzenli takip edilen, yaklaşık 234.202 sayı) / Number of Periodicals 4563
Doküman dosyası / Document files 18.569
Mikrofiş ve mikrofilm / Microfiche and microfilm 450
Ayrı basım / Offprint 5.400
CD 1.726 
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Donations by İSAM Library
İSAM donates its duplicate books to libraries of vari-
ous institutions, including to the following in 2021: 

İSAM Kütüphanesi’nden 
Bağışlar
Farklı yollarla temin ettiği mükerrer eserleri 
çeşitli kurumların kütüphanelerine bağışlayan 
İSAM Kütüphanesi, 2021 yılı içerisinde aşağıdaki 
kurumlara muhtelif yayınlar bağışlamıştır: 

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to İSAM Library

Miktar / 
Quantity

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to İSAM Library

Miktar / 
Quantity

A. Necati Akgür 640 İnci Enginün 906
Ahmet Özel 102 Kahraman Şakul 286
Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık 69 Kerime Elibüyük 132
Asım Gültekin 3624 Murat Bardakçı 1037
Azmi Bilgin 205 Oğuzhan Dönmez 522
Azmi Özcan 111 Oktay Ünlü 103
Betül Trabzonlu 83 Ötüken Neşriyat 121
Cevdet Şanlı 126 Raşit Küçük 76
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 147 Siyer Yayınları 90
Deniz Ardel 396 Timur Kocaoğlu 505
Eşref Bengi Özbilen 405 Veli Mavi 169
Fahreddin Kabave 1295 Zeki Kentel 227
İffet Karaalioğlu 549 Yaşar Yumak 199

İSAM Kütüphanesi’nden Bağışlar / Donations from İSAM Library Miktar / 
Quantity

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı 1788
Çanakkale Savaşları Enstitüsü 44
Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 590
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 409
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 42
Iğdır Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi 1148
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 1102
Kırıkkale Üniversitesi 691
Muş Alpaslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 569
Okçular Vakfı 860
Şırnak Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 125
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 553
Milli Eğitim Bakanlığı Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 920
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 469
Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 82
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Kütüphaneden Haberler

	Yeni Gelen Dergiler ve 
İçindekiler ’in Yeni Sayıları 
Çıktı

İSAM Kütüphanesi tarafından düzenli olarak 
takip edilen, bilhassa yabancı dillerdeki süreli 
yayınların “içindekiler” sayfalarını içeren ve 
genellikle dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen 
Dergiler ve İçindekiler isimli çalışmanın 2021 
yılında 90, 91 ve 92. sayıları yayımlandı. Bu 
yayının bütün sayılarına İSAM web sitesinden 
PDF formatında ulaşılabilmektedir. 

	Bora Keskiner Koleksiyonu 
Araştırmaya Açıldı

366 belge, 1204 sayfadan oluşan Bora Keskiner 
Koleksiyonu, 124 dosya altında tasnif edilerek 
araştırmaya açılmıştır.

Nota defteri ve müsvedde notların da bulun-
duğu koleksiyonun en önemli bölümünü Sadık 
Kurç, Mehmet Ceylan ve Halil Can mektupları 
oluşturmaktadır.

	Prof.Dr. İsmail E. Erünsal’a 
Ödül

57. Kütüphane haftası sebebiyle T.C. Kültür 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü-
dürlüğü “Ali Emiri Onur ödülü” İSAM Kütüpha-
nesi ilmî danışmanı Prof.Dr. İsmail E. Erünsal’a 
takdim edildi. 

News From the Library

	� New Issues of Recently 
Arrived Journals and their 
Contents have been 
Published

The 90th, 91st and 92nd issues of Yeni Gelen Dergiler 
ve İçindekiler (Recently Arrived Journals and their 
Contents) were published in 2021. The journals 
include tables of contents of periodicals followed by 
İSAM Library, especially those published in foreign 
languages. All journal issues can be accessed in 
PDF format on İSAM’s website.

	� Bora Keskiner Collection 
Opened for Research

Bora Keskiner Collection, consisting of 366 docu-
ments and 1,204 pages, has been categorized 
under 124 files and opened for research.

The letters of Sadık Kurç, Mehmet Ceylan and 
Halil Can constitute the most important part of the 
collection, which also includes a music notebook 
and draft notes.

	� An Award for Prof. İsmail E. 
Erünsal

İSAM Library’s scientific advisor, Professor İsmail E. 
Erünsal, was awarded the “Ali Emiri Honor Award” 
for the 57th Library Week by the Ministry of Culture, 
General Directorate of Libraries and Publications. 



71
2021

	� “İSAM Library Activities 
and Databases” 
Presentations 

On April 12, 2021, library and documentation man-
ager, Mustafa Birol Ülker, presented “İSAM Library 
Activities and Databases” to the Archaeology and 
History Libraries in Turkey Workshop, organized by 
Koç University ANAMED (Anatolian Civilizations 
Research Center) as part of the 57th Library Week 
activities. Ülker also delivered an online presenta-
tion about İSAM Library on September 17, 2021, as 
part of the Madrasa and Ulema Studies Education 
Program organized by Fatih Sahn-ı Seman Madrasa 
Research Center between September 13-17, 2021.

These seminars, organized by TDV Centre for 
Islamic Studies Library Management, was held 
on May 31 and December 20, 2021, to provide 
information about librarianship, archiving and docu-
mentation upon the demand of Istanbul Medeniyet 
University students from the Faculty of Letters, De-
partment of Information and Records Management.

