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يسـعى مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( منـذ نشـأته وحتـى اليـوم إلـى توسـيع مجـال أعمالـه 
العلمية من خال الفعاليات والمشـاريع الُمنَجَزة والمشـاريع التي طّبقها حديًثا. حيث قام المركز 
(DİA)« و»مشـروع  اإلسـامية  الموسـوعة  مـن ضمنهـا »مشـروع  متنوعـة  بفعاليـات  سـنة 2017 
االحتياجـات  تأميـن  فـي  المسـاهمة  إلـى  يهـدف  اللذْيـن   »(TİA) األساسـية  اإلسـام  الموسـوعة 
 »(AYP) التعليمية والمعلومات المتعلقة بالدين والحضارة اإلسـامية، و»مشـروع تأهيل الباحثين
الـذي يهـدف إلـى إعـداد أكاديمييـن مؤهليـن، باإلضافة إلى مشـروع النشـر اإللكتروني الذي يهدف 
إلـى تأميـن وتسـهيل وصـول الباحثيـن إلـى المصـادر إلكترونيًّـا، و»مشـروع العصـور المتقدمـة مـن 
الحضـارة اإلسـامية« الـذي يهـدف إلـى تسـليط الضـوء علـى تاريـخ العلـوم اإلسـامية فـي هـذه 
الفتـرة، وكذلـك »مشـروع العصـور المتأخـرة مـن الحضـارة اإلسـامية« الـذي يركـز علـى تاريـخ 
العلـوم اإلسـامية فـي القـرون السـتة التـي تلـت عصـر فخـر الديـن الـرازي )ت. 606هـ/1210م(.
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)DİA( مشروع الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي
قام وقف الديانة التركي في نهاية عام 1983 بتأسيس المديرية العامة للموسوعة اإلسامية، 
والتـي قدمـت أول ثمارهـا عـام 1988 بصـدور المجلـد األول مـن الموسـوعة اإلسـامية لوقـف 
الديانـة التركـي (DİA). فـي نفـس العـام وبغيـة المسـاهمة فـي تأهيـل رجـال علـم ُمميَّزيـن خاصـة 
التابـع  )إسـام(  البحـوث اإلسـامية  تأسـيس مركـز  تـّم  فـي مجـال اإللهيـات والعلـوم اإلسـامية 
لوقـف الديانـة التركـي. فـي عـام 1993 تـم دمـج أعمـال الموسـوعة اإلسـامية وفعاليـات تأهيـل 
الباحثيـن تحـت مظلـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(. اعتبـاًرا مـن هـذا التاريـخ فـإنَّ الموسـوعة 
اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي المَعـّدة ِمـن ِقَبـل مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( قـد أتمـْت 
المجلـد الرابـع واألربعيـن مـن موسـوعتها فـي نهايـة عـام 2013، وألحقتهمـا بذيـل مؤلّـٍف مـن 
مجلدين تم إصدارهما عام 2016، لتكتمل بذلك الموسـوعة اإلسـامية وتصدر بشـكل مطبوع.

إّن الموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي (DİA) هـي ثمـرة عمـل مشـترك لعلمـاء فـي 
الفنـون،  العلـوم اإلسـامية، والفكـر اإلسـامي، والتاريـخ، واألدب، والفلسـفة، وتاريـخ  مجـال 
وتاريـخ العلـوم، ومـن مختلـف العلـوم االجتماعيـة والبشـرية، وكذلـك هـي ثمـرة جهـود العلمـاء 
والباحثين الذين التقوا تحت مظلة مركز البحوث اإلسـامية )إسـام(. تُعتبُر الموسـوعة اإلسـامية 
زْت ثقافـة العمـل المشـترك بيـن مختلـف التخصصـات العلميـة،  مـن هـذه الناحيـة تجربـًة مهمـة عـزَّ
وعكسـت بشـكل الفت التراكم المعرفي التركي. في نفس الوقت فقد أكسـبت الموسـوعُة جودًة 
وتميـًزا لألبحـاث األكاديميـة المعمـول عليهـا فـي تركيـا فـي هـذه الفـروع والتخصصـات العلميـة. 
سـاهم أكثـُر مـن ألفـي عالـٍم وباحـٍث متخصـص معظمهـم مـن تركيا ومن مختلف البـاد في العالم 

فـي تأليـف وتحريـر مـواد الموسـوعة.
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إتمـام  شـَرِف  علـى  تـمَّ   2014 لعـام  الثانـي  كانـون   - ينايـر  مـن  والعشـرين  الخامـس  فـي 
الموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي الـذي كان ثمـرة ثاثـة وثاثيـن عاًمـا مـن الجهـود 
المضنيـة والمتواصلـة إقامـة حفـل »خدمـة القـرن للثقافـة اإلسـامية: جوائـز الخدمـة والشـرف« 
الـذي أقيـم فـي مركـز خليـج إسـتانبول للمؤتمـرات. فـي هـذا الحفـل أعلـن السـيد رجـب طيـب 
أردوغـان رئيـس الـوزراء فـي تلـك الفتـرة عـن إطـاق الموسـوعة علـى الشـبكة اإللكترونيـة مجاًنـا. 
في عام 2014 أيًضا حاز مركز البحوث اإلسـامية )إسـام( الذي أعدَّ الموسـوعة اإلسـامية على 

جائـزٍة فـي إطـار الجوائـز الرئاسـية الكبـرى للثقافـة والفنـون.

تـم فـي مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( عـام 2015 تأسـيس تنسـيقية النشـر اإللكترونـي 
بغيـة تطويـر صفحـة الموقـع اإللكترونـي للموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي (DİA) مـن 
حيث الشـكل وآليات البحث للوصول شـيًئا فشـيًئا إلى موسـوعة إلكترونية متكاملة بكل ما تعنيه 
الكلمـة مـن معنـى. ُقطعـْت مراحـل جيـدة ضمـن أعمـال هـذه التنسـيقية، وفـي تاريـخ 29 كانـون 
األول 2017 تـم إطـاق الصفحـة التجريبيـة التاليـة للموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي 

https://islamansiklopedisi.org.tr جديـدة:  بحّلـة 

نسـعى بفضـل هـذه الهيكليـة الجديـدة للموسـوعة اإللكترونيـة للوصـول إلـى اسـتخدام فّعـال 
للموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي مـن ِقبـل أكبـر شـريحة ممكنـة مـن الباحثيـن. فـي نفس 
الوقـت تتـم مـن خـال متابعـة التطـورات واالحتياجـات العلميـة للمـواد والفـروع العلميـة التـي 
تشملها الموسوعة إضافُة مواد جديدة للموسوعة وتحديث بعض المواد إذا دعت الحاجة، يعني 
بعبـارة أخـرى تتـم متابعـة أعمـال الطبعة الثانية لمواد الموسـوعة من خال الموسـوعة اإللكترونية.
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إحـدى أبـرز مميـزات الموسـوعة اإللكترونيـة الجديـدة هـو التصميـم المسـتقل الجديـد ليـس 
حسـب ترتيـب مجلـدات وأرقـام الموسـوعة المطبوعـة، وإنمـا بمفهوم صفحة الموقـع اإللكتروني 
الموسـوعة  مـواد  مـن  مـادة  كل  إلـى  الوصـول  فباإلمـكان  الجديـدة  الهيكليـة  حسـب  الجديـدة. 
مـن  الطريقـة سـيكون  بشـكل محـّدد وخـاص. وبهـذه   (DİA) التركـي  الديانـة  لوقـف  اإلسـامية 
البحـث، وكذلـك ستسـهل  الموسـوعة خـال محـركات  إلـى محتويـات  الوصـول  جـًدا  السـهل 
عمليـة االقتبـاس مـن إحـدى المـواد أو مشـاركة مـواد الموسـوعة عبـر اإلنترنـت. إحـدى مميـزات 
ُل القـراءَة إلـى متعـة حقيقيـٍة بتصميمهـا  الموسـوعة اإللكترونيـة التـي تلفـت النظـر أيًضـا أنهـا تحـّوِ

المريـح وسـهل االسـتعمال.

اإلسـامية  للموسـوعة  الجديـد  اإللكترونـي  للتصميـم  الُمنَجـزة  األولـى  المرحلـة  فـي  نجـد 
اآلتيـة: الخصائـص  التركـي  الديانـة  لوقـف 

فـي صفحـة كّلِ مـادة نجـد قائمـة »المـواد ذات الصلـة« التـي تتيح إمكانيـة الوصول إلى المواد 
التي لها عاقة بهذه المادة، نقُل المواد البصرية الموجودة في النسـخة المطبوعة للموسـوعة من 
)منمنمـات ومصغـرات، وصـور، وخرائـط، ورسـومات، وجـداول، إلـخ...( إلـى صفحـات المـواد 
ًـّا، فـي صفحـة كّلِ مـادة أيًضـا نجـد »قائمـة الماحظـات« التـي  المتعلقـة بهـا بعـد سـحبها إلكتروني
تتيـح إمكانيـة إضافـة التعليقـات واآلراء وإرسـالها للقائميـن علـى الموسـوعة اإللكترونيـة، تصميـٌم 
ـن مـن معاينـة المـواد المؤلّفـة مـن أكثـر مـن جـزء واالنتقـال بينهـا، ملفـاٌت موضوعيـٌة،  جديـد يُمّكِ
ـَير الذاتيـة لمؤلِّفـي مـواد الموسـوعة وقائمـة بالمـواد التـي ألّفوهـا فـي  إمكانيـة الوصـول إلـى الّسِ
الموسـوعة مثـل صفحـة التراجـم، باإلضافـة إلـى العديـد من الخصائص والمميـزات الجديدة التي 

يمكنكـم رؤيتها.

تسـتمر األعمـال التحضيريـة لمشـروع الطبعـة الثانيـة مـن الموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة 
التركـي، ومشـروع ترجمـة الموسـوعة إلـى اللغـة اإلنكليزيـة.
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)TİA( مشروع موسوعة اإلسالم األساسية
تسعى موسوعة اإلسام األساسية إلى عدة أهداف أهمها:

تقديـم معلومـات كافيـة وصحيحـة عـن األنبيـاء وعظمـاء المسـلمين، وعـن مفاهيـم ومواضيـع 
الديـن اإلسـامي األساسـية. وأيًضـا تهـدف أن تكـون مصـدًرا للمعلومـات اإلسـامية اليوميـة التـي 
يحتاجهـا القـارئ العـام. وكذلـك تهـدف إلى تبيين رأي اإلسـام، بخطوطه العريضة، في المسـائل 
المعاصـرة التـي طـرأت فـي العصـر الحديـث. وأخيـًرا تسـعى إلـى نقـل وتبليـغ رسـالة اإلسـام 

بشـكل صحيـح، وبأسـلوب مفهـوم.

إنَّ موسـوعة اإلسـام األساسـية التـي تهـدف إلـى المسـاهمة فـي تلبيـة االحتياجـات التعليميـة 
وتقديـم المعلومـات الدينيـة لألقليـات المسـلمة التـي تعيـش فـي مناطق مختلفـة تتعايش فيها أديان 
وثقافـات مختلفـة تحمـُل خصائـص مختلفـة لغـًة وأسـلوًبا ومضموًنـا عـن الموسـوعة اإلسـامية 
لوقـف الديانـة التركـي (DİA) نظـًرا الختـاف الفئـة المسـتهدفة منهـا. كمـا تختلـف عن الموسـوعة 
اإلسـامية أيًضـا بغناهـا بالصـور والرسـومات التـي يجـري العمـل حاليًّـا علـى إعدادهـا. اسـتمرت 
األعمـال التحضيريـة علـى موسـوعة اإلسـام األساسـية باللغـة التركيـة وتـم إنجـاز قسـم كبيـر منهـا 

فـي عـام 2017، وتهـدف لنشـر الموسـوعة خـال عـام 2018.

مشروع العصور المتقدمة من الحضارة اإلسالمية
فـي مجـال األبحـاث اإلسـامية فـإّن إمكانيـة القيـام بأعمـال جديـة مميـزة مرهـوٌن قبـل كل 
شـيء بتقييـم علمـّيٍ للتراكـم المعرفـي القديـم وبدراسـة ونشـر التـراث الغابـر. إّن قسـًما كبيـًرا مـن 
ر عددهـا بالماييـن لـم تنشـر بعـد، أو  المخطوطـات فـي العالـم اإلسـامي التـي يمكـن أن يُقـدَّ
لـم تنشـر بتحقيـق علمـّيٍ يسـتطيع الباحثـون االسـتفادة منهـا. مـع أّن أعمـال النشـر فـي السـنوات 
األخيـرة فـي مجـال اللغـة واألدب والتاريـخ أمـر مفـرٌح، فإنه في القـرن الماضي وفي مجال العلوم 
اإلسـامية نجـد الحاجـة ماسـة لنشـر المخطوطـات خاصـة فـي الفقـه الحنفـي والشـافعي، وفـي 

العلـوِم العقليـة خاصـة مخطوطـاِت الماتريديـة واألشـاعرة ومؤلفـاِت الـكام السـنّي.
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ولهـذا الغـرض قـام مركـز البحـوث اإلسـامية التابـع لوقـف الديانـة التركـي )إسـام( فـي عـام 
2016 بالبـدء بــ »مشـروع العصـور المتقدمـة مـن الحضـارة اإلسـامية«. وهـذا المشـروع سـيركز 
على الحضارة اإلسـامية حتى نهاية القرن السـادس الهجري / الثاني عشـر الميادي، وسيشـّكُِل 
وحـدة متكاملـة مـع المشـروع الـذي يركـز علـى المرحلـة التـي تلـي هـذه المرحلـة والـذي أطلقـه 
مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بعنـوان: »مشـروع العصـور المتأخـرة من الحضارة اإلسـامية«.

يركـز »مشـروع العصـور المتقدمـة مـن الحضـارة اإلسـامية« مـن حيـث الفـروُع العلميـة علـى 
الفقـه والعلـوم العقليـة )الفكـر اإلسـامي بشـكل عـام، الـكام وتاريـخ المذاهـب بشـكل خـاص، 
إلـخ...(، ومـن حيـث الفتـرُة الزمنيـة يركـز علـى أربعـة قـرون تقريًبـا: بيـن القـرن الثانـي والسـادس 
الهجريين / الثامن والثاني عشـر المياديين، )عاوًة على العباسـيين والسـاجقة يركز أيًضا على 
الفتـرة الزمنيـة لبعـض الـدول المحليـة مثـل البويهييـن والسـامانيين والقاراخانييـن(، ومـن حيـث 
الجغرافيـة يركـز بشـكل عـام علـى خـط بغـداد وسـمرقند، يعنـي يشـمُل مركـَز العالـم اإلسـامي فـي 
ذلـك الوقـت والمناطـق الجغرافيـة الواقعـة شـرقها. المشـروع الـذي يهـدف لنشـر أعمـال الفهرسـة 

والتأليـف والتحقيـق والترجمـة أنجـز حتـى اآلن:

1- الكتب المؤلَّفة:

طونا طوناگوز، اإلٰله في فلسفة أبي البركات البغدادي.	 

ِقيلِيج آرسان ماويل، التأويل في علم الكام الماتريدي.	 

قة: 2- الكتب المحقَّ

أبو شكور السالمي، التمهيد في بيان التوحيد )تحقيق: عمر تركمان(.	 
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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالمية
فـي عـام 2012 تـّم إطـاق مشـروع العصـور المتأخـرة من الحضارة اإلسـامية والذي يمكننا 
تسـميته بعهـد مـا بعـد فخـر الديـن الـرازي )ت. 606هـ/1210م( يهـدف هذا المشـروع إلى البحث 
فـي المخـزون الفكـري للحضـارة اإلسـامية فـي العصـور المتأخـرة )بيـن القـرن 7-12 الهجـري / 
قـة وتحضيـر الفهـارس  12-19 الميـادي(، وكذلـك يهـدف إلـى تجهيـز ونشـر المؤلَّفـات المحقَّ
ودعـم  العلميـة،  واالجتماعـات  التحقيـق  دورات  تنظيـم  وإلـى  والمونوجراِفيـات،  والمقتطفـات 

المشـاريع الفرعيـة التـي يقترحهـا الباحثـون.

الكتب المنشورة في إطار هذا المشروع حتى اآلن هي:

1- الكتب المؤلَّفة:

عضد الدين اإليجي في التراث العلمي والفكري اإلسامي )تحرير: أشرف آلطاش(. 	 

القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري اإلسامي )تحرير: مستقيم آريجي(.	 

عثمان گومان، العاقة بين النحو وأصول الفقه.	 

قة: 2- الكتب المحقَّ

شـمس الديـن محمـد بـن محمـود اإلصفهانـي، كتـاب القواعـد الكّليـة فـي جملـٍة مـن الفنـون 	 
العلميـة )تحقيـق: منصـور كوچينـكاغ، بـال طاشـقين(.
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دورات التحقيق
فـي إطـار مشـروع العصـور المتأخـرة مـن الحضـارة اإلسـامية وبهدف تأهيـل متخصصين في 
مجـال تحقيـق مخطوطـات التـراث تـّم االسـتمرار فـي تنظيـم دورات تحقيـق المخطوطـات والتـي 

بـدأت عـام 2013 حتـى عـام 2017 لدورتيـن كل عـام.