	“İSAM Kütüphanesi ve 
Faaliyetleri” Konulu Sunum 
ve Seminerler

İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü 
Mustafa Birol Ülker, 12 Nisan 2021 tarihinde Koç 
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED) tarafından düzenlenen 57. 
Kütüphane Haftası Türkiye’de Tarih ve Arkeoloji 
Kütüphaneleri Çalıştayı’nda ve 13-17 Eylül 2021 
tarihleri arasında Fatih Sahn-ı Seman Medrese 
Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen 
Medrese ve Ulema Çalışmaları Eğitim Programı 
kapsamında İSAM Kütüphanesi’nde yürütülen 
faaliyetler ve veri tabanı çalışmalarını tanıtan 
sunumlar yaptı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün talebi 
üzerine bölüm öğrencilerinin kütüphanecilik, 
arşivcilik ve dokümantasyon sahasındaki uy-
gulamalar ile veri tabanı çalışmaları hakkında 
bilgi sahibi olması ve tecrübelerinin artırılması 
amacıyla İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon 
Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2021 ve 20 Aralık 
2021 tarihlerinde seminerler verildi.
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	� International Arabic Book 
Publishers’ Association Visit

August 17, 2021

The president of the International Arabic Book Pub-
lishers’ Association, Dr. Mahdi Aljumaili, and Vice 
President, Dr. Muhammed Ağırakça, visited İSAM 
with representatives from 15 associated publishing 
houses that publish books in Arabic.

İSAM Vice Director and Late Classical Period Pro-
ject Coordinator Tuncay Başoğlu and İSAM Publica-
tion Manager Erdal Cesar hosted the delegation at 
the İSAM Conference Hall, where İSAM projects 
and Arabic publications were introduced. Mahdi 
Aljumaili, President of the International Arabic Book 
Publishers’ Association, presented the association’s 
activities and the Arabic publishers in the delegation. 
Attendees shared their knowledge and experiences 
about Arabic book publishing and book fairs and 
discussed possibilities for future joint activities.

	Uluslararası Arapça Kitap 
Yayıncıları Derneği Ziyareti

17 Ağustos 2021

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği 
Başkanı Dr. Mahdi Aljumaili ve Başkan Yar-
dımcısı Dr. Muhammed Ağırakça ile birlikte 
Arapça kitap yayımlayan dernek mensubu on 
beş yayınevinin temsilcileri İSAM’ı ziyaret ettiler.

İSAM Başkan Yardımcısı ve İkinci Klasik Dönem 
Projesi Koordinatörü Doç.Dr. Tuncay Başoğlu 
ve İSAM Yayın Müdürü Erdal Cesar tarafından 
İSAM Konferans Salonu’nda ağırlanan heyete 
İSAM projeleri ve Arapça yayınları tanıtıldı. 
Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği 
Başkanı Mahdi Aljumaili tarafından dernek faali-
yetleri ve heyette bulunan Arapça yayıncılara dair 
tanıtım yapıldı. Toplantıda ayrıca Arapça kitap 
yayıncılığı ve kitap fuarları ekseninde karşılıklı 
bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak ileride yapı-
labilecek ortak faaliyet imkânları değerlendirildi.
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	T.C. Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan’ın İSAM Ziyareti

30 Ağustos 2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan İSAM’ı ziyaret etti. İSAM 
Başkanı Raşit Küçük’le görüşen Demircan, ar-
dından TDV İslam Ansiklopedisi Tarihi Projesi 
çerçevesinde yapılması planlanan belgesel film 
çalışmasının ayrıntıları hakkında bilgi almak 
için İSAM Başkan Yardımcısı Dr. Ali Hakan 
Çavuşoğlu, proje koordinatörü Yunus Uğur ve 
belgesel yapım ekibiyle bir araya geldi.

	Bosna-Hersek Bihaç 
Üniversitesi 

1 Ekim 2021

Bosna Hersek Cumhuriyeti Bihaç Üniversitesi 
İslamî İlimler Fakültesi’nden bir heyet İSAM’ı 
ziyaret etti. İSAM Başkan Yardımcısı Doç.Dr. 
Tuncay Başoğlu’nun İSAM’ın faaliyetlerini 

	� Visit of Ahmet Misbah 
Demircan, Deputy Minister 
of the Ministry of Culture 
and Tourism

August 30, 2021

Ahmet Misbah Demircan, Deputy Minister of Culture 
and Tourism of the Republic of Turkey, visited İSAM. 
Demircan met with İSAM Director Raşit Küçük 
and spoke with İSAM Vice Director Dr. Ali Hakan 
Çavuşoğlu. He also met with project coordinator 
Yunus Uğur and the documentary production team.

	� University of Bihać, Bosnia 
and Herzegovina

October 1, 2021

A delegation from the Republic of Bosnia and 
Herzegovina, University of Bihać, Faculty of Is-
lamic Sciences, visited İSAM. The meeting−which 
started with İSAM Vice Director Assoc. Prof. Tun-
cay Başoğlu’s introductory presentation of İSAM’s 
activities−continued with a discussion on Islamic 
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tanıtıcı sunumuyla başlayan görüşme, Türkiye 
ve Bosna’daki İslamî İlimler çalışmalarına dair 
müzakere ile devam etti. Görüşmenin ardından 
İSAM kampüsü gezisi yapılarak heyete İSAM 
Kütüphanesi ve diğer birimler hakkında ayrıntılı 
bilgi verildi.

	Kosova İslam Birliği

26.11.2021

Kosova İslam Birliği Başimamı Vedat Sahiti ve 
beraberindeki heyet İSAM’ı ziyaret etti. Kosova 
İslam Birliği’nin organize ettiği eğitim faaliyetleri 
ve eski eser dijitalleştirme çalışmaları hakkında 
bilgi veren heyet, İSAM’ın projelerine dair İSAM 
Genel Sekreteri Fahrettin Ergün’den bilgi aldı. 
Kosova’da savaş sonrası kurtarılan yazma eserle-
rin kataloglama çalışmalarının tamamlandığını 
aktaran Vedat Sahiti, yazma eserleri dijitalleştir-
me ve tahkikli neşir çalışmaları için İSAM’la iş 
birliği yapma talebinde bulundu. 

sciences in Turkey and Bosnia. After the meet-
ing, the delegation was provided a tour of İSAM’s 
campus and detailed information about the İSAM 
Library and other units.