فـي عـام 2017 تـّم تنظيـم الـدورة الثامنـة والتاسـعة مـن »المرحلة التأسيسية«. وتنظيـم الدورة 
األولـى والثانيـة مـن»المرحلة المتقدمة« و»المرحلة التخصصية«، لتصـَل بذلـك عـدد الـدورات 

المنظمـة عـام 2017 إلـى سـّتِ دورات، تفصيلهـا علـى الشـكل اآلتـي:

مـت فـي الفتـرة مـا بيـن 23 ينايـر و4 شـباط 2017 دورة التحقيـق التأسيسـية الثامنـة  1- نُظِّ
تحـت عنـوان »أساسيات التحقيق«، كمـا انعقـدت فـي الفتـرة ذاتهـا حسـب النظـام الجديـد فـي 
التخصصيـة األولـى تحـت عنـوان »فهرسة المخطوطات«،  التحقيـق  الشـكل والمضمـون دورة 
وكذلـك وحسـب النظـام الجديـد انعقـدت دورة التحقيـق المتقدمـة األولـى تحـت عنـوان »التفكير 
في التحقيق - إشكاليات النسخ والتوثيق والقراءة«. فـي الثالـث مـن شـباط عـام 2017 تـّم توزيـع 
الشهادات على المشاركين في حفل ختام دورات التحقيق بحضور كّلٍ من رئيس شؤون الديانة 
فـي تلـك الفتـرة األسـتاذ الدكتـور محمـد غورمـز، ومفتـي إسـتانبول األسـتاذ الدكتـور حسـن كامـل 

بيـن. ييلمـاز، ورئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( األسـتاذ الدكتـور راشـد كوچـوك والمدّرِ

2- أما في الفترة ما بين 3-15 تموز 2017 فقد نُظّمت الدورة التأسيسـية التاسـعة للتحقيق 
تحـت عنـوان »أساسيات التحقيق«، وقـد تزامنـت هـذه الـدورة مـع كّلٍ من دورة التحقيق المتقدمة 
التخصصيـة  التحقيـق  الثانيـة تحـت عنـوان »إجراءات التحقيق - تحرير النص التراثي«، ودورة 
الثانيـة تحـت عنـوان »علم المخطوط العربي - الكوديكولوجي«. وفـي يـوم السـبت 15 تمـوز 
2017 انعقـدت الجلسـة الختاميـة وتـّم خالهـا توزيـع الشـهادات علـى المشـاركين بحضور رئيس 

بيـن. مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( األسـتاذ الدكتـور راشـد كوچـوك والمدّرِ

فـي  للمشـاركين  نظريـة  دروٌس  مـت  ُقّدِ حيـث  قسـمين،  إلـى  التأسيسـية  الـدورة  تقسـيم  تـّم 
األسـبوع األول، أمـا فـي األسـبوع الثانـي فقـد تـّم توزيـع المشـاركين علـى مجموعـات وقـام كل 

بتنفيـذ تحقيـق عملـّي لمخطـوٍط فـي اختصاصـه تحـت إشـراف المدّرسـين. واحـد منهـم 
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الدورة الدولية لتحقيق المخطوطات التركية العثمانية 
تّم إجراء الدورة الدولية األولى لتحقيق المخطوطات التركية العثمانية بالتوازي مع دورات 
البحـوث  مركـز  مبنـى  فـي  وقـت طويـل  منـذ  عليهـا  الشـديد  الطلـب  بعـد  المخطوطـات  تحقيـق 
اإلسـامية )إسـام( بين تاريخي 3 و15 تموز 2017. شـارك في الدورة التي نُظِّمت في المسـتوى 
التأسيسـي طـاُب مرحلـة الدكتـوراة معظمهـم مـن اختصاصـي اآلداب والتاريـخ. تألّفـت الـدورة 
مـن 80 سـاعة تعليميـة 54 منهـا دروس نظريـة و26 سـاعة منهـا للتطبيـق العملـي قّدمها أكاديميون 
مختّصـون فـي مجالهـم مـن مختلـف الجامعات. تّم تقديم شـهادات المشـاركة للطاب الناجحين 

ضمـن مراسـم حفـل اختتـام الـدورة.

مشروع تأهيل الباحثين
تـّم إطـاق مشروع تأهيل الباحثين برعايـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( التابـع لوقـف 
الديانـة التركـي سـنة 2012، وهـو مشـروع أكاديمـي يهـدف للمسـاهمة فـي دعـم الباحثيـن من طلبة 

الماجسـتير والدكتـوراة. 

مع ازدياد أعداد كليات اإلٰلهيات والعلوم اإلسـامية في بادنا خال الفترة األخيرة جاءت 
ليـن فـي مجـاالت البحـوث اإلسـامية  فكـرة هـذا المشـروع للمسـاهمة فـي إعـداد باحثيـن مؤهَّ
والعلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية عامـة. ويمكـن أن نذكـر أهـم أهـداف الدعـم والفعاليـات التـي 

نقّدمهـا للباحثيـن فـي هـذا المشـروع علـى الشـكل التالـي:

اللغـة: تعلـم اإلنكليزيـة والعربيـة، والوصـول بالباحثيـن إلـى المسـتوى األكاديمـي فـي  أ - 
اللغتيـن. هاتيـن 

تعزيز القدرة على استيعاب المنهجيات في العلوم المختلفة.  ب - 
بتخصصاتهـم  المتعلقـة  واألصـول  والمصـادر  بالمسـائل  وإلمامهـم  اطاعهـم  تعزيـز  جـ - 

تخصصهـم. مجـاالت  فـي  العلمـي  التمكـن  وتدعيـم 
إكسابهم تجارب بحثية خارج البلد. د - 

تدعيم مهارات التأليف والكتابة األكاديمية لديهم. هـ - 

التطورات والفعاليات ضمن برنامج تأهيل الباحثين (AYP) لعام 2017:
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فـي إطـار السـعي إلـى تحقيـق أهـداف مشروع تأهيل الباحثين تـم فـي عـام 2017 االسـتمرار 	 
مـن  التخصـص ونحوهـا  وأبحـاث  اللغـات  العلميـة ودروس  بالمحاضـرات  منتظـم  بشـكل 

الفعاليـات العلميـة المختلفـة.

تـم تخصيـص 42 مقعـًدا لقبـول الباحثيـن فـي إطـار مشروع تأهيل الباحثين )المرحلة الثالثة( 	 
مـن عـام 2017، وذلـك بعـد أخـذ الموافقـة مـن هيئـة المتوليـن لوقـف الديانـة التركـي.

الثانيـة 	  المرحلـة  وفـي  باحًثـا،   41 قبـول  تـّم   )2012( المشـروع  مـن  األولـى  المرحلـة  فـي 
)2014( تـّم قبـول 66 باحًثـا، ثـم أضيـف إليهـم 42 آخـرون فـي المرحلـة الثالثـة )2017( 
ليكون إجمالي عدد الباحثين المقبولين في هذا المشـروع 149 باحًثا. في نهاية عام 2017 

يوجـد 99 باحًثـا يسـتفيدون مـن هـذا المشـروع.

علـى مـدى خمـس سـنوات مـن تاريـخ البـدء بالمشـروع تـّم فـّك الصلـة مـع خمسـين باحًثا من 	 
التخـرج باالنتهـاء مـن أطروحـة الدكتـوراة،  مشروع تأهيل الباحثين ألسـباب عديـدة منهـا: 
إكمـال أطروحـة الدكتـوارة فـي برنامـٍج خـارج البلـد، االنتـداب للعمـل بـدوام كامـل فـي مركـز 

البحوث اإلسامية )إسام(، عدم االلتزام بشروط الائحة التوجيهية للمشروع.

عدد األشخاصتوزيع الباحثني
ا 52الباحثون المنتفعون بالدعم حاليًّ

5الباحثون الذين تّم توقيف الدعم عنهم

ي )المرحلة الثالثة( 2017
42المقبولون �ف

وع ف ضمن الم�ش 99العدد اإلجمالي للباحث�ي

7الباحثون الذين أتّموا أطروحة الدكتوراة

8الباحثون الذين يتابعون أطروحة الدكتوراة خارج البلد

ي إسام
3الباحثون المنقطعون النتدابهم للعمل �ف

وط المنحة امهم ب�ش ف نامج لعدم ال�ت 32الباحثون المنقطعون عن ال�ب

وع ف عن الم�ش 50العدد اإلجمالي للمنقطع�ي

نامج ي ال�ب
ف �ف 149العدد اإلجمالي للمقبول�ي
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توزيـع الباحثيـن المداوميـن حاليـا فـي برنامج تأهيل الباحثين (AYP) حسـب مجـال البحـث 	 
بمن فيهم باحثو المرحلة الثالثة )2017( هو كاآلتي:

توزيـع الباحثيـن المداوميـن حاليـا فـي برنامج تأهيل الباحثين (AYP) حسـب نـوع الدعـم بمن 	 
فيهم الباحثون المقبولون في إطار المرحلة الثالثة 2017 هو كاآلتي:

عدد الباحثنيمجال البحث
6اللغة العربية وبالغتها

9تاريخ األديان

10الحديث

1تاريخ العلوم اإلسالمية

13الفكر اإلسالمي

5تاريخ التعليم اإلسالمي

17الفقه وأصوله

9تاريخ اإلسالم

10المجتمعات اإلسالمية

11علوم القرآن والتفس�ي 

3المنطق

5التصوف

99المجموع العام

عدد الباحثنياسم املجموعة
29المجموعة األول: دعم أكاديمي بمنحة كاملة

ي الجامعات(
ف �ف 63المجموعة الثانية: دعم أكاديمي بمنحة جزئية )للمعيدين الموظف�ي

7المجموعة الثالثة: دعم أكاديمي دون منحة

99المجموع العام
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توزيـع الباحثيـن المداوميـن حاليـا فـي برنامج تأهيل الباحثين حسـب الحالـة األكاديميـة بمـن 	 
فيهم الباحثون المقبولون في إطار المرحلة الثالثة 2017 هو كاآلتي:

فـي سـنة 2015 تـّم تطبيـق برنامـج »مسؤولية الفروع العلمية« والـذي يقـوم بتقديـم الدعـم 	 
األكاديمـي والتوجيهـات للباحثيـن خـال عملهـم البحثـي. فـي إطـار هـذا البرنامـج اسـتمّرت 
األكاديمـي  الدعـم  لتقديـم  أسـتاًذا   18 إشـراف  تحـت  العلميـة  المجموعـات  اجتماعـات 
إلـى مسـاعدة  البرنامـج  يهـدف هـذا  للباحثيـن ضمـن اختصاصاتهـم.  الازمـة  والتوجيهـات 
الباحثيـن إلنجـاز أعمـال أكاديميـة ممّيـزة، ولتحسـين اطّاعهـم علـى التطـّورات األكاديميـة 

عدد الباحثنيالتوزيع حسب احلالة األكاديمية
10الماجست�ي / مرحلة الدروس

16الماجست�ي / مرحلة الرسالة

13الدكتوراة / مرحلة الدروس

15الدكتوراة / مرحلة امتحان الكفاءة

45الدكتوراة / مرحلة الرسالة

99المجموع العام

املحاضرات العلمية خالل فصلي اخلريف والربيع لعام 2017 

مدة التعليم الفصلعنوان / موضوع املحاضرةاألستاذرقم
)ساعة(

16ربيع 2017مالمدخل إل الفكر اإلسالميإبراهيم خليل أوچر1

38ربيع 2017مالنظرية االجتماعية - 1نور هللا آردیچ2

24ربيع 2017منظرية التاريخ ومنهجهَمْرت صونار3

24ربيع 2017مأصول البحثأيوب سعيد قايا4

12ربيع 2017مالمنطقهارون قوشلو5

6
عبد هللا ييلدرم

علي بانلي
طه بوياليق

18خريف 2017معلوم اللغة وبالغتها

20خريف 2017مفلسفة المنطق والرياضياتآيخان چيتيل7

16خريف 2017منظرية العلمإسحاق آرسالن8

28خريف 2017مالنظرية االجتماعية - 2نور هللا آردیچ9
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فـي مجـاالت تخّصصهـم وفـي غيرهـا، وذلـك مـن خـال األبحـاث التـي يقومـون بهـا تحـت 
إشـراف مسـؤولي الفـروع العلميـة.

اسـتمرت الهيئـة العلميـة لـ مشروع تأهيل الباحثين (AYP) المكّونـة مـن سـبعة أعضـاء والتـي 	 
تشـّكلت سـنة 2015 بعقـد اجتماعاتهـا وأعمالهـا. تعتبـر هـذه اللجنـة لجنـة استشـارية تقـّدم 
والهيئـة  الباحثين  تأهيل  لـ وحدة مشروع  وتطبيقـه  للمشـروع  العـام  المخطّـط  حـول  آراءهـا 

اإلداريـة لمركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(.

اسـتمّرت عـام 2017 أعمـال »برنامج الكتابة األكاديمية« الـذي انطلـق عـام 2016 تحـت 	 
إشـراف األسـتاذ المشـارك بـرات آچيـل )جامعـة إسـتانبول شـهير(. يعتمـد هـذا البرنامـج علـى 

نظـام المتابعـة المباشـرة والشـخصية لتصحيـح وتدقيـق كتابـات الباحثيـن األكاديميـة.

بمناقشـة 	   2012 األولـى  المرحلـة   (AYP) الباحثيـن  تأهيـل  برنامـج  مـن  طالبتـان  تخّرجـت 
جتان السادسـة والسـابعة من برنامج تأهيل  أطروحة الدكتوراة بنجاح، وبذلك صارتا المتخّرِ
الباحثين. الطالبتـان همـا: د. طوبى أرقوچ بايدار عـن أطروحـة بعنـوان: »القتل الرحيم وإنهاء 
قارَدشالر  بوينوكالن شان  و د. خديجة  اإلسالمي«،  المنظور  من  أخالقية  العالج كمشكلة 

عـن أطروحـة بعنـوان: »مكانة شهاب الدين القرافي في علم الفقه«.

الدكتـوراة  بمناقشـة رسـالة   (AYP) الباحثيـن  تأهيـل  برنامـج  المتخرجيـن قديًمـا مـن  أسـماء   
كاآلتـي: هـي  بنجـاح 

د. هارون عباجي - التفسير وعلوم القرآن / جامعة صقاريا

د. كبرى زمرد أورخان - التصوف / جامعة مرمرة 

د. محمد ييلديز - التصوف / جامعة أنقرة

د. فخر الدين ييلديز - الحديث / جامعة مرمرة

د. داود آغبال - التفسير وعلوم القرآن / جامعة الفرات

فـي إطـار هـذا المشـروع تمّكـن إلـى حـد اآلن 38 باحًثـا بدعـم مـن مركـز البحـوث اإلسـامية 	 
)إسـام(، أو مـن جامعاتهـم التـي ينتمـون إليهـا، أو بمسـاعدة بعـض المؤّسسـات مثـل: مؤسسـة 
خـارج  إلـى  السـفر  مـن   (TÜBİTAK) توبيتـاك   - التركيـة  والتكنولوجيـة  العلميـة  األبحـاث 
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البلـد لتنميـة مهاراتهـم اللغويـة أو لمواصلـة أبحاثهـم، مـع نهايـة عـام 2017 كان هنـاك سـبعة 
باحثيـن يواصلـون أبحاثهـم العلميـة خـارج البلـد. في حين كان هنـاك ثمانية باحثين يواصلون 
تعليمهـم فـي الدراسـات العليـا فـي إحـدى الجامعـات خـارج تركيـا، وبذلـك انقطعت صلتهم 

بــمشروع تأهيـل الباحثين.

مشروع النشر اإللكتروني
الموسـوعة اإلسـامية علـى  المشـروع اإلطـاري هـو تطويـر موقـع  الهـدف األول مـن هـذا 
الشبكة العنكبوتية من كل النواحي، وجعل هذه الموسوعة بشكل مرحلي »موسوعة إلكترونية«. 
وإلنجـاز هـذا العمـل تـّم فـي عـام 2015 إنشـاء تنسـيقية النشـر اإللكترونـي. تـّم إكمـال القسـم 
البرمجـي الـذي يعمـل ضمـن هـذه التنسـيقية، وال تـزال األعمـال التـي تتعلـق بالمضمـون مسـتمّرة 
حتـى اآلن. تـم إكمـال المرحلـة األولـى مـن هـذه العمـل فـي عـام 2017 وإطـاق صفحـة إنترنـت 

ـٍة جديـدة وآليـة بحـث وشـكل جديـد. بُحلَّ

اإللكترونـي  الموقـع  تطويـر صفحـة  هـو  للمشـروع  الرئيسـي  الهـدف  فـإن  اإلطـار  هـذا  فـي 
للموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي (DİA) الـذي تـّم إطاقـه عـام 2014 إلـى اآلن مـن 
حيـث التصميـم والشـكل وآليـات البحـث؛ للوصـول شـيًئا فشـيًئا إلـى موسـوعة إلكترونيـة متكاملـة 

بـكل مـا تعنيـه الكلمـة مـن معنـى.

لهـذا الغـرض تـمَّ تأسـيس تنسـيقية النشـر اإللكترونـي فـي أواخـر عـام 2015. ُقطعـْت مراحـل 
ال بـأس بهـا ضمـن أعمـال هـذه التنسـيقية مـن حيـث البرمجـة ومـن حيـث الترتيـب الداخلـي، وفـي 
29 كانون األول 2017 تّم إطاق الصفحة التجريبية التالية للموسـوعة اإلسـامية لوقف الديانة 

https://islamansiklopedisi.org.tr :التركـي بحّلة جديـدة

بهذا الشـكل تسـعى الموسـوعة اإلسـامية لوقف الديانة التركي للوصول إلى اسـتخدام فّعال 
لموسـوعتها مـن ِقبـل أكبـر شـريحة ممكنـة مـن الباحثيـن. فـي نفـس الوقـت سـتتم مـن خـال متابعة 
التطـورات واالحتياجـات العلميـة للمـواد والفـروع العلميـة التـي تشـملها الموسـوعة إضافـُة مـواد 
جديـدة للموسـوعة وتحديـث بعـض المـواد إذا دعـت الحاجـة، بعبـارة أخـرى سـتتم متابعـة أعمـال 

الطبعـة الثانيـة لمـواد الموسـوعة مـن خـال الموسـوعة اإللكترونية.
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أمـا المرحلـة الثانيـة مـن أعمـال الموسـوعة اإللكترونيـة فتسـعى لتحقيـق أهـداف مبتكـرة كثيرة 
مثـل: إكمـال التصميـم للصفحـة اإللكترونيـة بشـكل يتـاءم مـع أجهـزة الهاتـف الذكيـة، تطويـر 
وتحديـث المـواد البصريـة مـن حيـث الجـودة والتنـوع، جْعـل عناويـن المـواد مسـموعة باللغتيـن 
التركيـة والعربيـة، إضافـة ملفـات صوتيـة لمـواد مثـل السـور القرآنيـة، تطويـر خصائـص البحـث.