	� Kosovo Islamic Union

November 26, 2021

Chief Imam of the Kosovo Islamic Union Vedat Sahiti 
and his delegation visited İSAM. The delegation, 
which provided information about the educational 
activities and the digitization of antiquities organ-
ized by the Islamic Union of Kosovo, learned about 
İSAM’s projects from İSAM Secretary General 
Fahrettin Ergün. Stating that the cataloging of the 
manuscripts recovered after the war in Kosovo has 
been completed, Vedat Sahiti requested to cooper-
ate with İSAM to digitize and verify the manuscripts.
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	Kazakistan Müslümanları 
Dinî İdaresi 

03.12.2021

Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı 
Otpenov Nauryzbay Taganuly ve beraberin-
deki heyet İSAM’ı ziyaret etti. İSAM Başkan 
Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay Başoğlu ve İSAM 
Genel Sekreteri Fahrettin Ergün tarafından öğle 
yemeğinde ağırlanan heyete, yemek sonrasında 
İSAM’ın proje ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. 
Kendisi de daha önce İSAM Kütüphanesi’nde 
çalışmalarda bulunmuş olan Otpenov Nauryzbay 
Taganuly Kazakistan’da inşa etmeyi planladıkları 
araştırma merkezi için İSAM Kütüphanesi’ne dair 
teknik bilgi aldı.

	� Religious Administration of 
Muslims of Kazakhstan

December 3, 2021

Otpenov Nauryzbay Taganuly, Head of the Reli-
gious Administration of Kazakhstan Muslims, visited 
İSAM along with an accompanying delegation. 
İSAM’s projects and activities were introduced to 
the delegation, hosted by İSAM Secretary General 
Fahrettin Ergün and İSAM Vice Director Assoc. Prof. 
Tuncay Başoğlu during lunch. Otpenov Nauryz-
bay Taganuly, who previously worked at the İSAM 
Library, received technical information about the 
İSAM Library for the research center they plan to 
build in Kazakhstan.
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Ulema Database Project is 
Ready for Test Release
The second phase of the project, which will last 
two years, started in February 2021. The project 
aims to collect data about the lives of the scholars 
from all regions where Muslims have lived since 
the beginning of Islamic history, including their 
relations with scholarly circles, their works and the 
regions they lived and traveled to. The data will be 
converted into an analyzable database format. At 
this stage, the persons, their works, institutions, 
places and the sources mentioned in these works 
were recorded in the database using five different 
biographical dictionaries. In addition to the above-
mentioned biographical dictionaries, the information 
in the articles on the Ottoman period Anatolian and 
Rumelian ulama and Sufis in the TDV Encyclopedia 
of Islam were also processed into the database. Data 
entry for 3,000 scholars was completed in 2021. 
The database will be opened for test use in 2022.

Ulema Veri Tabanı Projesi 
Test Yayınına Hazır Hale 
Geldi
İslam tarihinin başlangıcından günümüze kadar 
müslümanların yaşadıkları bütün bölgelerden 
âlimlerin hayat hikâyeleri, ilmî çevrelerle iliş-
kileri, eserleri, yaşadıkları ve seyahat ettikleri 
bölgelerle ilgili verileri toplamayı ve analiz edi-
lebilir bir formatta veri tabanına dönüştürmeyi 
hedefleyen projenin 2021 yılı Şubat ayı itibariyle 
iki yıl sürecek olan ikinci aşaması başlamıştır. 
Bu aşamada beş ayrı tabakat eseri esas alınarak 
bu eserlerde adları geçen şahıs, eser, kurum, yer 
ve kaynak verileri veri tabanına kaydedilmiştir. 
Bu tabakat eserlerinin yanında TDV İslâm An-
siklopedisi’ndeki Osmanlı dönemi Anadolu ve 
Rumeli ulemasına ve sufilerine dair maddelerde 
yer alan bilgiler de veri tabanına işlenerek 2021 
yılı içinde toplam 3000 âlime dair veri girişi ta-
mamlanmıştır. 2022 yılında veri tabanının test 
yayınına açılması hedeflenmektedir.
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Ebussuûd Tefsirinin 
Tanıtımı Yapıldı

Meşhur Osmanlı şeyhülislâmı Ebussuûd Efen-
di’nin (ö. 982/1574), İSAM tarafından tahkikli 
neşre hazırlanan ve dokuz cilt olarak yayımlanan 
İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm 
adlı tefsirinin tanıtımı 12 Kasım 2021 Cuma akşa-
mı İSAM Konferans Salonu’nda tahkik heyetinin 
katıldığı bir panelle yapıldı. Programa İSAM ça-
lışanları ve tefsir alanında çalışmalarıyla bilinen 
akademisyenlerin yanında basın mensupları da 
katıldı.

İSAM Başkan Yardımcısı ve İkinci Klasik Dönem 
Proje Koordinatörü Doç.Dr. Tuncay Başoğlu’nun 
İSAM’ın proje ve faaliyetlerine dair yaptığı açılış 
konuşmasıyla başlayan program Ebussuûd tefsiri-
nin ve İSAM neşrinin tanıtıldığı panelle devam etti. 
Tuncay Başoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı 
panelde “Ebusuûd Tefsiri Projesi”nin yürütücüsü 
ve aynı zamanda eserin muhakkiklerinden Doç.
Dr. M. Taha Boyalık ve muhakkik Ahmet Aytep 
konuşmalarını Türkçe olarak, Doç.Dr. Ziyaüddin 
el-Kaliş ve Dr. İmâd el-Nabulsî ise konuşmalarını 
Arapça olarak yaptılar. Panelin ardından davetlile-
rin katıldığı akşam yemeği ile program sona erdi.

The Launch Event of 
Ebussuud’s Tafsir

A presentation of the famous Ottoman Shaykh al-
Islam Abū al-Su‘ūd Efendi’s (d. 982/1574) Qur’anic 
exegesis titled al-Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā 
al-Kitāb al-Karīm was held on November 12, 2021, 
at the İSAM Conference Hall with a panel attended 
by its editors. The critical edition, prepared by İSAM, 
contains nine volumes. İSAM employees and aca-
demics known for their work in the field of tafsir, 
as well as the members of the press, attended the 
program.