الهـدف اآلخـر مـن هـذا المشـروع هـو إضافـة المنشـورات الجديـدة، وتجديـد وتطويـر البنيـة 
التحتيـة اإللكترونيـة لقاعـدة البيانـات فـي مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( التـي أصبحـت 

ـا للباحثيـن فـي مجـاالت العلـوم اإلسـامية وباقـي العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة. مرجًعـا مهمًّ

قسـم مـن قاعـدة البيانـات هـذه يمكـن الوصـول إليهـا فقـط مـن خـال الشـبكة المحليـة فـي 
مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(، أمـا معظـم هـذه البيانـات فيمكـن الوصـول إليهـا مجاًنـا عبـر 

http://ktp2.isam.org.tr/index.php?navdil=ar العنكبوتيـة:  الشـبكة  فـي  اآلتـي  الموقـع 

قاعدة بيانات المقاالت المنشورة في اإللهيات
تضّم هذه القاعدة فهارس المقاالت الدينية التي تّم نشر بعضها في مجات كليات اإللهيات 
الخاصـة، وبعضهـا اآلخـر نُشـرت مـن قبـل دور نشـر مختلفـة، وبعضهـا مـن قبـل المؤّسسـات التـي 
تقـوم بنشـر المقـاالت العلميـة الدوريـة، باإلضافـة إلـى النـدوات والمحاضـرات والمؤتمـرات التي 
تُقـام فـي مجـال اإللهيـات. يمكـن الوصـول إلـى هـذه المقاالت كاملة بشـكل رقمي. فـي نهاية عام 
2017 بإمـكان الباحثيـن الوصـول عبـر اإلنترنـت إلـى قاعـدة بيانـات -والـذي يتـم تحديثهـا بشـكل 

مسـتمر- فهـارس 51316 مقالـة، كمـا يمكـن تحميـل متـون 45500 مقالة بشـكل كامل.
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كليات  في  نوقشت  التي  األطروحات  لفهرسة  البيانات  قاعدة 
اإللهيات والعلوم اإلسالمية

تهـدف قاعـدة البيانـات هـذه إلـى تجميـع محتويـات أطروحـات الدراسـات العليـا التـي تّمـت 
مناقشـتها ابتداًءا من سـنة 1953 في كليات اإللهيات. في نهاية سـنة 2017 وصل عناوين قاعدة 
بيانات الفهارس هذه إلى 21795 رسـالة ماجسـتير ودكتوراة ومشـاركة )بعد الدكتوراة(، نوقشـت 

منهـا 14864 رسـالة، ومـا زالـت 6931 رسـالة منهـا طـور اإلعداد.

تهـدف قاعـدة البيانـات هـذه إلـى نشـر األعمـال العلميـة المكتوبـة فـي مجـال اإللهيـات حتـى 
يومنـا هـذا فـي تركيـا ، ولتجنّـب تكـرار تنـاول المواضيـع التـي ُدرسـْت فـي مجـال اإللهيـات تتـّم 
مقارنـة قيـود األطروحـات بــمركز األطروحات في مجلس التعليم العالي، مـع المعلومـات التـي 
ترسـلها إلينـا مكتبـات كليـات اإللهيـات باسـتمرار حـول األطروحـات والرسـائل الجامعيـة فيهـا، 

حيـث يتـّم تحديـث هـذه البيانـات باسـتمرار.

يتـّم العمـل عليهـا فـي مجـال  التـي  بهـدف تعريـف العالـم اإلسـامي باألعمـال األكاديميـة 
العلميـة  الرسـائل  فهرسـة  بيانـات  قاعـدة  ترجمـة  تّمـت  بلدنـا  فـي  اإلسـامية  والعلـوم  اإللهيـات 
ـت لحـّد اآلن اآلن ترجمة مختصرات الرسـائل حتى سـنة  بكليـات اإللهيـات إلـى اللغـة العربيـة. تمَّ

2013، ويتـّم العمـل حاليًّـا علـى ترجمـة باقـي فهـارس العناويـن بعـد هـذا التاريـخ. 

قاعدة بيانات المقاالت العثمانية 
تـّم فـي عـام 2017 إضافـة فهـارس مقـاالت المجـّات والجرائـد المذكـورة أدنـاه ومتونهـا 
الكاملـة بشـكل رقمـي إلـى قاعدة بيانات المقاالت العثمانية التركية، والتـي تتألـف مـن المقـاالت 

المتعّلقـة بالتاريـخ واألدب والعلـوم الدينيـة المنشـورة فـي مختلـف المجـات.

كلمٔه طّيبه )الكلمة الطيبة(، ناشر: أبو العا زين العابدين؛ إستانبول 1329-1328.

مدرسه اعتقادلري )عقائد المدارس(، ناشر: أحمد شيراني؛ إستانبول 1329.

كوچوك مجموعه )المجموعة الصغيرة(، ناشر: ضياء گوك آلپ ؛ ديار بكر 1339-1338.
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محّبان )المحّبون(، ناشر: حاج بك زاده أحمد مختار؛ إستانبول 1335-1325. 

خير الكالم، ناشر: حسين شمعي، إستانبول 1330-1329.

مجموعٔه فنون )مجموعة الفنون(، ناشر: الجمعية العلمية العثمانية؛ إستانبول 1284-1279، 1300.

مجموعٔه أبو الّضيا )مجموعة أبي الضياء(، ناشر: أبو الضياء توفيق، إستانبول 1330-1297.

تصّوف )التصوف(، ناشر: شيخ صفوت؛ إستانبول 1327.

مشورت )المشورة(، ناشر: أحمد رضا؛ باريس 1315-1313.

حّرّيت )الحرية(، ناشر: جمعية العثمانيون الجدد؛ لندن 1287-1275.

وولقان )الُبركان( )ناشر: درويش وحدتي القبرصي؛ إستانبول 1325-1324.

مجموعٔه ادبّيه )المجموعة األدبية(، ناشر: محمد أكرم؛ إستانبول 1318-1316.

چاغاليان )الشاللة(، ناشر: أورخان شائق گوك  ياي ؛ باليكسير 1342-1341.

خـال هـذه السـنة أيضـاً تّمـت إضافـة عناويـن 3849 مقالـة عائـدة إلـى المجـّات المذكـورة 
أعـاه، ومـع هـذه اإلضافـة وصـل عـدد عناويـن المقـاالت مـع متونهـا الكاملـة فـي قاعدة بيانات 

المقاالت العثمانية إلـى 27500 مقالـة. 

قاعدة بيانات الرسائل العثمانية
تضـّم قاعـدة البيانـات هـذه الرسـائل المطبوعـة والمكتوبـة باللغـة التركية العثمانيـة في التاريخ 

واألدب والعلـوم اإلسـامية، يبلـغ عـدد هـذه الرسـائل فـي هـذه القاعدة إلى 3460 رسـالة.

قاعدة بيانات سجالت المحاكم الشرعية
فـي مجـال األبحـاث عـن التاريـخ العثمانـي تُعـّد سجالت المحاكم الشرعية مـن المصـادر 
االقتصـاد  القانـون وتاريـخ  تاريـخ  تـدور حـول  التـي  األبحـاث  فـي  الرئيسـية والمهّمـة، وخاّصـة 
والسياسـة واالجتمـاع، قـام قسـم أرشـيف مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بجمـع هـذه 

الديجيتاليـة(. الفيلـم المصغـر )الصـورة  السـجّات علـى شـكل 
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تتألّـف هـذه القاعـدة مـن سـجات المحاكـم باإلضافـة إلـى دفاتـر مختلفـة، ويبلـغ عدد أسـماء 
إلـى أسـماء عناويـن هـذه السـجات  إلـى 34935 عنواًنـا. يمكـن الوصـول  الدفاتر/المجلـدات 
ـا، أمـا مطبوعـات الديجتـال لهـذه السـجات والدفاتـر فيمكـن الوصـول إليهـا مـن مكتبـة  إلكترونيًّ

مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(.

تتألـف الدفاتـر الموجـودة فـي خدمـة أرشـيف مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( مـن 
الساسل التالية:

فـي إطـار مشروع سجاّلت المحاكم الشرعية قـام مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بالتعاون 
مع شـركة إسـتانبول لإلبداع الفني والثقافي المسـاهمة بنشـر 40 سـجاًّ من سـجّات القضاة في 
40 مجلـًدا تعـود إلـى محاكـم إسـتانبول فـي القرنيـن السـادس عشـر والسـابع عشـر وذلـك تحـت 
المنشـورة مّجاًنـا، عـن  إلـى هـذه السـجات  اسـم »سجالت قضاة إستانبول«. يمكـن الوصـول 

www.kadisicilleri.info :طريـق الموقـع اآلتـي

قاعدة بيانات مجاميع أرشيف مركز البحوث اإلسالمية )إسام(

قاعدة بيانات أوراق رضا توفيق بولوك باشي

قـام األسـتاذ الدكتـور عبـد اللّٰ أو چمـان بنقـل مجاميـع أوراق الفيلسـوف والشـاعر والسياسـي 
عهـد  وبدايـة  العثمانـي  العهـد  نهايـة  أدرك  -الـذي   )1949-1869( باشـي  بولـوك  توفيـق  رضـا 
ـا  الجمهوريـة- إلـى مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(. تحـوي المجاميـع علـى 500 ملفًّ
مختلًفا، معظمها رسـائل، ومسـّودات للعمل، وصور، وُقصاصات الصحف ما يشـّكل بمجموعه 

1896 ورقـة.

املنطقة / املنشأعدد الدفاترالنوع

ت المحاكم والروزنامات )الدفاتر اليومية(
ّ

23429سجال
ت إل ثالث مجموعات: 

ّ
تّم تصنيف هذە السجال

“إستانبول”، “األناضول - تراقيا” و“خارج تركيا”

، 11506الدفاتر والملّفات األخرى ي األناضول وروم إيلي
ف �ف يومّيات القضاة العسكري�ي

دفاتر المهمة، دفاتر المشيخة وملّفات سجالت العلماء
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عدد الرسـائل 1079 رسـالة، منها 456 رسـالة باإلنكليزية، و275 رسـالة بالعثمانية التركية، 
و180 رسـالة بالفرنسـية، و105 رسـائل بالتركيـة، و40 رسـالة بالعربيـة، و20 رسـالة بالفارسـية، 
ورسـالتان باإليطاليـة، ورسـالة واحـدة باليونانيـة. هـذه الرسـائل هـي عبـارة عـن الرسـائل التي كتبها 
رضـا توفيـق بنفسـه، أو عبـارة عـن المراسـات التـي حدثـت بينه وبين عائلتـه أو أصدقائه األجانب 
والمحلّيين أو مع المؤّسسات المختلفة. هناك 724 متًنا في مختلف العلوم لمسّودات األعمال، 
تغلـب المتـون الفلسـفية علـى مسـّودات األعمـال هـذه. يمكـن الوصـول لقاعـدة بيانـات فهـارس 

هـذه األوراق مـن خـال الموقـع الرسـمي لمركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( علـى اإلنترنت.

قاعدة بيانات أوراق محمد الصفائحي

تتألّـف مـن أوراق المرحـوم السـيد محمـد الصفائحـي )1890-1977( الـذي عمـل موظًفـا 
للفـرز والتصنيـف فـي مكتبـة السـليمانية بيـن عامـي 1937-1970. حاليًّـا تمـت إتاحـة إمكانيـة 
البحـث لـ 24 دفتـًرا تحمـل عناويـن »األعمـال البيبليوغرافيـة«. تضـّم متون الدفاتـر المتاحة للبحث 
حـروف  علـى  والمرتّبـة  المتسلسـلة  الدفاتـر  المخطوطـات.  مئـات  عـن  بيبليوغرافيـة  معلومـات 
الهجـاء تـّم تجهيزهـا مـن قبـل السـيد محمـد الصفائحـي بالـذات، وذلـك خـال الفتـرة التـي عمـل 

فيهـا فـي مكتبـة السـليمانية.

قاعدة بيانات أوراق َوْيَسل باشا )أويس باشا( 

تتألّـف مـن مجاميـع أوراق أويـس حلمـي باشـا )ت. 1892هــ( أحـد رجـاالت الدولة في عهد 
عبد الحميد الثاني، وولده علي رضا باشـا )1860-1932(. حسـب الترتيب األصلي تتألّف من 
مجموعتيـن: )المجموعـة األولـى وتضـّم 112 وثيقـة(، )والمجموعـة الثانيـة وتضم 29 وثيقة(، تّم 

تصنيـف هـذه األوراق وإتاحتهـا للبحث عام 2017. 

للباشـاوات  واإلداريـة  والعسـكرية  السياسـية  الفّعاليـات  مـن  هـذه  األوراق  مجاميـع  تتألّـف 
ماناسـتر،  فـي كل مـن منطقـة:  البلقـان  فـي  الشـخصية  المتعلقـة بشـؤونهم  المراسـات  وكذلـك 
وبريـزرن، وياكـوَوا، ایَپـك ، وكوسـوفو. يمكـن الوصـول للفهـارس الموجـودة فـي قاعـدة البيانـات 

هـذه مـن خـال الموقـع الرسـمي لمركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( علـى اإلنترنـت.



الب رامج
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)LADEP( برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية
ـٌه لطلبـة كليـات اإلٰلهيـات والعلوم  هـذا البرنامـج الـذي ينظّمـه مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( موجَّ
ًنـا مـن ثـاث مراحـل. تسـتمّر  اإلسـامية، بـدأ فـي عـام 2006 وتطـّور فـي الفتـرة الاحقـة، ليصبـح مكوَّ

.(AYP) فّعاليـات البرنامـج منـذ عـام 2012 ضمـن مشـروع تأهيـل الباحثيـن

س فـي برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعيـة (LADEP-1) متـون يتـّم اختيارهـا مـن  تُـدرَّ
المؤلَّفات الحديثة بشـكل عام، وذلك بغية تكوين أسـاس السـتيعاب المفاهيم والمصطلحات والمسـائل 
 (LADEP-2) األساسـية فـي العلـوم اإلسـامية. أمـا فـي برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعيـة
التفسـير  مثـل  األساسـية  اإلسـامية  بالعلـوم  تتعّلـق  كاسـيكية  متـون  فيـه  س  فُتـدرَّ سـنتين  يسـتمّر  الـذي 
والحديـث والفقـه والـكام إلـى جانـب دراسـة المسـائل الحديثـة، تتـّم فـي الوقـت نفسـه إتاحـة الفرصـة 

للعـروض التـي يقدمهـا الطـاب. 

 (LADEP-İHTİSAS) يقوم طاب برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية - المستوى التخصصي
والـذي بإمكاننـا اعتبـاره بمثابـة تحضيـر ألبحـاث مرحلـة الماجسـتير مـوازاًة مـع محاضـرات أصـول الفقـه 
بعمـٍل أكاديمـي يسـتمر ثمانيـة أشـهر تقريًبـا فـي إطـار احتياجاتهـم العلميـة، ضمن الفترة المحـددة الواجب 

قضاؤها مع مشـرفيهم.
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استحّق المشاركون في برنامج الدعم األكاديمي (LADEP-2) نيَل الشهادة وذلك بعد 
محاضرة  عشرة  سبع   2017-2016 الدراسي  العام  من  العاشر  الفصل  في  أكملوا  أن 
الدعم  برنامج  محاضرات  أكملوا  الذين  الجامعة  في  األخيرة  السنة  طاب  أما  بنجاح. 
األكاديمي (LADEP-2) بنجاح فقد أتموا بذلك الفصل الرابع من برنامج الدعم األكاديمي 

 .(LADEP-İHTİSAS) .في المرحلة الجامعية- اختصاص

تـّم قبـول طلبـات االلتحـاق ببرنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعيـة لعـام 2017-
2018 طوال شهر أيلول للفصل الثاني عشر من برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية 
 .(LADEP-1) والفصل السادس من برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية (LADEP-2)

أجريـت المقابـات فـي 1 تشـرين األول وتـّم قبـول الطاب فـي المرحلتين المذكورتين.

تـّم اللقـاء التعريفـي األول الـذي جمـع الطـاب المقبوليـن فـي برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي 
المرحلـة الجامعيـة ألول مـرة فـي الثالـث مـن تشـرين األول، وذلـك فـي افتتاحيـة البرنامـج لعـام 

.2018-2017

يخضع المشـاركون في برنامج الدعم األكاديمي لعام 2017-2018 لسـبع عشـرة محاضرة 
ضمـن مراحـل البرنامج الثاثة.

الدعـم   (LADEP) الجامعية  المرحلة  في  األكاديمي  الدعم  برنامج  فـي  للمشـاركين  م  يُقـدَّ
فـي مجـال تطويـر اللغـة اإلنكليزيـة والعربيـة، وتأميـن الكتـب وخاّصـة الكتـب المكتوبـة باللغـات 
األجنبية. وفي برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية (LADEP-1) يتّم تنظيم محاضرات 
إضافيـة علـى مـواد البرنامـج فـي علمـي النحـو والصـرف وذلـك تلبية الحتياجات الطاب الرئيسـة 
تنظيـم  يتـّم  العلميـة األساسـية، كمـا  الكاسـيكية، وتوسـيعاً لمعارفهـم  العربيـة  المتـون  فـي فهـم 

محاضـرات فـي الفكـر اإلسـامي المعاصـر وصـوالً لفهـم صحيـح لعصـر مـا بعـد الحداثـة.

كلَّ  تنظَّـم  التـي   (LADEP) الجامعية  المرحلة  في  األكاديمي  الدعم  برنامج  محاضـرات 
مسـاء عـدا نهايـة األسـبوع مـن السـاعة الخامسـة والنصـف حتـى السـابعة ال تكتفـي بقـراءة المتـون 
الكاسـيكية العربيـة فقـط، بـل تهـدف أيًضـا إلـى تطوير الكفاءات األكاديمية للطاب، وتشـجيعهم 
بالتـوازي مـع هـذه  العلـوم اإلسـامية ودراسـتها فـي يومنـا هـذا.  التفكيـر فـي آليـات فهـم  علـى 
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المحاضـرات يعمـل البرنامـج علـى تطويـر قابليـة الطـاب فـي التأليـف والبحـث األكاديمـي مـن 
خـال األعمـال الفرديـة والجماعيـة.

برنامج التعليم والدعم األكاديمي الصيفي
بهـدف دعـم وتأهيـل باحثيـن مميزيـن خاصـة فـي مجـال اإللهيـات والعلـوم اإلسـامية قـام 
هـة للباحثيـن الشـباب فـي كليـات اإللهيـات  مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بتنظيـم برامـج موجَّ
 (YADEP) والعلـوم اإلسـامية التـي افتتحـت حديًثـا. برنامج التعليم والدعم األكاديمي الصيفي
م برنامجـه الثانـي بيـن تاريخـي 17 تمـوز و31 آب  / الـذي بـدأ برنامجـه األول عـام 2016، نظَـّ

أغسـطس 2017، تـّم فـي القسـم األول مـن البرنامـج )بيـن 17 تمـوز و3 آب( إعطـاء محاضـرات 
علميـة وورشـات عمـل، أمـا فـي القسـم الثانـي ولمـدة شـهر كامـل فقـد تّمـت إتاحـة فرصـة البحـث 

الحـر فـي مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( للراغبيـن بذلـك.

بسـبب كثرة عدد الكليات واألكاديميين فيها، وإلمكانيات مركز البحوث اإلسـامية )إسـام( 
المحـدودة تـّم وضـع بعـض القيـود فـي القبـول للبرنامـج، وعليـه فقـد تّمـت دعـوة أعضـاء الهيئـة 
التدريسـية لكليـات اإللهيـات والعلـوم اإلسـامية الجديـدة التـي افتتحـت بعـد عـام 2010  وبدأت 
ـا باسـتقبال الطـاب، وذلـك مـن سـبعة وأربعيـن جامعـًة مختلفـة. تـّم قبول خمسـين عضًوا من  فعليًّ

أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي البرنامج.

البرنامـج الـذي اسـتمّر ثاثـة أسـابيع تضّمـن محاضـرات ودروًسـا وورشـات عمـل بمـا شـّكل 
بمجموعـه مائـة وعشـر سـاعات تعليميـة كاملـة. مـن الـدروس فـي البرنامـج: العلـوم النظريـة التـي 
تربويـة، وكذلـك  المختلفـة، ودروس  العلـوم  بيـن منهجيـات مجاميـع  الفـروق  فـي فهـم  تسـاعد 
المراجـع األصليـة والمكتبـات، وتعيـن علـى رفـع  إلـى  فنّيـة تسـاعد فـي الوصـول  تقنيـة  دروس 

الكفـاءة البحثيـة فـي محـركات البحـث والبرامـج اإللكترونيـة المختلفـة.

 (YADEP) ورشـة العمـل التـي أجريـت فـي إطـار برنامـج التعليـم والدعـم األكاديمـي الصيفـي
بعنـوان: »كليات اإللهيات في تركيا: تقييمات، واقتراحات للحلول، وآفاقها المستقبلية« لفتـت 

النظـر مـن حيـث كونهـا فعاليـة أكاديميـة، وبعنوانهـا وشـموليتها.
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اسـتفاد مـن برنامـج التعليـم والدعـم األكاديمـي الصيفـي (YADEP) حتـى اآلن مائـة وواحـد 
مشـارك، كمـا تـّم تقديـم خدمـات السـكن والطعـام لهـم أيًضـا فـي إطـار البرنامـج.

2017 )YADEP( برنامج الدروس لبرنامج التعليم والدعم األكاديمي الصيفي

)MAP( برنامج الباحثين الزائرين
ُصّمـم برنامـج الباحثيـن الزائريـن (MAP) بهـدف تأميـن وسـط علمـي مائـم فـي مكتبـة مركـز 
البحـوث اإلسـامية )إسـام( وتقديـم إمكانـات البحـث األخـرى للباحثيـن فـي مجـاالت العلـوم 
اإلسـامية والعلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية الذيـن يتابعـون أبحاثهـم فـي مرحلـة مـا بعـد الدكتوراة. 
ـٌه لتطويـر العاقـات بيـن المؤّسسـات ولتبادل األفكار التـي أصبحت تُثرى يوًما  هـذا البرنامـج موجَّ

بعـد يوم. 

عدد املحاضراتاسم املحاضرة / التفصيلمجموعات املحاضرات

املحاضرات النظرية 
وورشات العمل 

)إلزايم(

اتنظرية المعرفة 8 محا�ف

اتأصول البحث 8 محا�ف

اتنظرية التاريخ 8 محا�ف

اتالنظرية االجتماعية 10 محا�ف

اتورشة عمل 3 محا�ف

ةالمجموع 37 محا�ف

املحاضرات التقني�ة 
)حسب الطلب(

ة واحدةكتابة المتون األكاديمية محا�ف
اتالمؤسسات البحثية، والمكتبات، ودور الن�ش 3 محا�ف

ة واحدةكتابة المشاريع وإدارتها محا�ف

ونية امج اإللك�ت تانالمصادر وال�ب محا�ف

تانإعداد المناهج محا�ف

اتالمجموع 9 محا�ف

اتالفعاليات املشرتكة اتالمحا�ف 9 محا�ف

اثنتانالرحالت
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يسـتطيع الباحثـون الزائـرون التقـدم بطلـب لهـذا البرنامـج علـى المـدى البعيـد أو علـى المـدى 
القصيـر )مـن شـهر إلـى ثاثة أشـهر(. 

)إسـام(  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  سـكن  فـي  القائمـة  والتعديـات  اإلصاحـات  بسـبب 
المخّصـص للضيـوف لـم يتـّم قبـول طلبـات جديـدة فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2017. الباحثـون 
أبحاثهـم  أسـماء  مـع  عـام 2017  مـن  األول  النصـف  فـي  البرنامـج  مـن  المسـتفيدون  الزائـرون 

كاآلتـي:  هـي  ومؤّسسـاتهم 

إدوارد جاكا / مؤسسـة التاريـخ األلبانـي / ألبانيـا - األوقـاف الموجـودة فـي ألبانيـا فـي العصـر 	 
العثماني.

تسفتلينا تسفتكوفا / باحثـة حـرة / بلغاريـا - الُمريديـة كعنصـر فـي تأسـيس الدولـة فـي عهـد 	 
إمامـة الشـيخ شـامل. 

مصطفى محمد / وزارة اآلثـار القديمـة / مصـر - دراسـة أرشـيفية عـن العناصـر المعماريـة 	 
للمنشـآت الدينيـة: إسـتانبول وأدرنـة نموذًجـا.

برنامج التدريب
يتيـح مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( إمكانيـة التـدرب للطلبـة األتـراك واألجانـب. فيمكـن 
لطـاب الفـروع المتعلقـة باألبحـاث اإلسـامية، إلـى جانـب طـاب إدارة المعلومـات والوثائـق 
وعلـم المكتبـات، مراجعـة مركـز البحـوث اإلسـامية مـن أجـل التـدرب. فـي هـذا اإلطـار أتيحـت 
فرصـة التـدرب فـي عـام 2017م ألربعـة طـاب أجانـب فـي المرحلـة الجامعيـة وطالـب واحـد في 

مرحلـة الماجسـتير. 
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الوفيات

محمد أورخان أوقاي )2017-1931(
ولـد سـنة 1931 لعائلـة تعيـش فـي إسـتانبول منـذ وقـت طويـل، 
النمـط  اآلن  حتـى  تعكـس  التـي  أوقـاي  أورخـان  شـخصية  تشـكَّلْت 
العثمانـي فـي ثاثينّيـات القـرن الماضـي فـي إسـتانبول. اكتشـف أوقـاي 
الكتب وباعة الكتب وأسـواق الكتب المسـتعملة في سـنوات المرحلة 
المتوسـطة. تُعتبـر سـنوات المرحلـة الثانويـة التـي درسـها فـي ثانويـة »وفـاء« نقطة تحـّول له إذ صار 
ف خـال هـذه السـنوات الثـاث علـى أهّمِ  قارئًـا نهًمـا وأنشـأ صداقـة حميمـة مـع الكتـب، كمـا تعـرَّ
شـخصيتين رَسـَمَتا لـه وجهـة حياتـه: نـور الديـن طـو پجـو وخليفـة الطريقـة النقشـبندية عبـد العزيـز 
َف عليه في المرحلة الثانوية وهو طاهر المولوي. الشـاب النهم  َبّكينة أفندي. اسـٌم مهمٌّ آخر تعرَّ

التحـق بـدرس شـيخه للمثنـوي فـي جامـع الفاتـح.

بجامعـة  اآلداب  بكليـة  أواًل  ل  سـجَّ  ،1950 سـنة  الجامعيـة  أوقـاي  أورخـان  حيـاة  بـدأت 
إسـتانبول قسـم الفلسـفة، بعـد سـنة واحـدة بتوصيـة مـن أسـاتذته ولكـي يسـتطيع الحصـول علـى 
وظيفـة كمـدرس بعـد التخـرج انتقـل إلـى قسـم اللغـة التركيـة وآدابهـا والمعهـد العالـي للمدرسـين. 
أكبـُر فرصـٍة ألورخـان أوقـاي كانـت أنـه صـار مـن طـاب األسـاتذة الكبـار مثـل: أحمـد حمـدي 
طانپينـار، وعلـي نهـاد طـارالن، ورشـيد رحمتـّي آرات، وأحمـد آتـش، ومحمـد قاپـان. لـم يكتـِف 
بالـدروس المعطـاة فـي الكليـة فـدرس علـى اللغـة العربيـة علـى يـد األسـتاذ جـال الديـن أوكتـان، 
ب عليـه لوقـت طويـل مـن الخطّـاط  المشـهور بـ»األسـتاذ جـال«، كمـا تعلَّـم حسـن الخـط وتـدرَّ

حليـم أوزيازجـي بعـد أن ذهـب إليـه ببطاقـة بائـع الكتـب المسـتعملة رائـف يلَكنجـي.

بعـد أن تخـّرج أورخـان أوقـاي فـي المعهـد العالـي للمدرسـين وقسـم اللغـة التركيـة وآدابهـا 
سـنة 1955 خضـع المتحـان المعيديـة الـذي ُفتـح فـي مؤسسـة التدقيقـات اإلسـامية ونجـح فيهـا؛ 
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ًسـا لـألدب التركـي فـي مدينـة آرْتويـن.  ليجـد نفسـه بنـاًء علـى التوظيـف اإللزامـي للمؤسسـة ُمدّرِ
علـى الرغـم مـن انعـدام الفـرص هنـاك فقـد قضـى فـي هـذه المدينـة سـنة كاملـة ال تُنسـى. بعـد ذلك 
خـدم كضابـط احتياطـي فـي مدينـة َمْرزيفـون، بعدهـا مباشـرة تـّم تعيينـه فـي مدينـة ديـار بكـر. فـي 
إحـدى أصعـب األيـام ألورخـان أوقـاي فـي ديـار بكـر تلّقـى رسـالة مـن أسـتاذه أ.د. محمـد قـا پان 
عميد كلية اآلداب في جامعة أرضروم التي أّسست حديثاً يطلب فيها من طالبه القديم أن يتقّدم 
بطلـب لالتحـاق بامتحـان المعيديـة فـي الجامعـة. وهكـذا بـدأت حيـاة أورخـان أوقـاي العلميـة 
بذهابـه إلـى أرضـروم واسـتقراره فيهـا فـي 31/آب )أغسـطس(/1959 والتـي ستسـتمّر لخمسـة 
وثاثيـن عامـاً. حصـل علـى شـهادة الدكتـوراة مـن نفـس الجامعـة سـنة 1963، وشـهادة دكتـور 

مشـارك سـنة 1975، واألسـتاذيّة سـنة 1988.

انتهـى عمـل أورخـان أوقـاي فـي أرضـروم سـنة 1994 لينتقـل بعدهـا ويعمـل مـدة فـي جامعـة 
صاقاريـا، ثـم اسـتقّر فـي إسـتانبول، المدينـة التـي يعشـقها. بعـد إحالته إلى التقاعد قـام بأهم أعماله 
فـي مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( التابـع لوقـف الديانـة التركـي. لـه جهد كبير على الموسـوعة 
اإلسـامية (DİA) المــُـعّدة مـن قبـل مركزنـا كمـا كتـب عشـرات المـواد فيهـا. أورخـان أوقـاي أحـد 
مؤّسسـي قسـم اللغـة التركيـة وآدابهـا فـي جامعـة إسـتانبول 29 مايـو والـذي اسـتمّر فـي العمـل فيها 

حتـى وفاته.

األسـتاذ الدكتـور محمـد أورخـان أوقـاي واحـٌد مـن المؤرّخيـن األلمعييـن فـي عالمنـا األدبي، 
واألسـتاذ الكبيـر المعـروف بثقافتـه المتعـّددة المشـارب القـى ربّـه فـي صبيحـة يـوم الجمعـة 13/

كانـون الثانـي/2017 فـي مدينـة إسـتانبول، وبعـد صـاة الجنـازة عليـه دفـن فـي مقبـرة طـوپ قاپـي 
چاملـق فـي قبـر والـده. تغّمـده اللّٰ بواسـع رحمتـه.

ماحظـة: تـّم أخذهـا مختصـرة مـن سـجل الوفيـات التـي كتبهـا األسـتاذ بشـير آیـواز أوغلـو 
لمجلـة البحـوث اإلسـامية التـي تصدرهـا إسـام.



املنشورات 
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نشرات دورية

صدر العددان 49 و50 من مجلة البحوث العثمانية.
مجلـة البحـوث العثمانيـة التـي بـدأت بالصـدور فـي عـام 1980، يصـدر منهـا فـي كل سـنة 
عـددان. اعتبـاًرا مـن عـام 2010 بـدأ مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بإصدارهـا، واعتبـاًرا مـن 
العـدد 46 عـام 2015 تسـتمّر فـي الصـدور كمجلـة  محّكمـة لمركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( 

وجامعـة إسـتانبول 29 مايـو. فصـدر العـددان الـ 49 والـ 50 لعـام 2017.

صدر العددان 37 و38 من مجلة البحوث اإلسالمية
مجلـة البحـوث اإلسـامية المحّكمـة التـي بـدأ مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بإصدارهـا 
منذ عام 1997، تُصدر عددين في السـنة )حزيران وكانون األول(، فصدر العددان الـ 37 والـ 38 

لعـام 2017.
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الكتب
مـن أهـداف مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( هـو التأليـف والترجمـة ونشـر الكتـب المحّققـة 
ـا، بنـاًء علـى ذلـك تـّم فـي عـام 2012 تحديث هيئة النشـر لمركـز البحوث اإلسـامية  تحقيًقـا علميًّ
لنشـر رسـائل  بوضـع خطّـة  )إسـام(  اإلسـامية  البحـوث  لمركـز  النشـر  دار  قامـت  كمـا  )إسـام(. 
اإلسـامية  البحـوث  مركـز  لمشـاريع  المناسـبة  والتحقيقـات  والترجمـات  والتأليفـات  الدكتـوراة 

)إسـام( التـي دخلـت فعالياتهـا حّيـز التنفيـذ فـي نفـس العـام.

تـّم تحريـر وتدقيـق هـذه المنشـورات بشـكل جـّدي وحقيقي، خاصة رسـائل الدكتوراة، حيث 
لـم تُنشـر كمـا جـاءت مـن المؤلِّـف، بـل نُشـرت بعـد تدقيقهـا وتحريرهـا وجعلهـا فـي شـكل كتـاب 
مطبوع، وهذه هي إحدى أهم الخصائص التي تمّيِز منشـورات مركز البحوث اإلسـامية )إسـام( 

عـن مثياتهـا مـن منشـورات المراكـز العلمية األخرى.

فـي  الفعليـة األصليـة  المسـاهمة  إلـى  تهـدف  )إسـام(  البحـوث اإلسـامية  منشـورات مركـز 
عالـم العلـوم، وإلـى توعيـة القـارئ بشـكل عـام، وتهـدف أيًضا إلى نشـر الكتب والساسـل حسـب 
المعاييـر األكاديميـة والعلميـة. كمـا تعتمـد بعـض األسـس لنشـر كتبهـا منهـا: مراعاتهـا للمعاييـر 
األكاديميـة، صّحـة المعلومـات مـن المصـادر، االتسـاق بيـن التحليـات المقّدمـة والنتائـج التـي 

توّصـل إليهـا الكتـاب، اإلقنـاع العلمـي.

ضمـن إطـار منشـورات مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( تُنشـر الكتـب فـي خمـس ساسـل 
مختلفـة، الكتـب المنشـورة حتـى نهايـة عـام 2017 هـي كاآلتـي:

2 : سلسلة الكتب المرموقة 

49 : سلسلة الكتب المرجعية 

13 : سلسلة الكتب الكاسيكية 

82 : سلسلة البحوث العلمية 

35 : سلسلة الثقافة األساسية 
181 : المجموع   
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لفتـت هـذه المنشـورات التـي تضـّم كتًبـا حـول تاريـخ المصاحـف وأهميـة العلـوم، وأعمـال 
التحقيـق العلمـي التـي قّدمـت المتـون األساسـية للباحثيـن بفضـل خبـرة وتجربـة مركـز البحـوث 
اإلسـامية )إسـام(، وفـي مجـال سلسـلة الثقافـة األساسـية قّدمـت عناوينهـا المهّمـة زبـدة الـكام، 
كمـا اعتمـدت كتبهـا كمقـّررات دراسـية فـي الجامعـات، أمـا فـي سلسـلة البحـوث العلميـة فقـد 
قدمـت للقـراء كتًبـا وأعمـااًل أكاديميـة ممّيـزة، لـكل هـذا وذاك فقـد لفتـت نظـر الباحثيـن ودفعـت 

تنسـيقية النشـر إلعـادة طباعـة كثيـٍر مـن كتبهـا مـرات عديـدة.

سلسلة الثقافة األساسية
عبد القادر أوزجان، الساطين العثمانيون في عهد اإلمبراطورية-3، 2017.	 

حاجي يونس آپ آیدین ، ابن حزم: واضع نظرية الفكر الظاهري، 2017.	 

جاسم آوجي )تحرير(: آخر األنبياء النبي محمد صلى اللّٰ عليه وسلم، 2007؛ )ط 8( 2017.	 

شيناسي گوندوز، النصرانية، 2006؛ )ط 6( 2017.	 

إلياس أوزوم، العلوية بأبعادها التاريخية والثقافية، 2007؛ )ط 7( 2017.	 

علوي مراد قياڤوز - أحمد صائم قيا ڤوز، المدخل إلى علم الكام، 2010؛ )ط 3( 2017.	 

إبراهيم قالین، اإلسام والغرب، 2007؛ )ط 8 و9( 2017.	 

ياشار آيدينلي، الفارابي، 2008 )ط 2( 2017.	 

قاسم كوچوك آلپ - أحمد جويزجي، الفكر الغربي- األسس الفلسفية -، 2009؛ )ط 4( 2017.	 

خليل اينالجيق، الساطين العثمانيون في عصر التأسيس، 2010؛ )ط 7( 2017.	 

سونماز قوتلو، األتراك والتصّور اإلسامي، 2011؛ )ط 2( 2017	 

محمد أوزدمير، األندلس، 2014؛ )ط 3 و4( 2017.	 

ناهدة بوزكورت، العباسيون )750-1258(، 2014؛ )ط 3( 2017.	 

علي إحسان ييتيك، األديان الشرقية، 2014؛ )ط 2( 2017.	 

إسماعيل ييگيت، األمويون )661-750(، 2016؛ )ط 2( 2017	 

سالمة ليلى گورقان ، اليهودية بخطوطها األساسية، 2014؛ )ط 3( 2017.	 
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سلسلة البحوث العلمية
برهان سومرطاش، لفظ الصدق ودالالته: الصدق واإلخاص في القرآن الكريم، 2017.	 

مصطفـى ايرمـاق، عبـارات الطلـب والخبـر فـي األسـاليب الخبريـة واإلنشـائية فـي علـم النحو 	 
الكاسـيكي، 2017.

محمد ييلماز، محمد أبو زهرة وتفسيره، 2017.	 

كاشف حمدي أوقور، المسؤولية االجتماعية في الفقه اإلسامي: مؤّسسة العاقلة نموذًجا، 2017.	 

طونا طوناگوز، اإلٰله في فلسفة أبي البركات البغدادي، 2017.	 