The program opened with a speech by İSAM Vice 
Director and Late Classical Period Project Coordi-
nator Assoc. Prof. Tuncay Başoğlu about İSAM’s 
projects and activities. The panel introduced Shaykh 
al-Islam Abū al-Su‘ūd Efendi’s commentary and 
İSAM’s related publications. Coordinator of the 
edition project Assoc. Prof. M. Taha Boyalık and 
editor Ahmet Aytep delivered their speeches in 
Turkish, while Assoc. Prof. Ziyaüddin al-Kaliş and 
Dr. Imad al-Nabulsi delivered their speeches in 
Arabic. After the panel, the program ended with a 
dinner attended by the guests. 
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Al-Irshād al-ʻaql al-salīm is a Qur’an commentary 
written by Abū al-Su‘ūd Efendi, who served as 
Shaykh al-Islam for 30 years during and after the 
reign of Suleiman the Magnificent, when the Ot-
toman Empire was at the height of its power. Abū 
al-Su‘ūd Efendi, with his scholarly and administra-
tive competence, taught many students who would 
later carry the titles of shaykh al-Islām, kazasker, 
qadi and mudarris, and is one of the most influential 
figures of his time. This work, which was written in 
the author’s later life and completed over a period 
of 20 years, has the characteristics of late-period 
diraya tafsirs that aim to reveal the meaning of the 
Qur’anic verse in all its aspects. For this purpose, 
he emphasized explanations of Arabic grammar 
and literary analyses. 

Abū al-Su‘ūd Efendi’s commentary, which holds 
an important place in the literature and exhibits his 
ability to understand and interpret the Qur’an, was 
published for the first time by comparing the author’s 
copy with other authentic copies and with more than 
1,000 explanatory notes (minhuwāt) from the author. 
In his opening speech, İSAM Vice Director Tuncay 
Başoğlu emphasized the importance of İSAM’s 
edition and its importance among İSAM projects, 
stating that the institute aimed to make the work 
accessible to all researchers. He also announced 
that a joint edition of the work would be published 
in the Arab world soon.

The work−the product of two years of meticulous 
work carried out by the İSAM critical editions unit 
and the project’s editors−was published in nine vol-
umes in two versions, both prestige and hardcover, 
in the past months. 

İrşâdü’l-akli’s-selîm, Osmanlı Devleti’nin gü-
cünün zirvesinde bulunduğu Kanûnî Sultan 
Süleyman döneminde ve sonrasında otuz yıl 
şeyhülislamlık yapan Ebussuûd Efendi’ye ait bir 
Kur’an-ı Kerim tefsiridir. Ebussuûd Efendi, ilmî 
ve idarî yetkinliği ile birlikte ileride şeyhülislam, 
kazasker, kadı ve müderris unvanına sahip olacak 
birçok öğrencinin hocası ve devrinin en etkili 
şahsiyetlerinden biridir. Yazarın olgunluk dö-
neminde kaleme aldığı ve telifini yaklaşık yirmi 
yılda tamamladığı bu eser, Kur’an nazmındaki 
mânayı bütün yönleriyle açığa çıkarmayı hedef-
leyen, bu maksatla da Arapça dil bilgisine dair 
açıklamalara ve edebî tahlillere ağırlık veren geç 
dönem dirayet tefsirlerinin özelliklerini taşır.

Ebussuûd Efendi’nin Kur’an-ı Kerim’e yönelik 
anlama ve yorum kabiliyetini sergilediği ve lite-
ratürde çok önemli bir yeri haiz olan tefsiri ilk 
defa müellif nüshasının diğer muteber nüshalarla 
karşılaştırılması yoluyla ve müellife ait 1000’i 
aşkın açıklama notuyla (minhüvât) birlikte neş-
redildi. Açılış konuşmasında İSAM baskısının 
önemine ve İSAM projeleri içerisindeki yerine 
vurgu yapan İSAM Başkan Yardımcısı Tuncay 
Başoğlu, eserin bütün araştırmacılara erişilebilir 
kılınmasının amaçlandığını belirterek yakında 
Arap dünyasında eserin ortak baskısının yapı-
lacağının bilgisini verdi. 

Muhakkikleriyle birlikte İSAM tahkik biriminin 
yürüttüğü iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü 
olan eser, dokuz cilt halinde hem prestij hem de 
sert kapak olarak iki versiyon halinde geçtiğimiz 
aylarda yayımlanmıştı.
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İSAM’da 1 Gün Programı

İstanbul’daki İslamî ilimler ve İlahiyat fakülteleri 
lisans öğrencilerine İSAM Kütüphanesi’ni kullan-
ma ve İSAM projeleri hakkında bilgi alma fırsatı 
sunmanın yanı sıra LADEP’i yakından tanıtmak 
amacıyla planlanan İSAM’da 1 Gün programı yaz 
2021 oturumları, ağustos ve eylül aylarında dört 
ayrı oturumda icra edildi.

Gün boyu devam eden programın öğleden 
önceki bölümünde katılımcılara LADEP’in 
içerik ve işleyişinin yanı sıra İSAM projelerine, 
kütüphane kullanımına ve İSAM veri tabanla-
rına dair sunumlar yapıldı. Programın öğleden 
sonraki bölümünde ise katılımcılar İSAM Kü-
tüphanesi içerisinde araş-
tırma merkezli aktivitelerle 
kütüphane kataloğuna ve 
koleksiyonlarına dair bil-
gilerini pekiştirdiler. 

Kütüphane etkinliğinin ar-
dından LADEP seminerine 
benzeyen kısa bir semineri 
dinleyen katılımcılardan 
hem İSAM’da 1 Gün prog- 
ramına hem de lisans 
yıllarında katılacakları bir 
lisans destek programın-
dan ne beklediklerine dair 
geri dönüş alındı. 

One Day at İSAM Program
The summer 2021 sessions of the One Day at 
İSAM program provides undergraduate students in 
Islamic sciences and theology faculties in Istanbul 
with the opportunity to use the İSAM Library and 
gain information about İSAM projects. The program 
was planned to introduce LADEP and was held in 
four separate sessions in August and September.