فاضل آيغان، البشارة بآخر األنبياء، بشائر النبوة، 2017.	 

محمـد علـي بويـوك قـارا، طونجـاي بـاش أوغلو، نور اللّٰ آردیچ، كمال صايار، متين قاراباش 	 
أوغلـو، تنظيـم غولـن: تحليـل لمنظّمـة فيتـو فـي الفتـرة التـي أّدت إلـى الضربـة العسـكرية فـي 

الخامـس عشـر مـن تموز، وتوصيـات، 2017.

أشرف آلطاش )تحرير(، عضد الدين اإليجي في التراث العلمي والفكري اإلسامي، 2017.	 

مستقيم آريجي )تحرير(، القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري اإلسامي، 2017.	 

قیلیج آصان ماويل، التأويل في علم الكام الماتريدي، 2017.	 

عثمان گومان، العاقة بين النحو وأصول الفقه، 2017.	 

محمـد سـعيد أوَزروارلـي، محـاوالت التجديـد فـي علم الكام )في نهاية القرن التاسـع عشـر 	 
وبداية القرن العشرين(، 1998؛ )ط 3( 2017.

سالمة ليلى گورقان، اليهودية، 2008؛ )ط 6( 2017.	 

عاصم جنيد كوْكصال، ماهية أصول الفقه وغايته، 2008؛ )ط 3( 2017.	 

جميـل حـق ييمـز، اعتقـاد الَغيبـة عنـد الشـيعة، واإلمـام المهـدي الثانـي عشـر الغائـب، 2009؛ 	 
)ط3( 2017.

محمد شيرين چیقار، المناقشات بين النحويين والمناطقة، 2009؛ )ط 2( 2017.	 

صونر دومان، القياس عند الشافعي، 2009؛ )ط 2( 2017.	 
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فاتح يحيى آیاز، الوزارة في العهد المملوكي 1250-1517، 2009؛ )ط 2( 2017.	 

أورخان شانار گول أوغلو، المنهج الكامي للجبائيَّين، 2011؛ )ط 2( 2017.	 

خليل اينالجيق، التاريخ اإلداري واالقتصادي للعثمانيين، 2011؛ )ط 2( 2017.	 

عثمـان غـازي أوز گودنلـي، السـاجقة، الجـزء األول - تاريـخ الدولـة السـلجوقية العظمـى 	 
)1040-1157(، 2013؛ )ط 3( 2017.
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المنشورات الجديدة

سلسلة الكتب الكالسيكية

التمهيد في بيان التوحيد

الحضـارة  المتقدمـة مـن  العصـور  ثمـار مشـروع  التوحيـد هـو أول  بيـان  فـي  التمهيـد  كتـاب 
اإلسـامية والـذي تـم إطاقـه مـن ِقبـل مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( عـام 2016، هـذا الكتـاب 
وعلـى الرغـم مـن كونـه قـد ُكتـب فـي عهـٍد متقـدم نسـبيًّا إال أنه يضم كافة مباحـث كتب علم الكام 
الكاسـيكية مـن اإللهيـات والنبـوات والسـمعيات. هـذا الكتـاب واحـٌد مـن الكتـب القليلـة التـي 
تضـم اآلراء الفقهيـة والعقديـة لعلمـاء مـا وراء النهـر األحنـاف. تـمَّ تخصيـص جـزء مـن الكتـاب 
لـآراء المخالفـة للمواضيـع الـواردة فـي الكتـاب واألجوبـة عليها. ُكتب هـذا الكتاب في بيئة حنفية 
ماتريدية إال أنه ال يحوي أي إشارة أو اقتباس آلراء اإلمام الماتريدي. في المواضيع التي تناولها 
الكتـاب وعلـى عكـس الفكـر الكامـي الكاسـيكي فلـم يذكـر المؤلـف آراء أهـل السـنة، بـل حصـر 
الموضوع بإطار يتكون من آراء الفقهاء األحناف. من هذه الناحية فإن هذا الكتاب يسـلط الضوء 

ويقـّدم معلومـات مهمـة حـول مفهـوم أهـل السـنة بيـن فقهـاء خراسـان ومـا وراء النهـر األحنـاف. 

كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية

أَلَّـف هـذا الكتـاب الـذي نُشـر فـي إطـار مشـروع العصـور المتأخـرة مـن الحضـارة اإلسـامية 
أبـو عبـد اللّٰ محمـد بـن محمـود اإلصفهانـي )ت. 688هـ/1289م( بهـدف تحضيـر المتون الرئيسـة 
في مجال المنطق والخاف وأصول الفقه وأصول الدين. في قسـم المنطق فقد اسـتفاد المؤلف 
مـن أسـتاذه األبهـري صاحـب متـن إيسـاغوجي فـي المنطـق وزاد عليـه، لـذا فقـد وضـع كتاًبـا أكثـر 
تفصيـًا مقارنـة بمتـن إيسـاغوجي. أمـا فـي قسـم الخـاف فقـد اتَّبـع فيـه منهـج اآلمـدي ووضـع 
هـذا القسـم مسـتفيًدا مـن تامـذة اآلمـدي. أمـا قسـم أصـول الفقـه فهـو عبـارة عـن اختصـار كتـاب 
المحصـول للـرازي، فـي هـذا القسـم مـع اإلشـارة إلـى رأي الـرازي وموافقتـه في كثير من المسـائل 
إال أنـه ينتقـده أحياًنـا فـي بعـض النقـاط. أمـا فـي قسـم أصـول الديـن فقـد كتبـه المؤلـف كمتكلـم 

أشـعري، واتبـع فيـه منهـج التحقيـق الـذي طـّوره الـرازي.
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سلسلة الثقافة األساسية

عبد القادر أوزجان، السالطين العثمانيون في عهد اإلمبراطورية - 3، 2017م.

هذا الكتاب الذي تّم نشره ضمن سلسلة الثقافة األساسية يتناول الوقائع السياسية والعسكرية 
بيـن عامـي 1648-1757 فـي السـير الذاتيـة للسـاطين التاليـة أسـماؤهم علـى الترتيـب: محمـد 
الرابـع، سـليمان الثانـي، أحمـد الثانـي، مصطفـى الثانـي، أحمـد الثالـث، محمـود األول، عثمـان 
الثالـث. هـذا الكتـاب لـم يقتصـر علـى دراسـة السـير الذاتيـة لهـؤالء السـاطين السـبع فحسـب بـل 
م مسـاهمة فّعالـة فـي دراسـات  قـام بدراسـة دقيقـة لحيـاة كل واحـد منهـم أيًضـا، وهـو بذلـك يقـّدِ

التاريـخ العثمانـي. 

حاجي يونس آ پ آيدين،  ابن حزم: واضع نظرية الفكر الظاهري ، 2017.

األندلـس  علمـاء  أحـد  حـزم  بابـن  الكتـاب  هـذا  ف  يعـّرِ
الذيـن عاشـوا فـي القـرن الحـادي عشـر الميـادي والـذي أثَّـر 
بشـكل كبيـر علـى كثيـٍر مـن العلمـاء المعاصريـن، بعـد التعّمـق 
وأسـلوبه  وكتبـه  وتعلُّمـه  حـزم  ابـن  حيـاة  عـن  الحديـث  فـي 
ُف الكتـاب بفكـره الظاهـري. يقدم الكتاب دراسـة مفّصلة  يعـّرِ
عـن آراء ابـن حـزم األساسـية فـي حقلـي الفقـه وأصـول الفقه، 
وبإطـار أقـّل تفصيـًا تنـاول الكتـاب آراء ابـن حـزم في مجالي 
الـكام والمنطـق. يقـّدم الكتـاب صـورة بالخطـوط العريضـة 

البـن حـزم األندلسـي.

İBN
 H

A
ZM

   Zâhirîlik D
üşüncesinin Teorisyeni

H
. Yunus Apaydın

4./10. yüzyılda Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan 
İbn Hazm, İslâmî ilimler alanındaki genel geçer 
söylemlere karşı muhalif tavrı ve orijinal fikirle-
riyle döneminden günümüze kadar kendinden 
söz ettiren ve görüşleri tartışma gündeminden 
düşmeyen çok yönlü bir âlimdir. Görüşleri her ne 
kadar bir “mezhep” şeklinde devam etmemişse de 
sonraki birçok âlim üzerinde değişik şekillerde 
etkili olmuştur.

İbn Hazm’ın hayatı, eğitimi, eserleri ve üslûbuna 
değindikten ve Zâhirîlik söylemini tanıttıktan 
sonra onun özellikle fıkıh ve fıkıh usulü alanla-
rındaki temel görüşlerini ayrıntılı olarak, mantık 
ve kelâm alanındaki görüşlerini ise daha dar 
çerçevede inceleyen bu çalışma, anahatlarıyla bir 
İbn Hazm portresi çıkarmayı amaçlamaktadır.
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سلسلة البحوث العلمية

برهان سومرطاش، لفظ الصدق ودالالته: الصدق واإلخالص في القرآن الكريم، 2017م.

اتّبـع الكتـاب المنهـج التحليلـي لـدالالت مصطلـح »الصـدق« أحـد الكلمـات المفتاحيـة فـي 
القـرآن الكريـم، وذلـك عبـر إخضـاع مرادفـات وأضـداد هـذا المصطلـح لدراسـة اشـتقاقية. وهكـذا 
اللغويـة لمصطلـح الصـدق - مـن دراسـة  أنـه البـدَّ - مـع الشـروح  لفهـم مصطلـح الصـدق نجـد 

مجموعـة المواضيـع المتعّلقـة بهـذا المصطلـح.

مصطفى ايرماق، عبارات الطلب والخبر في األساليب الخبرية واإلنشائية في علم النحو 
الكالسيكي، 2017م.

هـذا الكتـاب يهـدف إلـى دراسـة الجمـل الخبريـة واإلنشـائية، كمـا يحـاول أن يتنـاول هذيـن 
ف بمكانتهما في اللغة وعاقتهما بالمفاهيم واألساليب األخرى. المصطلحين بشكل مفّصل، ويُعّرِ

وفـي هـذا اإلطـار أيًضـا يتنـاول البحـث األماكن التي تّم اسـتعمال الخبر فيها بداًل من اإلنشـاء 
النتائـج  إلـى  النظـر  البحـث  العكـس )اإلنشـاء الخبـري(، كمـا يلفـت  )الخبـر اإلنشـائي( وكذلـك 
المترتّبـة علـى الفهـم الخاطـئ لهذيـن المصطلحيـن، ويرّكـز علـى انعكاسـات المعانـي الدقيقـة التي 
نحصـل عليهـا جـّراء الفهـم الدقيـق لهذيـن المصطلحيـن على تأويات القرآن وتفاسـيرها، وبذلك 

يقـّدُم الكتـاب مسـاهمة فّعالـة فـي مجـال علـم الباغـة العربيـة. 

محمد ييلماز، محمد أبو زهرة وتفسيره، 2017م.

ـا خاّصـة  إرًثـا علميًّـا مهمًّ تـرك وراءه  العشـرين،  القـرن  أبـرز علمـاء  أبـو زهـرة أحـد  محمـد 
كتابـه زهـرة التفاسـير. تنـاول الكتـاب دراسـة السـيرة الذاتيـة للمؤلـف. وتّمـت دراسـة خصائـص 
تفسـير محمـد أبـو زهـرة مـن حيـث منهـج الدرايـة والروايـة، وكذلـك مكانـة هـذا التفسـير فـي علـوم 

القـراءات واللغـة والـكام والفقـه.
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العاقلة  مؤّسسة  اإلسالمي:  الفقه  في  االجتماعية  المسؤولية  أوقور،  حمدي  كاشف 
نموذًجا، 2017م.

تشـّكل مؤسسـة العاقلـة فـي الفقـه اإلسـامي التـي تهتـّم 
بحقـوق اإلنسـان فـي الحيـاة، وبالضمـان لمـن يتعـرض لحيـاة 
اإلنسـان محـور الدراسـة الرئيسـية لهـذا الكتـاب. أواًل قامـت 
الدراسـة بإعطـاء الخلفيـة التاريخيـة والنظريـة لهـذا الموضـوع، 
واتّجهـت لدراسـة مفهـوم الديـة المترتّـب علـى نتائـج األفعـال 
الجسـمية  واألضـرار  المـوت  مـن  المقصـودة  غيـر  الجزائيـة 
فـي  العاقلـة  مصطلـح  الدراسـة  تناولـت  ذلـك  بعـد  األخـرى. 
هـذا  بتقييـم  البحـث  واختتمـت  اإلسـامي  الفقـه  مذاهـب 

االجتماعـي. الضمـان  نظـر  وجهـة  مـن  المصطلـح 

طونا طوناگوز، اإلٰله في فلسفة أبي البركات البغدادي، 2017م.

هـذا الكتـاب إحـدى ثمـار مشـروع العصـور المتقّدمـة مـن الحضـارة اإلسـامية، يرّكـز الكتاب 
علـى مشـكلة األلوهيـة عنـد الفيلسـوف أبـي البـركات البغـدادي )ت. 547هــ/1152م(، صاحـب 
االطـاع الكبيـر علـى المخـزون الفكـري لـدى المسـلمين واليهـود إلـى جانـب المعرفـة الوفيـرة 
فـي الفلسـفة اليونانيـة أيضـاً. قـام البغـدادي بالتقريـب بيـن الفلسـفة المّشـائية وعلـم الـكام ومفهوم 
األلوهية في القرآن، يقّدم الكتاب في هذا اإلطار مثااًل للتوافق واالنسـجام بين الدين والفلسـفة.

يتعـّرُض  ثـّم  العـام،  بالبغـدادي وكتبـه وفكـره ومنهجـه  تعريًفـا  أواًل  الكتـاب  هـذا  فـي  نجـد 
وأسـمائه. وصفاتـه  اإللـه  وجـود  إثبـات  مسـألة  حـول  البغـدادي  آلراء  بالتفصيـل  الكتـاب 

فاضل آيغان، البشارة بآخر األنبياء، بشائر النبوة، 2017م.

هذا الكتاب تناول مفهوم بشائر النبوة والذي يعني اإلشارات التي وردت بنبّوة النبي محمد 
صلـى اللّٰ عليـه وسـلم وبعثتـه فـي الكتـب المقّدسـة قبـل اإلسـام، قـام الكتـاب بتتّبـع المناقشـات 
ـير  والجـدل الدائـر حـول هـذا المفهـوم فـي الكتـب الكاسـيكية القديمـة، كمـا قـام بدراسـة السَّ
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İnsann yaşama hakkna ve vücut bütünlüğüne 
yönelik ihlâllerin tazmininin sağlanmas 
insanlkla yaşt bir meseledir. Suç kast 
taşmayan eylemler sonucu ortaya çkan ölüm 
ve cismanî zarar hallerinde iki nokta önem 
kazanmaktadr. Öncelikli olarak, mağdurun 
zarar tazmin edilmeli, giderim alabilme 
imkân güvenceye alnmaldr. İkinci olarak, 
genelde fâilin ödeme gücünü aşan tazminatn 
geniş tabanl bir topluluğun iştirakiyle tesviyesi 
sağlanmaldr. Böylece bir taraftan malî 
mesuliyet riskine karş güvence sağlanrken 
diğer yandan sorumluluk sosyalleşecektir. 
Günümüz hukuk düşüncesinde bu vadideki 
arayşlar sürmektedir. Bu bağlamda İslâm 
hukukunda, söz konusu ettiğimiz hususlarla 
ilgili yaklaşmlar ihtiva eden âkle müessesesi 
önem kazanmaktadr.

Öte yandan İslâm hukukunun tarihî 
kökenlerini, sosyolojik gelişimini, İslâm öncesi 
dönemdeki malzemenin İslâmî sosyoetik 
değerler sistemine eklemlenmesinde İslâm 
hukukçularnn yaklaşm tarzlarn göstermesi 
bakmndan, âkle bir prototip niteliği 
taşmaktadr. Üstelik günümüzün meselelerine 
İslâm hukuk kültürüne dayanarak çözüm 
getirme hususunda skça gündeme getirilen 
bir müessese olmas, İslâm hukukuyla ilgili 
çağdaş yaklaşmlar konusunda temsil gücüne 
sahip bir örnek olarak da âkleyi ön plana 
çkarmaktadr.

ISBN: 978-975-389-929-1
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التاريخـي لهـذه األفـكار. تعـرض الكتـاب أيًضـا لماهيـة المعلومـات المـُـخِبرة عـن نبـّوة النبي صلى 
اللّٰ عليـه وسـلم فـي المتـون اإللهيـة المقّدسـة قبـل اإلسـام فـي القـرآن الكريـم ومناقشـتها مـع 

مشـكلة التحريـف.

خّصـص الكتـاب -الـذي تنـاول البعـد التاريخـي لموضـوع البشـارات واتّخـذ متـون الكتـب 
المقّدسـة محوًرا للدراسـة- فصًا للحديث عن االعتراضات ضّد البشـارات بالنبي محمد صلى 
اللّٰ عليـه وسـلم فـي الكتـب المقّدسـة سـواء أكانـت مـن رجـال الديـن اليهـود والنصـارى فـي العالـم 
اإلسـامي أو فـي المراكـز الدينيـة المختلفـة. الكتـاب المؤلّـف مـن المنظور الكامي قّدم مسـاهمة 

مهّمـة لمؤلَّفـات بشـائر النبوة.

متين  صايار،  كمال  آرديچ،  اهلل  نور  أوغلو،  باش  طونجاي  قارا،  بويوك  علي  محمد 
قاراباش أوغلو، تنظيم غولن: تحليل لمنّظمة فيتو في الفترة التي أّدت إلى الضربة العسكرية 

في الخامس عشر من تموز، وتوصيات، 2017.

تنـاول الكتـاب بمجملـه تنظيـم غولـن علـى الصعيـد الفكـري والسياسـي واإلداري، وتوضـح 
أّن حـّل المشـكلة ال يمكـن أن يكـون بالتدابيـر السياسـية واإلداريـة فحسـب.

فتـح هـذا التنظيـم بـاب المشـكات علـى مصراعيـه فـي مسـألة فهم اإلسـام وتأويله، وكذلك 
ا فـي موضـوع الفهـم الدينـي فـي المجتمـع بشـكل عـام. يهـدف هـذا  أثَّـَر بشـكل سـلبي وكبيـر جـدًّ
الكتـاب إلـى فهـم دقيـق للفتـرة التـي أّدت إلـى أحـداث الخامـس عشـر مـن تمـوز ومعرفـة الحلـول، 
وكذلـك القيـام بتحليـل عـام لتنظيـم غولـن مـن حيـث: الماهيـة، أمثلـة مشـابهة مـن التاريـخ، اإلطـار 
القيـام  فيـه  حـاول  فصـواًل  الكتـاب  خّصـص  التنظيـم.  وأسـلوب  للتنظيـم  السياسـي  االجتماعـي 
بتحليـل شـامل ألسـباب وكيفيـة االنتقـال مـن »الخدمـة الدينيـة« الهـدف والمظهـر المعَلـن عنـه إلـى 
هـذه النقطـة، نهايـًة قـّدم الكتـاب التوصيـات والنصائـح الازمة لعدم تكـرار مثل هذه الحوادث في 

المسـتقبل والتدابيـر الـازم اتّخاذهـا فـي سـبيل ذلـك.
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أرشف آلطاش )حترير(، عضد الدين اإلجيي يف التراث العلمي والفكري اإلسالمي ، 2017.

يهـدف هـذا الكتـاب الـذي هـو عبـارة عـن جمٍع لثاث مجموعات رئيسـية من المقاالت التي 
كتبهـا األسـاتذة المختّصـون فـي مجالهـم إلـى التعريـف مـن وجوه عّدة بعضد الديـن اإليجي الذي 
تـرك بآثـاره فـي الـكام وأصـول الفقـه والتفسـير والعقائـد وعلـوم اللغة واألخاق ومجاالت شـتَّى 
أثـًرا ال يُنسـى. تنـاول الكتـاب حيـاة اإليجـي وتوجهاتـه الفكريـة ومحيطـه وآراءه العلميـة، كمـا قـام 

بعـرٍض للشـروح والحواشـي التـي ُكتبـت علـى مؤلَّفات اإليجي.

مستقيم آرجيي )حترير(، القايض البيضاوي يف التراث العلمي والفكري اإلسالمي، 2017.

يتمّيـز هـذا الكتـاب بكونـه أّول دراسـة مونوغرافيـة ووحيـدة 
المشـهور.  ـر  والمفّسِ والفقيـه  المتكلـم  البيضـاوي  القاضـي  عـن 
يتألّـف الكتـاب مـن اثنتـي عشـرة مقالـة تهـدف للتنقيـب عـن حيـاة 
الفكريـة والعلميـة، وتحـاول  البيضـاوي ومحيطـه وآثـاره وحياتـه 
النفـوذ لتبيـان تأثيـره فيمـن بعـده. يُعتبـر هـذا الجمع أول دراسـة بين 
ل مناقشـات حـول الميراث  المراجـع التركيـة يحـوي وبشـكٍل ُمفصَّ
العلمـي للبيضـاوي مـن جهـات عـّدة. تـّم أيًضا عـرُض منهج وتأثير 
البيضاوي المفّسر واألصولي في علوم الفقه والحديث والتاريخ.

قيليج آصالن ماويل، التأويل في علم الكالم الماتريدي، 2017

يهـدف هـذا الكتـاب إللقـاء الضـوء علـى نظرة المنهـج الماتريدي للوحي في العهود المتقّدمة 
المبـادئ  عـرض  يحـاول  وبذلـك  الدراسـة،  لهـذه  محـوًرا  الماتريـدي  اإلمـام  فكـر  مـن  ويّتخـذ 
األساسـية التـي اعتمـد عليهـا مفهـوم التأويـل عنـد الماتريديـة. كمـا يتناول الكتاب فـي نفس الوقت 
عـرَض تطـّور التأويـات الدينيـة مـن خـال أمثلـة جامعـة متنّوعـة مـن عهـد أبـي حنيفـة إلـى أبـي 
البـركات النسـفي فـي الفتـرة الممتـّدة بيـن القرنيـن الثانـي والسـابع الهجرييـن، الثامـن والثانـي عشـر 

م مسـاهمًة كبيـرة لدراسـات تاريـخ علـم الـكام المعاصـر. الميادييـن، وبذلـك يقـّدِ
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عثمان گومان، العالقة بين النحو وأصول الفقه، 2017.

ُل  تشـّكِ حيـث  اللغويـة  المباحـث  أهّميـة  إلـى  النظـر  لفـت  بغـرض  الكتـاب  هـذا  تأليـف  تـّم 
األسـاس فـي تأويـل المحاكمـات القضائيـة الشـفهية، وفهـِم متـون أصـول الفقـه. يرّكـز الكتـاب مـن 
خـال لفـت النظـر إلـى تأثيـر القواعـد اللغويـة والنحـو علـى المعنـى، وأهميتهـا فـي تأويـل المتـون 
المكتوبـة أو الشـفهية إلـى أنـه ال يمكـن التخّلـي أو التنـازل عـن اللغة وخصوًصا المباحث اللغوية. 
مـن جهـة أخـرى فـإنَّ الكتـاب الـذي عِمـل علـى التأكـد مـن صحـة النقـل لـآراء التـي تنسـبها بعـض 
المـدارس الفقهيـة لبعـض، يعـِرض بعـض الماحظـات المتعّلقـة بالقواعـد اللغويـة ويقتـرُح جملـًة 

مـن اآلراء الجديـدة.

سلسلة الكتب المرجعية

إسماعيل أرول أرونصال، مصطفى بيرول أولكر، إسراء قارايل مهاجر، فهرس أطروحات 
كليات اإللهيات )2015-1953(، 2017.

الوصـول  تسـهيل  بهـدف  المـُـَعدُّ  الفهـرس  هـذا  يحـوي 
اإلسـامية  العلـوم  مجـال  فـي  المكتوبـة  العلميـة  لألطروحـات 
وبغية تجنّب التكرار في الدراسات العلمية على 13328 عنواًنا 
لرسـائل علمية نوقشـت في كلّيات اإللهيات بين عامي 1953-

2015. ضـّم الفهـرس فـي النسـخة السـابقة عناوين األطروحات 
حتى عام 2010، لكن في النسخة األخيرة تّم تحديث الفهرس 
ليضـّم كافـة الرسـائل حتـى عـام 2015. لتسـهيل عمليـة البحـث 
تـّم تصنيـف الرسـائل حسـب القسـم والفـرع المنـدرج تحتـه كمـا 

أضيـف كّشـافان فـي نهايـة الكتـاب.
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أخبار من تنسيقية النشر 

عضوية مركز البحوث اإلسالمية )إسام( بمؤسستين مهنيتين

انضمَّ مركز البحوث اإلسـامية )إسـام( الذي تسـتمر فيه أعمال النشـر للموسـوعة اإلسـامية 
منـذ عـام 1988 وأعمـال نشـر الكتـب فيـه منـذ عـام 1992 لجمعيـة نقابـة اإلعامييـن ولرابطـة دور 
النشـر التركيـة وذلـك اعتبـاًرا مـن عـام 2017. يقـوم بتمثيـل مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( فـي 
كلتا المؤسسـتين مدير تنسـيقية النشـر السـيد أردال َجَسـار. في هذا اإلطار تم اختيار السـيد أردال 
جسـار عضـًوا أصيـًا فـي هيئـة الرقابـة لجمعيـة نقابـة اإلعامييـن. كمـا عمـل رئيـس هيئـة التحريـر 

للعـدد السـابع )تشـرين الثانـي( مـن مجلـة دنيـا اإلعامييـن التـي تصدرهـا الجمعيـة آنفـة الذكر.

االشتراك في معارض الكتاب
قام الســيد أردال جســار رئيس تنســيقية النشــر في مركز البحوث اإلســامية )إســام( باالشــتراك 
 CNR بمعــرض إســتانبول تويــاب للكتــاب بيــن 4-12 تشــرين الثانــي 2017، ومعــرض إســتانبول
للكتــاب بيــن 25 شــباط و5 آذار 2017، ومعــرض إســتانبول للكتــاب والثقافــة بيــن 27 أيــار و15 
حزيــران 2017، وكذلــك معــرض الكتــاب فــي ســول )كوريــا الجنوبيــة( بيــن 14-18 حزيــران 

 .2017



املكتبة
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يسـتفيد مـن المكتبـة التـي تفتـح أبوابهـا كلَّ أيـام األسـبوع مـن السـاعة التاسـعة وحتـى الحاديـة 
عشرة ليا، كلٌّ من الطاب المسّجلين في أحد برامج الدراسات العليا أو الُمنهين لهذه البرامج، 

باإلضافـة إلـى األكاديمييـن العامليـن فـي الجامعات من أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسـية.

اسـتفاد مـن  فـي عـام 2017،  ألًفـا  المكتبـة مـن 28  فـي  المسـّجلين  اقتـرب عـدد األعضـاء 
المكتبـة علـى مـدى العـام 203.547 باحًثـا، واسـتفاد مـن مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( 

ـا. التـي تّتسـع لـ 438 شـخص أكثـر مـن 600 باحـث يوميًّ

تمتلك مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( التي تعتبر مكتبة مختّصة بالمراجع والمصادر 
المتعّلقة بالعلوم اإلسامية مجموعة غنية من كتب ومصادر هذا االختصاص.

أثريـت المكتبـة فـي عـام 2017 بــ  12.357 كتاًبـا ُحِصـل علـى 4.485 كتاًبـا منهـا عـن طريـق 
الشـراء، و6.907 كتاًبـا عـن طريـق التبـّرع، و408 كتاًبـا عـن طريـق المبادلـة و557 كتاًبـا بطـرق 

أخـرى.

باإلضافة إلى 14.570 مجّلة تّم الحصول على 1.723 مجلة/عدد منها عن طريق الشـراء، 
و 2.873 مجلة/عدد عن طريق التبّرع، و 9.974 مجلة/عدد عن طريق المبادلة.

محتوى المكتبة اعتباًرا من عام 2017 هو على الشكل اآلتي:

294.333عدد الكتب

ي ُتتابع بشكل منتظم ت ال�ت
ّ

847عدد المجال

ي تتابع بشكل منتظم وغ�ي منتظم( ت كامال )ال�ت
ّ

3.924عدد المجال

ت المتابعة
ّ

203.000 )تقريًبا(عدد المجلدات للمجال

18.140ملفات الوثائق

411الميكروفيش والميكروفلم

5.449الطبع المنفرد

1.525قرص صلب
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يتيـح  )إسام(  اإلسالمية  البحوث  مركز  مكتبة  في  األرشيف   قسم  فـإن  ذلـك  جانـب  إلـى 
للباحثيـن االسـتفادة مـن 23 ألًفـا مـن سجاّلت القضاة الموجـودة بالصيغـة الرقميـة وميكروفلـم. 
مجموعـة سجاّلت القضاة بشـكل خـاّص محـطُّ اهتمـام الباحثيـن مـن داخـل تركيـا وخارجهـا.

ـُز مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( عـن غيرهـا مـن المكتبـات  ومـن الميـزات التـي تُمّيِ
تقديمهـا الخدمـات عـن طريـق البريـد للباحثيـن الذيـن ال يتمّكنـون مـن الحضـور إلـى المكتبـة، 
خاّصـة أولئـك الذيـن يعملـون فـي الجامعـات المنتشـرة فـي مختلـف أنحـاء مـدن األناضـول. ومنـذ 
مـا يقـارب العشـرين عاًمـا ترسـل المكتبـة مـع مراعـاة حقـوق التأليـف صـور المصـادر والوثائـق 
والمقـاالت عـن طريـق البريـد إلـى عناويـن الباحثيـن. تـم في عام 2017 إرسـال 4.659 وثيقة إلى 

1.253 باحًثـا.

التبّرعات إلى مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
أسـماء المؤّسسـات واألشـخاص الذيـن تبّرعـوا بأكثـر مـن 100 كتـاب لـ مكتبة مركز البحوث 

اإلسالمية )إسام( هـي كاآلتـي:

325مكتبة جامعة مرمرة المركزية400 )تقريًبا(أحمد یاووز

101محمد ييلماز آق بولوت203عزمي أوزجان

ي لرئاسة الوزراء
1.500 )تقريًبا(محمد زكي آيدين1.117األرشيف العثما�ف

لي
ْ
ف طونچ أل1.046جاهد أوزَتل 1.500 )تقريًبا(مت�ي

ي115أرخان آفيونجو 135مصط�ف چاغري�ب
ف 350 )تقريًبا(مصط�ف أوزقان300 )تقريًبا(فخر الدين أرس�ي

162أولجاي آق كنت451خليل إبراهيم إسكندر

ف520حسيب صايغيلي 501عمر سفگ�ي

ف أون ي أنگ�ي 108دار أوزبك للن�ش1.899 )تقريًبا(إن�ب

144سعيد آلپ صوي140جامعة قوچ

621محمد سعاد مرت أوغلو
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التبّرعات من مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
قـام مركز البحوث اإلسالمية )إسام( فـي عـام 2017 بالتبـّرع بالكتـب ذوات النسـخ المكـّررة 

الموجـودة لديـه إلـى مختلـف مكتبات المؤّسسـات :

صدور أعداد جديدة من »المجالت القادمة حديًثا ومحتوياتها« 
حديًثا  القادمة  »المجالت  مـن  و80   ،79  ،78 رقـم:  األعـداد   2017 عـام  فـي  صـدرت 
ومحتوياتها« التـي تصـدر بشـكل عـام مـّرة كل أربعـة أشـهر. تحتـوي »المجالت القادمة حديًثا 
ومحتوياتها« علـى فهـارس ومحتويـات الدوريّـات التـي يتـّم متابعتهـا بشـكل منتَظم مـن ِقبل مكتبة 

مركز البحوث اإلسالمية )إسام( وخاّصـة تلـك التـي تصـدر منهـا باللغـات األجنبيـة. 

 يمكنكم الوصول إلى كافة أعداد على الصورة الرقمية من خال الرابط التالي:
http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=66&cat_id=4&chid=4

)إنقروا من فضلكم على قسم »ARAP HARFLİ« كي تصلوا إلى المجّات المرتّبة على أحرف عربية.(

331مكتبة جامعة آدي یامان

211مكتبة جامعة آغري إبراهيم چاچان
ف هّيات بجامعة آق دن�ي

ٰ
216مكتبة كلية اإلل

447مكتبة كلية العلوم اإلسالمية بجامعة أنقرة ييلدريم بایزید

هّيات بجامعة آرداخان
ٰ
578مكتبة كلية اإلل

ي العامة
گ

82مكتبة مقاطعة دیوری�

81ثانوية گاگار األناضولية لألئمة والخطباء

بية والثقافة 156جمعية حسن باشا لل�ت

1.804مكتبة جامعة إستانبول 29 مايو

2.796مكتبة جامعة إستانبول الحضارية

315مكتبة جامعة إستينيا

ي
هّيات بجامعة قسطمو�ف

ٰ
1.108مكتبة كلية اإلل

285مكتبة مركز أفندي المدنية

ف لألئمة والخطباء 125ثانوية یوزغاد زينل دن�ي
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مجموعة المرحوم حسين جاهد أوزتللي )ت. 1978( في مكتبة 
مركز البحوث اإلسالمية )إسام(

باألرشـيف  البحوث اإلسالمية )إسام(  لـ مكتبة مركز  أوزتللـي  دوغـان  السـيد محمـد  تبـّرع 
والمكتبـة الخاّصـة لوالـده المرحـوم حسـين جاهـد أوزتللـي والـذي كان متميـًزا فـي البحـث فـي 
مجال اآلداب والتراث الشـعبي. سـتكون هذه المجموعة متاحة للباحثين فور االنتهاء من أعمال 

التصنيـف والفهرسـة.

أوراق عائلة إسماعيل آغا في مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( 
تبّرع السيد أولجاي آق َكنت لـ مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( بأوراق عائلة إسماعيل 
آغا أمين السـاح للصدر األعظم سـيد محمد باشـا المعروف بـِ  »قارا وزير« في زمن عبد الحميد 

األول. ستكون هذه األوراق متاحة للباحثين فور االنتهاء من أعمال التصنيف والفهرسة.

 )BOA( جمموعة وزارة اخلارجية يف األرشيف العثماني لرئاسة الوزراء
في مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام(

قـام األرشـيف العثمانـي فـي رئاسـة الـوزراء (BOA) بالتبـّرع بالمنشـورات المكـّررة الموجودة 
فـي المجموعـات، والكتـب النـادرة والمنشـورات الدوريـة التـي انتقلـت إليهـا مـن وزارة الخارجية 
لـ مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام(. تحـوي المجموعـة علـى المنشـورات الرسـمية والتـي 
تعـود ألواخـر القـرن الثامـن عشـر وبدايـة القـرن التاسـع عشـر. معظـم هـذه المنشـورات بالعثمانيـة 
التركية والفرنسية. تتألّف معظم الكتب بالعثمانية التركية على رسائل نادرة للمعاهدات التجارية 
التـي قامـت بهـا الدولـة. نجـد أيضـاً فـي هـذه المجموعـة العديد مـن المعاهدات والرسـائل ووثائق 

التعرفـة الجمركيـة المتعّلقـة بالخطـوط الحديدية الشـرقية.
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الزيارات إلى مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام(.

طالب قسم إدارة الوثائق والمعلومات / جامعة إستانبول – 24 نيسان 2017

فـي الرابـع والعشـرين مـن شـهر نيسـان قـام طـاب قسـم إدارة الوثائـق والمعلومـات فـي كليـة 
اآلداب من جامعة إستانبول بزيارة مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام(، وذلك في إطار التطبيق 

العملـي لـدرس »التصنيـف والفهرسـة فـي األراشـيف« بإشـراف األسـتاذ الدكتـور نيـازي چيچك. 

أعطـى مدير المكتبة السيد مصطفى بيرول أولكر للمجموعـة الطابيـة المؤلَّفـة مـن خمسـة 
وعشـرين طالبـاً محاضـرة تفصيلّيـة عـن المكتبـة وقسـم األرشـيف فيهـا.

مدير مكتبة كازاخستان الوطنّية - 17 آب أغسطس 2017

قـام السـيد زهانـات سـعيدومانوف توراروفيتـش مديـر مكتبة كازاخستان الوطنية فـي السـابع 
التـزود  بغـرض  )إسـام(  البحـوث اإلسـامية  بزيـارة مكتبـة مركـز  مـن شـهر آب أغسـطس  عشـر 
بمعلومـات عـن الفّعاليـات والخدمـات التـي تقّدمهـا المكتبـة، تـّم تبـادل وجهـات النظـر ومناقشـة 

آفـاق التعـاون وتبـادل المنشـورات بيـن المكتبتيـن.

طالب قسم إدارة الوثائق والمعلومات / جامعة مرمرة وإستانبول الحضارية - 13 كانون 
األول 2017

قـام طـاب السـنة الثالثـة مـن قسـم إدارة الوثائـق والمعلومـات فـي كليـة اآلداب والعلـوم مـن 
جامعـة مرمـرة، وطـاب السـنة األولـى مـن قسـم إدارة الوثائـق والمعلومـات مـن جامعـة إسـتانبول 
الحضاريـة برعايـة الدكتـور المسـاعد أكـرم طاق والدكتورة المشـاركة آسـية قاقيرمـان ييلديز بزيارة 

لـ مكتبة مركز البحوث اإلسالمية )إسام( وذلـك يـوم األربعـاء 13 كانـون األّول 2017م.