In the afternoon, participants received information 
about the contents and operations of LADEP, as well 
as about İSAM’s projects, library and databases. 
During this part of the program, participants were 

informed about the library 
catalog and collections 
with research-centered ac-
tivities in the İSAM Library. 
After the library event, the 
participants−who joined a 
short seminar similar to the 
LADEP seminar−expressed 
their thoughts on what they 
expected from the One 
Day at İSAM program and 
an undergraduate support 
program.
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Coronavirus Measures  
at İSAM

Since March 2020, when the coronavirus (Covid-19) 
epidemic first appeared in our country, İSAM has 
closely followed the relevant circulars and instruc-
tions of the Presidency, the Ministry of Health and 
the Ministry of Internal Affairs, as well as the current 
developments regarding the epidemic. The İSAM 
Pandemic Board, which was established at the very 
beginning of the epidemic, convened at regular 
intervals, regulating the “Epidemic Management 
and Working Guide in İSAM.” More than 130 İSAM 
employees and 300 library members were able 
to work in a safe and healthy environment. This 
board published the “İSAM Library User Guide” and 
updated it periodically. Thus, İSAM has worked to 
establish a safe environment to prevent the spread 
of the disease.

In 2020, İSAM applied a remote and rotating working 
model. The library operated using an online appoint-
ment system and a limited quota as part of pandemic 
measures, except during full-closure periods. The 
online appointment system, which was developed 
to benefit library members, and updated to meet 
their demands and needs, has attracted attention 

İSAM’da Koronavirüs 
Salgını Tedbirleri

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde gö-
rülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 
salgın ile ilgili güncel gelişmelerin yanında T.C. 
Cumhurbaşkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. 
İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelge ve talimatlarını 
yakından takip eden İSAM, yerleşkesi içerisinde 
uygulanacak pandemi tedbirlerini sürekli güncel-
leyerek uygulamıştır. Salgının en başında oluştu-
rulan İSAM Pandemi Kurulu düzenli aralıklarla 
toplanarak hem 130’dan fazla İSAM çalışanının 
güvenli ve sağlıklı bir ortamında çalışabilmesi 
için “İSAM’da Salgın Yönetimi ve Çalışma Reh-
beri”ni hem de günlük 300 civarında kütüphane 
üyesinin İSAM’da kullandığı mekanlara dair 
kuralları düzenleyen “İSAM Kütüphane Kulla-
nım Rehberi”ni belirli aralıklarla güncelleyerek 
yayımlamıştır. Böylece her gün yüzlerce insanın 
bir araya geldiği İSAM’da hastalığın yayılmasını 
engelleyecek güvenli bir ortam tesis edilmeye 
çalışılmıştır.

2020 yılında belirli dönemlerde uzaktan ve dö-
nüşümlü çalışma modeli uygulanmış, kütüphane 
ise tam kapanma dönemleri haricinde pandemi 
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tedbirleri çerçevesinde online randevu sistemi 
ve sınırlı bir kontenjan ile hizmet vermiştir. 
Kütüphane üyelerimizin hizmetlerimizden 
adil ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için 
geliştirilen, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncellenen online randevu sistemi, Türkiye 
kütüphaneleri arasında öncü bir uygulama olarak 
dikkat çekmiş ve büyük ölçüde kullanıcıların 
beğenisini kazanmıştır. 

Türkiye genelinde pandemi tedbirlerinin yeniden 
sıkılaştığı Aralık 2020’de İSAM tekrar esnek ça-
lışma modeline geri dönmüş, Türkiye genelinde 
“tam kapanma” uygulamasının geçerli olduğu 29 
Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise faali-
yetlerini tamamen uzaktan çalışma yoluyla sür-
dürmeye çalışmıştır. 1 Haziran 2021’de açıklanan 
Kademeli Normalleşme Tedbirleri esas alınarak 
2 Haziran itibariyle İSAM’da da trafik durumu 
göz önüne alınarak düzenlenmiş mesai saatleriyle 
normal çalışma düzenine dönülmüştür. Mesai 
saatlerinin yanı sıra kütüphane randevu sistemi 
ve kapasitesiyle ilgili düzenlemeler de pandemi-
nin seyri, talep ve ihtiyaçlar gözetilerek belirli 
aralıklarla güncellenmiştir. Öte yandan İSAM’ın 
kütüphane üyelerine sağladığı yemekhane ve çay-
hane kullanımı hizmetlerine de uzun bir süre ara 
verilmek zorunda kalınmış ve Temmuz 2021’den 
itibaren çayhane belirli kurallar çerçevesinde 
kullanıma açılmıştır. 

Pandemi süreciyle birlikte İSAM’da uzaktan ya-
pılmaya başlanmış olan AYP ve LADEP seminer-
leri 2021-2022 dönemi için hem uzaktan hem de 
yüz yüze dersleri içerecek şekilde öngörülmüştür. 
Aynı şekilde pandemi süresince uzaktan yapılan 
kurum içi toplantılar da kademeli normalleşme 
süreci kapsamında maske kullanımına ve mesa-
feye dikkat edilecek şekilde yüz yüze yapılmaya 
başlanmıştır. 

as a pioneering application among Turkish libraries 
and has gained users’ appreciation.

In December 2020, with pandemic restrictions tight-
ened again, İSAM returned to the flexible working 
model and tried to continue its activities entirely 
through remote work during “full closure” meas-
ures between April 29 and May 5, 2021. Based on 
the Gradual Normalization Measures announced 
on June 1, 2021, regular working hours resumed 
as of June 2, with working hours arranged with 
consideration for traffic conditions. In addition to 
working hours, the library appointment system and 
capacity regulations have been updated periodically, 
accounting for the pandemic situation, demands 
and needs. On the other hand, the cafeteria and 
teahouse services provided by İSAM to library 
members were suspended. As of July 2021, the 
teahouse was re-opened with certain guidelines.

AYP and LADEP seminars, held remotely due to 
the pandemic, are expected to include both remote 
and face-to-face courses for the 2021-2022 period. 
Likewise, in-house meetings held remotely during 
the pandemic began to be held in person again, 
with attention to the use of masks and distance as 
part of the gradual normalization process. 
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Scholarly Works by İSAM 
Employees

	� Tuncay Başoğlu,  
Assoc. Prof.

	� (Book)

al-Fiqh fi al-ahdayn al-Ayyūbī wa al-Mamlūkī – 
Ḥaṣāiṣ al-ta’līf wa sard al-muallafāt, Beirut: Dār 
al-Rayāhīn, 2021.

	� (Presentation)

“Kutbüddin eş-Şîrâzî’nin Şerhu’l-Muhtasar’ında İctihad 
ve Taklid (Ijtihād and Ṭaqlīd in Quṭbuddīn al-Shirazī’s 
Sharḥ al-Muhtaṣar)”, International Quṭbuddīn al-
Shirazī Symposium, Sivas Cumhuriyet University 
Faculty of Theology-İstanbul Medeniyet University 
Faculty of Letters, Sivas, October 14-15, 2021.

“Memlükler Dönemi Hanefî Fıkıh Usulü Literatürü 
(Literature of Hanafi Methodology of Islamic Ju-
risprudence in the Mamluk Period)”, The Tradition 
of Science in the Mamluk Period, 1st International 
Symposium, Istanbul University İSAMER-İSAV, 
Istanbul, September 28-29, 2021.

İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları

	Tuncay Başoğlu, Doç.Dr.

	� (Kitap) 

el-Fıkh fi’l-ahdeyni’l-Eyyûbî ve’l-Memlûkî – 
Hasâisu’t-te’lîf ve serdü’l-müellefât, Beyrut: Da-
ru’r-Reyâhîn, 2021.

	� (Tebliğ) 

“Kutbüddin eş-Şîrâzî’nin Şerhu’l-Muhtasar’ında 
İctihad ve Taklid”, Uluslararası Kutbüddin Şîrâzî 
Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Sivas, 14-15 Ekim 2021.

“Memlükler Dönemi Hanefî Fıkıh Usulü Lite-
ratürü”, Memlükler Döneminde İlim Geleneği-I 
Uluslararası Sempozyum, İstanbul Üniversitesi 
İSAMER-İSAV, İstanbul, 28-29 Eylül 2021.



88
2021

	� (Değerlendirme Makalesi)

“Türkiye’de Üniversite ve Yüksek Öğretime Dair 
Eserler (1775-1980)”, İslam Araştırmaları Dergisi, 
sy. 45 (2021), s. 103-144.

“Türkiye’de Üniversite, Medrese ve Yüksek Öğre-
time Dair Tercüme Eserler (1980’den Günümü-
ze)”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 46 (2021), 
s. 163-223.

	� (Ders)

“Mütekellimûn Usul Anlayışı”, İbn Haldun Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku 
Anabilim Dalı Doktora Programı, Bahar 2021.

	� (Seminer)

“Malî Muamelat” (Kudûrî’nin el-Kitâb’ı çerçeve-
sinde), LADEP, 2021.

“Şeyhülislâm Kemalpaşazâde’nin Ta‘lîmü’l-emr 
fî tahrîmi’l-hamr Risalesi”, Fatih Sahn-ı Seman 
Risale Günleri, 2-29 Ağustos 2021.

	Nour Alhila, Dr.

	� (Tez) 

Hadis Lafızlarının Tespiti: Sahîhu’l-Buhârî Örneği, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hadis 
Bilim Dalı Doktora Programı, 2021. 

	� (Review Article)

“Türkiye’de Üniversite ve Yüksek Öğretime Dair 
Eserler (1775-1980) (Books on University and 
Higher Education in Turkey (1775-1980)”, İslam 
Araştırmaları Dergisi, issue 45 (2021), p. 103-144.

“Türkiye’de Üniversite, Medrese ve Yüksek Öğretime 
Dair Tercüme Eserler (1980’den Günümüze) 
(Translated Works on Universities, Madrasahs and 
Higher Education in Turkey (1980 to Present)”, İslam 
Araştırmaları Dergisi, issue 46 (2021), p. 163-223.

	� (Teaching)

“ Mütekellimûn Usul Anlayışı (Mutakallimūn Jurists’ 
Understanding of the Methodology of Islamic Law)”, 
Ibn Haldun University Institute of Social Sciences, 
Department of Islamic Law, PhD Course, Spring 2021.

	� (Seminar)

“Malî Muamelat (Financial Law and Law of Obliga-
tions)” (Kudûrî’nin el-Kitâb’ı çerçevesinde) (Within 
the framework of Qudûrî’s al-Kitāb), LADEP, 2021.

“Şeyhülislâm Kemalpaşazâde’nin Ta’lîmü’l-
emr fî tahrîmi’l-hamr Risalesi (Shaykh al-Islam 
Kemalpasazāde’s Treatise of Ta‘līm al-’amr fî taḥrīm 
al-khamr)”, Fatih Sahn-ı Seman Risale Günleri, 
August 2-29 2021.

	� Nour Alhila, PhD.

	� (Thesis)

Hadis Lafızlarının Tespiti: Sahîhu’l-Buhârî Örneği 
(Determination of the Phrases of Hadiths: The Case 
of Ṣaḥiḥ al-Bukhari), Istanbul University Institute 
of Social Sciences, Department of Basic Islamic 
Sciences, Hadith Doctorate Program, 2021.
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	� (Chapter in Books)

“Buhârî’nin (d. 256/870) Halîfe b. Hayyât’tan 
(d. 241/855) Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme (An 
Evaluation on the Narration of Bukhari (b. 256/870) 
from Khalifa b. Hayyât (b. 241/855)”, Hadis Lisans 
Üstü Öğrenci Sempozyumu Tebliğler Kitabı (Hadith 
Graduate Student Symposium Proceedings Book), 
Ensar Yayınları, 2021, s. 197-237.