عـن  للطـاب  معلومـات  بتقديـم  والوثائق  المكتبة  مدير  أولكر  بيرول  مصطفى  السـيد  قـام 
وفهارسـها. وفّعالياتهـا  المكتبـة  فـي  الكتـب  مجاميـع 
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أكاديمية أذربيجان للعلوم الوطنية - 14 كانون األول 2017

قامـت هيئـة ُمؤلَّفـة مـن أربعـة أشـخاص برئاسـة السـيدة آيگـون سـفرأووا رئيسـة القسـم فـي 
مكتبة العلوم ألكاديمية أذربيجان للعلوم الوطنية والتـي تُعـدُّ ثانـي أكبـر مكتبـة فـي أذربيجـان بعـد 
المكتبـة الوطنيـة بزيـارة مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بتاريـخ 14 كانـون األول 2017. 
قامـت الهيئـة بجولـة فـي مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( كمـا تـمَّ إعطـاء الهيئـة معلومـات 

وافيـة عـن المكتبـة.
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وحاضره،  ماضيه،  العربي:  »المخطوط  الحلوجي،  الستار  عبد 
وغده« - 2 شباط 2017

أثنـاء تواجـده فـي  قـام األسـتاذ عبـد السـتار الحلوجـي 
تحقيـق  دورة  إطـار  فـي  )إسـام(  اإلسـامية  البحـوث  مركـز 
بعنـوان:  محاضـرة  بتقديـم  الثامنـة  الدوليـة  المخطوطـات 
أشـار  وغده«،  وحاضره،  ماضيه،  العربي:  »المخطوط 
الحلوجي في محاضرته إلى وجود العديد من المخطوطات 
المهّمـة التـي لـم تـَر النـور بعـد، ولَفـَت النظـر إلـى أنـه بفضـل 
دورات تحقيـق المخطوطـات التـي ينظّمهـا مركـز البحـوث 

المخطوطـات. تحقيـق  أعمـال  سـتزداد  )إسـام(  اإلسـامية 

المبّكرة:  العهود  في  السنّية  والسلفية  الصوفية  »نشأة  فريال سالم، 
عبد اهلل بن المبارك وتشّكل الهوّية السنّية« - 2 آذار 2017

تعمـل األسـتاذة فريـال سـالم كعضـو هيئـة تدريسـية فـي 
كليـة هارتفـورد فـي الواليـات المّتحـدة األمريكيـة منـذ عـام 
2013 وحّتـى اآلن، وتـرأس أيًضـا برنامج الوعظ اإلسالمي 
فـي كليـة هارتفـورد، وتعمـل كذلـك مسـاعدة مديـر تحريـر 
مجّلة العالم اإلسالمي. تحّدثـت سـالم فـي محاضرتهـا عـن 
المبـارك  ابـن  العهـود األولـى عبـد اللّٰ  تشـّكل الصوفيـة فـي 

مثـااًل. 
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سارة يونتان موسنيك - لورانت هريشير، »المخطوطات الشرقية 
الموجودة في مكتبة فرنسا الوطنية« - 9 آذار 2017

قام كلٌّ من األستاذة سارة يونتان موسنيك )المسؤولة عن المجموعة التركية في مكتبة فرنسا 
الوطنية(، والسـيد لورانـت هريشـير )رئيـس قسم المخطوطات الشرقية في مكتبة فرنسا الوطنية( 
بتقديـم محاضـرة فـي إسـام. عّرفـت مونسـيك فـي كلمتهـا بمجاميـع المخطوطـات الموجـودة فـي 
مكتبـة فرنسـا الوطنيـة وطرائـق الوصـول إليهـا، كمـا نقلـت معلومـاٍت عـن كيفيـة تشـّكل المجاميـع 
فـي مكتبـة فرنسـا الوطنيـة وآلّيـة عمـل المكتبـة. أمـا السـيد هريشـير فقـّدم معلومـات عـن مجاميـع 

المخطوطـات الشـرقية الموجـودة فـي المكتبـة.

َدلِي  فرقة  من  عثماني  جندي  »مغامرات  قوچ  ييگيت،  عمر 
)المجانين(: قابودلي مصطفى وصفي أفندي - تواريخ« - 31 آذار 2017

تركي - عثماني  مخطوٍط  من  ره  حضَّ الذي  بكتابه  محاضرته  في  قوچ  ييگيت  عّرف 
لقابودلي مصطفى وصفي أفندي أحد الجنود العثمانيين المنتسبين لفرقة َدِلي، جمع هذا 
الجندّي في هذا المخطوط ماحظات ومعلومات عن سياحاته والحروب التي شارك فيها. 
كما نقل قوچ  ييگيت معلومات عن الرسومات والماحظات العجيبة والغريبة الموجودة 

في المخطوط.

سفيتالنا سيفاتكوفا، »االحتالل الروسي لشمال القوقاز: المناهج 
واآلليات الروسية )1801-1864(« - 20 نيسان 2017

الدكتـورة سـيفاتكوفا الحائـزة علـى درجـة الدكتـوراة مـن جامعـة صوفيـا القّديـس كليمنـت 
أوهريدسـكي عـام 2016 عـن أطروحتهـا بعنـوان: »االحتالل الروسي لشمال القوقاز )1785-

1864(«. تحّدثت في محاضرتها عن األساليب التي اتّبعتها روسيا في احتالها لشمال القوقاز 
فـي القـرن التاسـع عشـر، وتناولـت أحداًثـا مهّمـة عـن هـذه الفتـرة.
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إدوارد جاكا، »األبحاث عن العهد العثماني في ألبانيا« - 11 أيار 2017
مـن  الدكتـوراة  مرتبـة  علـى  الحائـز  جـاكا  األسـتاذ 
جامعـة أولـوداغ عـام 2015 عـن أطروحتـه بعنـوان: »بولـس 
ـا فـي مركز أبحاث  الطرسوسـي كُغموضـّي«  ، والعامـل حاليًّ
األسـتاذ  العثمانـي.  العهـد  فـي  كباحـث  ألبانيـا  فـي  األلبان 
جـاكا أحـد مؤّسسـي مجّلة أبحاث البلقان أيًضـا، يعمـل منـذ 
لهـذه  اإلنكليزيـة  للنسـخة  محـّرًرا  اآلن  وحّتـى   2010 عـام 
ـل عـن األبحـاث  المجّلـة. قـام األسـتاذ بتقديـم عـرٍض مفصَّ
التـي أجريـت فـي ألبانيـا عـن العهـد العثمانـي فـي الماضـي 

هـذا. يومنـا  فـي  والمسـتمّرة 

فخر الدين قباوة، »املعلقات العرش في الشعر اجلاهيل« - 26 أيار 2017
قبـاوة  الديـن  فخـر  الدكتـور  األسـتاذ  عـّرف  البدايـة  فـي 
العلميـة  والتحقيقـات  والكتـب  المقـاالت  مئـات  صاحـب 
والذي يتابع أبحاثه العلمية حالياً في مركز البحوث اإلسالمية 
)إسام( كتـاب »شـرح المعلَّقـات العشـر« للخطيـب التبريـزّي 
)ت. 1109/502(. ثـّم قـّدم معلومـات عـن الشـعر والشـعراء 
في العصر الجاهلي. هذه المحاضرة كانت الجلسـة الختامية 
لحلقـة شـرح المعلقـات العشـر التـي اشـرف عليهـا أ.د. فخـر 
الديـن قبـاوة بيـن تاريخـي 25 كانـون األول 2015 – 26 مايو 
2017 فـي 63 جلسـات. )الرابـط األلكترونـي للمحاضـرات: 

)https://goo.gl/5ZeCze
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ميخائيل دان »مسألة التشيع عند الراوة في القرون الهجرية الثالثة 
األولى« - 13 تموز 2017 

علـم  تاريـخ  عـن  إليهـا  ـَل  توصَّ التـي  االسـتدالالت  عـن  بالحديـث  فـي محاضرتـه  دان  قـام 
الـرواة  بعـض  فيهـا  التـي عـاش  الفتـرة  العهـود األولـى، وذلـك مـن خـال دراسـة  فـي  الحديـث 
المتََّهميـن بالتشـّيع مـن ِقبـل بعـض علمـاء السـنة ورواياتهـم التـي رَوْوهـا. خاّصـة ألفـاظ االتّهامـات 
المسـتعملة، حيث توّقف عند النقاط التي قد تشـّكل أساًسـا في اتّهام الرواة. ثّم أعطى معلومات 
عـن تقييـم الـرواة فـي التـراث اإلسـامي. ثـّم قـام بتحليـل آلراء علمـاء عهـد الدولـة المملوكيـة 
الذهبـي والسـبكي وابـن حجـر لهـذه المسـألة، وأخيـًرا تنـاول مسـألة تقييـم هـؤالء الـرواة المّتهميـن 

بالتشـّيع فـي المذهـب الزيـدي.

بعقد  )إسام(  اإلسالمية  البحوث  ومركز  أوسنابروك  جامعة  قامت 
ورشة عمل دولية بعنوان: »مساهمة مصطفى صبري أفندي في الفكر 

اإلسالمي، وفي دراسات علم الكالم اجلديدة« - 8 آب أغسطس 2017
لوقـف  التابـع  )إسـام(  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  قـام 
اإلسـامي،  اإللهيـات  معهـد  مـع  بالتنسـيق  التركـي  الديانـة 
بعنـوان:  دوليـة  عمـل  ورشـة  بعقـد  أوسـنابروك  جامعـة 
»مساهمة مصطفى صبري أفندي في الفكر اإلسالمي، وفي 
دراسات علم الكالم الجديدة«، وذلـك فـي الثامـن مـن شـهر 
آب أغسـطس عام 2017 في مقّر مركز البحوث اإلسـامية 
)إسـام(. اسـتمّرت الورشـة  طيلـة اليـوم علـى أربـع جلسـات 
متفّرقة وبتسـعة أبحاث، اختتمت أعمال الورشـة بمناقشـات 
وتقييمـات فـي نهايـة كل جلسـة. حضـر الورشـة مـا يقـارب 

ا مـن داخـل وخـارج تركيـا. 40 باحًثـا مدعـوًّ
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الوفيات: نبي بوزقورت )2017-1950(
ولـد المرحـوم نبـي بوزقـورت فـي 1950/01/10 في قرية گوزل أولوق 
التابعـة لناحيـة أْرَدْملـي بمحافظـة إيَچـْل )مرسـين(. درس المرحلـة االبتدائيـة 
فـي قريتـه، وأنهـى المرحلـة الثانويـة عـام 1969 فـي ثانويـة إسـتانبول لألئمـة 
والخطبـاء. عمـل بيـن عامـي 1969 وحتـى 1974 فـي رئاسـة الشـؤون الدينيـة 
التركيـة كإمـام وخطيـب بمنطقـة غـازي عثمـان باشـا فـي إسـتانبول. تخـّرج فـي 
اإلسـامية  للدراسـات  إسـتانبول  معهـد  فـي  الدراسـي 1973-1972  العـام 
العليـا. أّدى خدمتـه العسـكرية فـي المنشـأة العسـكرية للُمشـاة فـي منطقـة طـوزال كضابـط احتيـاط ليتسـرح 

مـن الخدمـة اإللزاميـة عـام 1976.

عمـل بيـن عامـي 1975 و1982 أسـتاًذا فـي إعداديـة ايَچـل )مرسـين( مركـز، وإعداديـة سـيليفكه 
أتاتـورك، وكذلـك عمـل أسـتاذا للـدروس المهنيـة فـي ثانويـة أرَدملـي لألئمـة والخطبـاء. فـي عـام 1982 
ـن ُمعيـًدا فـي قسـم تاريـخ الحضـارة اإلسـامية التركيـة بمعهـد إسـتانبول للدراسـات اإلسـامية العليـا،  ُعّيِ
ـن معيـًدا في قسـم التاريخ اإلسـامي عـام 1985، ومحاضًرا عام  وبعـد تحـّول المعهـد لكليـة اإللهّيـات ُعّيِ
1986. حصـل علـى شـهادة الماجسـتير مـن معهـد العلـوم االجتماعيـة بجامعـة مرمرة عام 1984 برسـالته 
التـي حملـت عنـوان: »المسـجد فـي عصـر السـعادة ودوره«، وحصـل علـى شـهادة الدكتـوراة مـن نفـس 
الجامعة عن أطروحته بعنوان: »التراث الشـعبي والتسـلية في الحديث«. بعد ذلك انتقل لقسـم الحديث 
كمحاضـر أيًضـا. صـار أسـتاًذا مسـاعًدا فـي قسـم الحديـث عـام 1997، وفـي نفـس العام أيًضا صار أسـتاًذا 
مشـارًكا، نـال درجـة األسـتاذية عـام 2003. وفـي 10 آذار 2011 النتخابـه نائًبـا فـي البرلمـان فـي الـدورة 
الرابعـة والعشـرين فقـد اسـتقال مـن الكليـة، وبعـد انتهـاء مدتـه كنائـب فـي البرلمـان التركـي أحيـل للتقاعـد 

واسـتقر فـي منطقـة أردملـي بمحافظـة مرسـين )إيَچـل(.

توفي نبي بوزقورت -الذي وهب سني عمره السبعة والسّتين للعلم والخدمة- في 2017/11/08 
بقريـة أَسـن پينـار التابعـة لمقاطعـة أْرَدْملـي بعـد أن صّلـى صـاة العصـر بأزمـة قلبيـة تعـّرض لهـا. أقيمـت 
صـاة الجنـازة علـى المرحـوم نبـي بوزقـورت بعـد صـاة الظهـر يـوم الخميـس 2017/11/09 فـي جامـع 
أردملـي الكبيـر، وُدفـن فـي قريـة گـوزل أولـوق التابعـة ألَْرَدْملـي. للمرحـوم نبـي بوزقـورت بنتـان وولدان. 
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لـم تقتصـر حيـاة بوزقـورت محـب السـفر، الصبـور، الكريـم، طْلـُق المحّيـا، صاحـب الحـس الدينـي 
المرهـف علـى األعمـال األكاديميـة فحسـب، بـْل أعطـى العديـد مـن الـدروس فـي الجوامـع، وقـّدم الكثيـر 
مـن المحاضـرات داخـل وخـارج تركيـا، وخـدم بلـده علـى الصعيـد السياسـي أيًضـا. تصـّدى لفّعاليـات 
الوعـظ واإلرشـاد بشـكل فخـرّي لسـنوات طويلـة فـي العديـد مـن جوامـع إسـتانبول: جامـع موضـة و فنـار 
باغچـه بمقاطعـة قاضـي كـوي، وجوامـع منطقـة بايقـوز. مـن الناحيـة السياسـية وباعتبـاره نائًبـا فـي البرلمان 
فقـد سـاهم فـي العديـد مـن الخدمـات الحيويّـة فـي محافظـة َمْرسـين بشـكل خاّص وتركيا بشـكل عام، من 
مجـال التعليـم، والبنـى التحتيـة، والمـدن الرياضيـة، إلـى مشـاريع مهّمـة كالسـدود والبـرك مـن أجـل سـقاية 
األراضـي الزراعيـة. ُعـرف األسـتاذ المرحـوم نبـي بوزقـورت باهتماماتـه بالرسـم والموسـيقى أيًضـا. وكمـا 
أظهـر اهتماماتـه هـذه فـي رسـالته للدكتـوراة فقـد حـاول أيًضـا لسـنوات طويلـة بجهـوده في قسـم التصاوير 

للموسـوعة اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي (DİA) تحويلهـا إلـى الواقـع العملـي.

لــنبي بوزقـورت الـذي كان يجيـد العربيـة واإلنكليزيـة أربعـة كتـب منشـورة، والعديـد مـن المقـاالت 
واألوراق البحثيـة الُمقّدمـة فـي االجتماعـات العلميـة، كمـا كتـَب أيًضـا العديـد مـن المـواّد للموسـوعة 
اإلسـامية لوقـف الديانـة التركـي (DİA). »ثقافـة الديـن وعلـم األخـاق« )باالشـتراك مـع إليـاس چلبـی 
َس في المدارس مـن الصف الرابع االبتدائي  وعـادل َبَبـْك، »إسـتانبول، 1986«(، ُكتـب هـذا الكتـاب لُيـدرَّ
عامـي 1986 و1991  بيـن  ككتـاٍب صّفـّيٍ  س  دّرِ كمـا   . كمنهـاج صّفـّيٍ الثانويـة  فـي  سـنة  آخـر  وحتـى 
مـن ِقبـل وزارة التعليـم التربيـة الوطنيـة. »التـراث الشـعبي والتسـلية فـي الحديـث« )إسـتانبول، 1997(، 
هـي فـي األصـل رسـالته للدكتـوارة. أّمـا كتـاب: »طـرق الكسـب الحـال فـي ضـوء األحاديـث الشـريفة« 
)إسـتانبول، 2002( فهـو ترجمـة وشـرح لكتـاب »دّرة اآلفـاق فـي حصـول األرزاق« لمصطفـى الحلبـي 
)ت. 1210هـ/1795م(. ألسـتاذ نبـي بوزقـورت المرحـوم مسـاهمات فـي الموسـوعة اإلسـامية لوقـف 
الديانـة التركـي (DİA) كمؤلِّـف ومصّحـح علمـي للعديـد مـن مـواّد الموسـوعة في اللغـة العربية وآدابها، 
والحديـث، والتفسـير، والتاريـخ اإلسـامي وحضارتهـا، وتاريـخ األديـان، والفكـر اإلسـامي واألخـاق، 

وتاريـخ العلـوم، والعمـارة، وتاريـخ االتـراك وحضارتهـم. نسـأل اللّٰ تعالـى لـه الرحمـة والغفـران. 



زايرات إىل مركــز البحــوث 
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سفير تايوان - 15 شباط 2017
السـيد  تركيـا  فـي  تايـوان  سـفير  قـام 
ياسـر تـاي هسـيانغ جنـغ ومسـاعده بزيـارة 
فـي  )إسـام(،  اإلسـامية  البحـوث  مركـز 
أوضـاع  عـن  الحديـث  تـّم  الزيـارة  أثنـاء 
المسـلمين فـي تايوان وتـّم تبادل وجهات 
النظـر عـن فّعاليـات وقـف شـؤون الديانـة 

فـي تايـوان. 