	� (Book Review)

 السياق يف الرواية احلديثية: سبب إيراد احلديث لبكر قوزوديشلي,
جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة الكويت

(Bekir Kuzudişli, Context in Hadith Narration 
Reasons of Īrād al-hadīth)

	� Arzu Güldöşüren, PhD.

	� (Article)

“Türkiye’de Kurum Tarihçiliği Literatürü (Literature 
of Institutional Historiography in Turkey)”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, vol. 19, issue 37 
(2021/1), 395-466.

	� (Seminar)

“Sözlü Tarih (Oral History)”, Bilim ve Sanat Vakfı, 
Fall 2021.

	� (Workshop)

“Sözlü Tarih (Oral History)”, Bilim ve Sanat Vakfı, 
Spring-Fall 2021.

	� Adem Yığın, PhD.

	� (Chapter in Books)

“Tâvûs b. Keysân (Tāwūs b. Kaysān)”, Tarihte Müs-
lümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2021, I, 352-355.

“Saîd b. Müseyyeb (Ṣaīd b. Musayyab)”, Tarihte 
Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2021, I, 358-361.

	� (Kitap Bölümü) 

“Buhârî’nin (ö. 256/870) Halîfe b. Hayyât’tan (ö. 
241/855) Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme”, 
Hadis Lisans Üstü Öğrenci Sempozyumu Tebliğler 
Kitabı, Ensar Yayınları, 2021, 197-237. 

	� (Kitap tanıtımı) 

 السياق يف الرواية احلديثية: سبب إيراد احلديث لبكر
 قوزوديشلي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية-

جامعة الكويت

	Arzu Güldöşüren, Dr.

	� (Makale) 

“Türkiye’de Kurum Tarihçiliği Literatürü”, Tür-
kiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 19, sy. 37 
(2021/1), s. 395-466.

	� (Seminer) 

“Sözlü Tarih”, Bilim ve Sanat Vakfı, Güz 2021.

	� (Atölye) 

“Sözlü Tarih”, Bilim ve Sanat Vakfı, Bahar-Güz 
2021. 

	Adem Yığın, Dr.

	� (Kitap Bölümü) 

“Tâvûs b. Keysân”, Tarihte Müslümanlar, Otto 
Yayınları, Ankara 2021, I, 352-355.

“Saîd b. Müseyyeb”, Tarihte Müslümanlar, Otto 
Yayınları, Ankara 2021, I, 358-361. 
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	� (Tebliğ) 

“Hicrî İkinci Yüzyıl Hanefî Fıkıh Düşüncesinde 
Kâr Teorisi”, Hicrî İkinci Asrın İslamî İlimlerin 
Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri Uluslararası 
Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi, İstanbul, 22-23 Ekim 2021. 

	� (Ders)

“İslam Hukuk Usulü II”, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi, İslamî İlimler Lisans Programı, İstanbul, 
Bahar 2021.

“İslam Hukuk Usulü I”, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi, İslamî İlimler Lisans Programı, İstanbul, 
Güz 2021. 

	� (Seminer)

“el-İhtiyâr li ta‘lîli’l-muhtâr Okumaları”, İlahiyat 
Araştırmaları Derneği (İLADER), İstanbul, Ba-
har, Yaz ve Güz 2021.

“İbn Fûrek, Mukaddime fî nüket min usûli’l-fıkh”, 
Risale Günleri, Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, 16, 18, 21 Ağustos 2021. 

	M. Tâhir Büyükkörükçü

	� (Program Koordinatörlüğü) 

İSAM Lisans Akademik Destek Programı 
(LADEP), Bahar-Güz 2021.

	� (Seminer) 

“Fıkıh: Ukubat”, LADEP-2, Güz 2021.

“Şeyhülislâm Kemalpaşazâde, Risâle fi’t-Ta‘zîr”, 
Risale Günleri, Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, Ağustos 2021. 

	� (Presentation)

“Hicrî İkinci Yüzyıl Hanefî Fıkıh Düşüncesinde Kâr 
Teorisi (Profit Theory in Hanafi Jurisprudential 
Thought in the Second Century A.H.)”, The Role of 
the Second Century Hijri in the Formation and Shap-
ing of Islamic Sciences International Symposium, 
Istanbul University Faculty of Theology, Istanbul, 
22-23 Ekim 2021.

	� (Teaching)

“Methodology of Islamic Jurisprudence II”, Istanbul 
29 Mayıs University, Spring 2021.

“Methodology of Islamic Jurisprudence I”, Istanbul 
29 Mayıs University, Fall 2021. 

	� (Seminar)

“el-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtâr Okumaları (Al-Ikhtiyār li 
ta‘lîl al-mukhtār Readings)”, Association of Theologi-
cal Research (İLADER), Spring-Summer-Fall 2021.

“Ibn Fūrak, Muqaddima fī nukat min uṣūl al-fiqh”, 
Risale Günleri, Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, August 16, 18, 21, 2021.

	� M. Tâhir Büyükkörükçü

	� (Project Coordinator) 

LADEP, Spring-Fall 2021.

	� (Seminar)

“Fiqh: Uqubat”, LADEP-2, Fall 2021.

“Shayh al-Islām Kemalpaşazâde, Risāla fī al-Ta‘ẓīr ”, 
Risale Günleri, Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, August 2021. 
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	� Muhammet Ceylan

	� (Advisory)

“LADEP-Specialization: Tafsir”, Spring 2021

	� (Seminar)

“Müzakere (Discussion)”, LADEP-2, Bahar 2021.

“Müzakere (Discussion)”, LADEP-2, Güz 2021.

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir (Classical Readings: 
Tafsir)”, LADEP-Specialization, Spring 2021.

	� Şefik Bilal Çavuşoğlu

	� (Thesis)

Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında 
Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası (Harp 
Mecmuası: As a Propaganda Instrument in the 
Press of First World War Period), Üsküdar University 
Institute of Social Sciences New Media and Journal-
ism Master’s Program, 2021.

	Muhammet Ceylan

	� (Danışmanlık) 

“LADEP-İhtisas: Tefsir”, Bahar 2021

	� (Seminer)

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir”, LADEP-İhtisas, 
Bahar 2021.

“Müzakere”, LADEP-2, Bahar 2021.

“Müzakere”, LADEP-2, Güz 2021.

	Şefik Bilal Çavuşoğlu

	� (Tez) 

Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında 
Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası, Üs-
küdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni 
Medya ve Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek 
Lisans Programı, 2021. 
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	Nuray Urkaç Güler

	� (Tebliğ) 

“Savaş Sırasında Geride Kalan Kadının Sorum-
luluk Alanı (1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Ör-
neği)”, I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları 
Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 21-23 
Ekim 2021 

	Bilal Karabatak

	� (Tez) 

Reaktif Denetimden Proaktif Denetime Geçiş, 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Denetimi Bilim 
Dalı Yüksek Lisans Programı, 2021. 

	S. Volkan Kuru

	� (Tez) 

Sosyo-kültürel Belediyecilik: İstanbul’daki Mil-
let Kıraathaneleri Örneği, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek 
Lisans Programı, İstanbul, 2021. 

	Münzir Şeyhhasan,

	� (Ders)

“İslam Mezhepleri Tarihi I”, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, Güz 2021. 

“Yeni İlm-i Kelam Metinleri”, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, Güz 2021.

	� (Tebliğ)

“Hint Alt Kıtasından Molla Mahmud Civanpûrî 

	� Nuray Urkaç Güler

	� (Presentation)

“Savaş Sırasında Geride Kalan Kadının Sorumluluk 
Alanı (1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Örneği) (Area 
of Responsibility of the Women Left Behind Dur-
ing the War (Example of the 1768-1774 Ottoman-
Russian War)”, 1st International Mediterranean 
Women’s Studies Congress, Akdeniz University, 
Antalya, October 21-23, 2021 

	� Bilal Karabatak

	� (Thesis)

Reaktif Denetimden Proaktif Denetime Geçiş 
(Transition from Reactive Audit to Proactive Audit), 
Marmara University, Institute of Social Sciences, 
Department of Business Administration, Auditing 
Master’s Program, 2021. 

	� S. Volkan Kuru
	� (Thesis)

Sosyo-kültürel Belediyecilik: İstanbul’daki Millet 
Kıraathaneleri Örneği (Socio-cultural Municipalism: 
The case of public reading houses in İstanbul), 
Istanbul Medeniyet University, Institute of Graduate 
Studies, Political Science and Public Administration 
Master’s Program, Istanbul, 2021.

	� Münzir Şeyhhasan,

	� (Teaching)

“İslam Mezhepleri Tarihi I” (History of Islamic mad-
habs), İstanbul 29 May University, Fall 2021.

“Yeni İlm-i Kelam Metinleri” (The texts of new ‘ilm 
al-kalam), İstanbul 29 May University, Fall 2021.

	� (Presentation)

“Hint Alt Kıtasından Molla Mahmud Civanpûrî (ö. 
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1062/1652) ve Hudûs-i Dehrî Eleştirisi” (The theory 
of “Perpetual Creation” (Hudūth dahrī) and the 
critiques of Mulla Mahmūd Jawnpūrī Fārūqī (d. 
1062/1652) on it), Islamic Philosophy Graduate 
Students Symposium, İstanbul University Faculty 
of Theology, 30 October 2021.

	� Taha Yasin Tan
	� (Article)

“Baber Johansen’in Contingency in Sacred Law 
Adlı Kitabı ve Fıkhın Mahiyetine Dair Görüşleri 
(Baber Johansen’s Book Contingency in Sacred 
Law and Her Views on the Nature of Fiqh)”, Talim, 
5 (1), 2021, p. 65-76.

	� (Seminar)

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh (Classical Readings: 
Fiqh)”, LADEP-Specialization, Spring-Fall 2021.

	� M. Birol Ülker

	� (Seminar)

“İSAM Kütüphanesi (İSAM Library)”, Medrese ve 
Ulema Çalışmaları Eğitim Programı, Fatih Sahn-ı 
Seman Medrese Araştırmaları Merkezi, September 
17, 2021.

“İSAM Kütüphanesi Faaliyetleri ve Veri Tabanları 
(İSAM Library Activities and Databases)”, Workshop 
on History and Archeology Libraries in Turkey, Koç 
University ANAMED, April 12, 2021.

“İSAM Kütüphanesi Çalışma ve Faaliyetleri (İSAM 
Library Studies and Activities)”, Istanbul Medeniyet 
University Faculty of Letters-TDV Centre for Islamic 
Studies Library, May 31, 2021.

	� (Article)

“İSAM Kütüphanesi (İSAM Library)”, Z Dergisi, issue 
5 (2021), p. 194-195.

(ö. 1062/1652) ve Hudûs-i Dehrî Eleştirisi”, I. 
İslam Felsefesi Lisansüstü Çalışmalar Sempoz-
yumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
30 Ekim 2021. 

	Taha Yasin Tan

	� (Makale) 

“Baber Johansen’in Contingency in Sacred Law 
Adlı Kitabı ve Fıkhın Mahiyetine Dair Görüşleri”, 
Talim, 5 (1), 2021, s. 65-76.

	� (Seminer) 

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh”, LADEP-İhtisas, 
Bahar-Güz 2021. 

	M. Birol Ülker

	� (Seminer)

“İSAM Kütüphanesi”, Medrese ve Ulema Ça-
lışmaları Eğitim Programı, Fatih Sahn-ı Seman 
Medrese Araştırmaları Merkezi, 17 Eylül 2021.

“İSAM Kütüphanesi Faaliyetleri ve Veri Tabanla-
rı”, Türkiye’de Tarih ve Arkeoloji Kütüphaneleri 
Çalıştayı, Koç Üniversitesi ANAMED, 12 Nisan 
2021.

“İSAM Kütüphanesi Çalışma ve Faaliyetleri”, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi-TDV İslam Araştırmaları Merkezi Kütüpha-
nesi, 31 Mayıs 2021.

	� (Makale) 

“İSAM Kütüphanesi”, Z Dergisi, sy. 5  (2021), 
s. 194-195.