هيئة رجال الدين المسلمين في والية ايسيولو الكينية - 16 آذار 2017
المسـلمين  الديـن  قامـت هيئـة رجـال 
فـي واليـة إيسـيولو الكينيـة والتـي تتكـون 
واألئمـة  الدينييـن  المسـؤولين  مـن 
فـي مراكـز تحفيـظ  والخطبـاء واألسـاتذة 
البحـوث  مركـز  بزيـارة  الكريـم  القـرآن 
اإلسامية )إسام( بتاريخ 16 آذار 2017. 
كان فـي اسـتقبال الوفـد األسـتاذ المشـارك 
طونجـاي بـاش أوغلـو نائـب رئيـس مركـز 
البحـوث اإلسـامية )إسـام(، عّبـر الضابـط المتقاعـد السـيد حّسـان غالمـو جيلوأوبـو الواعـظ فـي 
الجيش الكيني في حديثه عن تمنّياته بتعزيز العاقات المشـتركة وتطوير الشـراكة األكاديمية بين 

تـّم تقديـم معلومـات عـن مشـاريع مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( للهيئـة. البلديـن. 
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هيئة جمهورية تتارستان / روسيا االّتحادية - 17 آذار 2017
قـام وفـٌد مكـّوٌن مـن أربعـة أشـخاص برئاسـة السـيد كامـل إسـحاقوف المسـؤول عـن أكاديمية 
بولغار اإلسـامية في جمهورية تتارسـتان / روسـيا االتّحادية بزيارة إلى مركز البحوث اإلسـامية 
)إسـام(. تـّم فـي أثنـاء الزيـارة الحديـث عـن فّعاليـات مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( وأكاديميـة 

بولغـار اإلسـامية وتبـادل األفـكار ووجهـات النظر.

جمعية دار البيان في إدارة إقليم شمال العراق - 28 نيسان 2017
عشـر  خمسـة  مـن  مؤلَّـٌف  وفـٌد  قـام 
البيـان للتضامـن  شـخًصا مـن جمعيـة دار 
والتعـاون القادمـة مـن مدينـة السـليمانية / 
العـراق بزيـارة مركـز البحـوث اإلسـامية 
)إسـام(. قـّدم السـيد ياسـين أحمـد رئيـس 
الجمعيـة معلومـات عـن فّعاليـات الجمعية 
هة ألهالي شمال العراق من تعليم،  الموجَّ
ومسـاعدات اجتماعية، ودروس إرشـادية. بدوره قام األسـتاذ المشـارك طونجاي باش أوغلو نائب 
ـًا عن المركـز، وأعطى معلوماٍت عن  رئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( باسـتقبال الوفـد ُمَمثِّ

رئاسـة الشـؤون الدينيـة ووقـف الديانـة التركـي (TDV) ومركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام(. 

أتراك آخالتسيخ / االّتحاد العالمي لألتراك - 3 أيار 2017
زار واحـٌد وعشـرون أسـتاًذا عضـًوا فـي االتّحـاد العالمـي لألتـراك مـن منطقـة آخالتسـيخه 
مركـَز البحـوث اإلسـامية )إسـام( بعـد تلّقيهـم دعـوة إلـى تركيـا من ِقبل المشـروع العالمي للتعليم 

.(TÜRKMEK) المهنـي والتقنـي
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هيئة وحدة علماء الدين في روسيا االّتحادية - 8 أيار 2017
التدريبيــة  الــدورات  برنامــج  ضمــن 
الدينيــة  الشــؤون  لرئاســة  الخدمــة  أثنــاء 
خمســة  زار  التركيــة  الجمهوريــة  فــي 
ــا مــن المديريــة الدينيــة  عشــر مســؤواًل دينيًّ
روســيا  فــي  اآلســيوي  القســم  لمســلمي 
اإلســامية  البحــوث  مركــَز  االتّحاديــة 

)إســام(.

وزير األوقاف السابق لقطاع غزة / فلسطين - 20 أيلول 2017
قام األسـتاذ الدكتور إسـماعيل سـعيد رضوان الوزير السـابق لألوقاف في قطاع غزة وعضو 
الهيئـة التدريسـية فـي جامعـة غـزة اإلسـامية برفقـة األسـتاذ الدكتـور عبـد الكريـم سـعيد رضـوان 
بزيارة مركز البحوث اإلسـامية )إسـام(. كان في اسـتقبال الهيئة كلٌّ من األسـتاذ المشـارك سـعاد 
مـرت أوغلـو نائـب رئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( والسـيد فخـر الديـن أرغـون األميـن 
العـام للمركـز، تـّم تقديـم معلومـات مفّصلـة للهيئـة عـن بعـض مشـاريع مركـز البحـوث اإلسـامية 
 ،(DİA) إسـام( مثل: مشـروع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسـامية، والموسـوعة اإلسـامية(

.(AYP) ومشـروع تأهيـل الباحثيـن

هيئة غينيا بيساو - 14 كانون األول 2017
قـام السـيد أالديـه كابيـرو ديالّـو رئيـس اتّحـاد أئمـة غينيـا بيسـاو الوطنـي، واألسـتاذ الدكتـور 
السـفير إدريسـا أمبالـو مستشـار رئيـس جمهوريـة غينيـا بيسـاو مـع الوفـد المرافـق لهمـا بزيـارة مركز 
البحوث اإلسـامية )إسـام(. كان في اسـتقبال الهيئة السـيد فخر الدين أرغون األمين العام لمركز 
البحـوث اإلسـامية )إسـام(، تـّم تقديـم معلومـات عـن فّعاليـات المركـز والحديـث عـن إمكانيـة 

عقـد مشـاريع واتفاقيـات مشـتركة بيـن الطرفيـن. 



أخبــار مــن مركــز البحــوث 
)إســام( اإلســالمية 
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تغيير المهام: قام السيد علي خاقان چاووش أوغلو بتسليم منصب 
الدين  فخر  للسيد  )إسام(  اإلسالمية  البحوث  لمركز  العام  األمين 

أرغون - كانون األول 2017
قـام الدكتـور علـي خاقـان چـاووش أوغلـو نائـب رئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( 
للشـؤون اإلداريـة بتسـليم منصـب األمانـة العامـة للمركـز والـذي كان يشـغله أيًضـا منـذ شـهر آذار 
مـارس 2016 للسـيد فخـر الديـن أرغـون فـي شـهر كانـون األول مـن عـام 2017. يسـتمّر الدكتـور 
علي خاقان چاووش أوغلو بالبقاء على رأس عمله كنائب لرئيس، في مشروع النشر اإللكتروني 
للموسـوعة اإلسـامية. السـيد فخر الدين أرغون الذي كان يشـغل منصب سـكرتير كلية اإللهيات 
بجامعـة مرمـرة بيـن عامـي 2012-2017، تولّـى منصـب األمانة العامة لمركز البحوث اإلسـامية 

)إسـام( اعتبـاًرا مـن شـهر كانـون الثاني عـام 2017.

جولة مرشوع تأهيل الباحثني )AYP( يف مضيق البوسفور - 27 نيسان 2017
 (AYP) تـمَّ إجـراء جولـة بالسـفينة فـي مضيـق البوسـفور للباحثيـن فـي مشـروع تأهيـل الباحثين

باالشـتراك مـع األسـاتذة العامليـن فـي إطـار هذا المشـروع.

وفاًء مَلن وهب حياته للحقوق: األستاذ حممد عاكف آيدين - 9 أيار 2017
نظّمـْت بلديـة أوسـكودار بمسـاهمة مـن وزارة الثقافـة والسـياحة ليلـَة وفـاء وإكـرام لألسـتاذ 

الدكتـور محمـد عاكـف آيديـن رئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( السـابق.

إفطار مشروع تأهيل الباحثين )AYP( وبرنامج الدعم األكاديمي في 
المرحلة الجامعية )LADEP( - 31 أيار 2017

اجتمـع كلٌّ مـن الباحثيـن والطـاب فـي مشـروع تأهيـل الباحثيـن وبرنامـج الدعـم األكاديمـي 
فـي المرحلـة الجامعيـة علـى مأدبـة اإلفطـار.
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البحوث  لمركز  أرباش  علي  السيد  الدينية  الشؤون  رئيس  زيارة 
اإلسالمية )إسام( - 14 تشرين األول 2017

زار األسـتاذ الدكتـور علـي أربـاش رئيـس الشـؤون الدينيـة مركـَز البحـوث اإلسـامية )إسـام( 
البحـوث  مركـز  رئيـس  حضـره  الـذي  االجتمـاع  فـي   .2017 األول  تشـرين   14 السـبت  يـوم 
اإلسـامية األسـتاذ راشـد كوچوك ومسـاعدو الرئيس واألمين العام للمركز، تّم تقديم معلومات 
للسـيد أربـاش والوفـد المرافـق لـه عـن فّعاليـات إسـام فـي الفتـرة الجديـدة وعـن المشـاريع السـابقة 

المسـتمّرة التـي ترعاهـا إسـام.

مؤتمر دور مؤّسسات المعلومات في دعم مجتمع المعرفة الثامن / 
31 تشرين األول - 2 تشرين الثاني 2017

ضمـن إطـار »رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية 2030« نظّمـت الجمعية السـعودية للمكتبات 
والمعلومـات مؤتمـر »دور مؤّسسـات المعلومـات فـي دعـم مجتمـع المعرفـة« في الرياض، شـارك 
فيـه أكثـر مـن 400 مشـارك مـن الـدول اإلسـامية من أمنـاء المكتبات والمؤرشـفين واألكاديميين، 
شـارك السـيد مصطفـى بيـرول أولكـر مديـر المكتبـة فـي المؤتمـر باسـم المركز البحوث اإلسـامية 
)إسـام( بورقـة بحثيـة جـاءت بعنـوان: »خدمـات مكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( فـي تركيا 

وتوّجهاتها المسـتقبلية«.

برنامج التدريب 
شـارك فـي برنامـج التدريـب لمكتبـة مركـز البحـوث اإلسـامية )إسـام( فـي فصـل »الصيـف« 

2017 تسـعة طـاب مـن قسـم إدارة المعلومـات والوثائـق حسـب التفصيـل اآلتـي: 

ستة طاب من جامعة إستانبول )21 يوم عمل(. 

طالبان من جامعة چانقیري قارا تكين )30 يوم عمل(. 

طالب واحد من جامعة مرمرة. 
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)AYP( إنجاز أطروحتي دكتوراة األخريتين في مشروع تأهيل الباحثين
في إطار مشـروع تأهيل الباحثين (AYP) أتمَّ باحث أطروحته للدكتوراة عام 2015، وأربعة 
آخـرون عـام 2016. أّمـا فـي عـام 2017 فقـد أتّمـت طالبتـان مـن الطـور األول مـن المشـروع 
)2012( أطروحتيهمـا للدكتـوراة، وهمـا الطالبتـان: د. طوبـى أرقـوچ بايـدار عـن أطروحـة بعنـوان: 
»القتل الرحيم وإنهاء العالج كمشكلة أخالقية من المنظور اإلسالمي«، ود. خديجـة بوينوكالـن 
شان قاردشار عن أطروحة بعنوان: »مكانة شهاب الدين القرافي في علم الفقه« وبذلك صارت 

.(AYP) المتخّرجتـان السادسـة والسـابعة مـن برنامـج تأهيـل الباحثيـن

)إسام(  اإلسالمية  البحوث  لمركز  للمنتسبين  العلمية  الفّعاليات 
لعام 2017 

أ.د. إسماعيل أرول أرونصال 
)كتاب( إسـماعيل أرول أرونصـال، مصطفـى بيـرول أولكـر، إسـراء قارايـل مهاجـر، فهـرس 
)إسـام(،  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  منشـورات   ،)2015-1953( اإللهيـات  كليـات  أطروحـات 

إسـتانبول 2017، 1480 صفحـة.

األستاذ المشارك محمد سعاد مرت أوغلو
)زبـدة   Sözün Özü برنامـج  الجمهوريـة«،  عهـد  فـي  القرآنيـة  »األعمـال  تلفزيونية(  )مقابلة 

الثانـي 2017. بتاريـخ: 5 كانـون  الديانـة،   TRT قنـاة  الـكام(، 

)اإلشراف( برنامـج الدعـم األكاديمـي في المرحلة الجامعية (LADEP)  -  اختصاص، تفسـير، 
2017 فصـل الربيع.
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)سمينار( »مدخل إلى تاريخ الفكر اإلسامي 1  -  تفسير«، مركز البحوث اإلسامية بجامعة 
إستانبول، 16 تشرين الثاني 2017.

)تحرير السلسلة( محمد الباقر، محمد كرد علي، حسين الحبَّال، عبد الباسط األُنسي، »الكتف 
بالكتـف مـع األتـراك: البعثـة العلميـة العربيـة إلـى دار الخافـة وچانـاق قلعـة« الترجمـة: علـي بانلـي، 

سلسلة »العثمانيون بعيون العرب«: 11، منشورات كاسيك، إستانبول 2017، 283 صفحة.

د. آدم ييغين 
.(TİA) تأليف وتحرير مواد مختلفة في الفقه اإلسامي للموسوعة اإلسامية األساسية

)سمينار(
أ- »نظريات العقد«، جمعية أبحاث اإللهّيات )إيادر(، إستانبول، 2017، فصل الربيع والصيف.
ب- »مصادر الفقه«، جمعية أبحاث اإللهّيات )إيادر(، إستانبول، 2017، فصل الصيف.

جـ- »المسائل الفقهية«، جمعية أبحاث اإللهّيات )إيادر(، إستانبول، 2017، فصل الخريف.

د- »العبادات« إيادر، جمعية أبحاث اإللهّيات )إيادر(، إستانبول، 2017، فصل الخريف.

)التحكيم األكاديمي( »مجلة البحوث اإلسامية«، العدد: 38، )2017(.

د. خليل إبراهيم خان چاباي
)كتاب(، »الـوزارة فـي العهـد العباسـي )295-908/530-1136(«، منشـورات كاسـيك، 

إسـتانبول 2017، 463 صفحـة.

)ورقة بحثية(، »ظهـور المؤّسسـة الوزاريـة وماهيتهـا فـي التاريـخ اإلسـامي«، المؤتمر التركي 
السـادس ألبحاث الدراسـات العليا، 10-13 أيار 2017، موش، تركيا.

)سمينار(، »الوزارة العباسية عبر التاريخ«، مركز الدراسات العلمية )إيَلم(، إستانبول 2017.

د. علي خاقان چاووش أوغلو
الحديـث  روايـة  والحديـث:  »الشـيعة  قوزودیشـلي،  بكـر  )تحرير السلسلة واإلعداد للنشر( 
واإلسـناد مـن البدايـة وحتـى الكتـب األربعـة«، بحوث الحضارة اإلسـامية، عهد تشـّكل الحضارة 

اإلسـامية: 2، منشـورات كاسـيك، إسـتانبول 2017.
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د. فخر الدين ييلديز
)ورقة بحثية(، »أثــر الصحابــة فــي درايــة أهــل الحديــث، أصحــاب زيــد بــن ثابــت نموذًجــا«  ، 
الدرايــة(،  وعلــوم  )الصحابــة  الصحابــة  -  3  اإلســامية:  للحضــارة  المؤّســس  الجيــل   مؤتمــر 

30 أيلول - 01 تشرين األول 2017، صاقاريا.

د. كنعان ييلديز
)كتاب(، »حريـق إسـتانبول عـام 1660 وآثـاره: األوقـاف والمجتمـع واالقتصـاد«، مؤسسـة 

التاريـخ التركيـة، أنقـرة 2017، 304 صفحـة.

العثمانـي: السـجات«، جامعـة إسـتانبول 29  القانـون  )مقررة الدكتوراة(، »مصـادر تاريـخ 
مايـو – معهـد العلـوم االجتماعيـة، 2017 فصـل الربيـع.

)ورقة بحثية(، »مجموعات األرشيفات الخاّصة في مكتبة مركز البحوث اإلسامية )إسام(: 
عمليـات التوفيـر واالسـتعمال« ، نـدوة األرشـيف واإلرث الثقافـي فـي العصـر الرقمـي، جامعـة 

بوغاز  إيچـي ، 20 تشـرين األول 2017، باالشـتراك مـع مصطفـى بيـرول أولكـر.

د. مصطفى دميرآي
)إعداد للنشر( عضد الدين اإليجي في التراث العلمي والفكري اإلسـامي )تحرير: أشـرف 

آلطاش(، منشـورات مركز البحوث اإلسـامية )إسـام(، إسـتانبول، 2017، 669 صفحة.

)إعداد للنشر( القاضـي البيضـاوي فـي التـراث العلمـي والفكـري اإلسـامي )تحرير: مسـتقيم 
آريجي(، منشـورات مركز البحوث اإلسـامية )إسـام(، إسـتانبول، 2017، 786 صفحة.

)فهرس( إسـماعيل أرول أرونصـال، مصطفـى بيـرول أولكـر، إسـراء قارايـل مهاجـر، »فهـرس 
أطروحـات كليـات اإللهيـات، )1953-2015(«، 2017، 1480 صفحـة.

)سمينار برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية( دنيـا التحريـر 2017-2018 فصـل 
الخريـف.

)تحرير( علمـاء ومـدارس األيوبييـن والزنكييـن فـي دمشـق 1154-1260، هـارون ييلمـاز، 
كاسـيك، إسـتانبول، 2017، 365 صفحـة.
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 ،2017 إسـتانبول،  هـال،  ِيـِدي  الُكّتـاب،  مخيـم  والكتـب،  المجـات  تحريـر  )سمينار( 
َبَسـن(. نزيهـي  م.  مـع  )باالشـتراك 

إسراء قارايل مهاجر
)كتـاب( إسـماعيل أرول أرونصـال، مصطفـى بيـرول أولكـر، إسـراء قارايـل مهاجـر، فهـرس 
)إسـام(،  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  منشـورات   ،)2015-1953( اإللهيـات  كليـات  أطروحـات 

إسـتانبول 2017، 1480 صفحـة.

أورخان أنجقار
الـدرر  العثمانيـة - حواشـي  الدولـة  فـي  والحواشـي  الشـروح  »تـراث  الكتاب(،  )فصل من 

إيثـار، 2017، صفحـة: 117-80. منشـورات  العثمانيـة،  الدولـة  فـي  الفقـه  علـم  نموذًجـا«، 

)مقالة(، »مختصر الكرخي: نّص مفقود مسـاهم في تشـكيل التراث الفقهي الحنفي«، مجلة 
البحوث اإلسامية، العدد: 37، 2017، الصفحة: 32-7.

)مقالة(، »الكتـب المؤلَّفـة حـول درر الحـّكام لمـواّل خسـرو« مجلـة أبحـاث تركيـا األدبيـة 
.277-223 الصفحـة:  )طبـع2017(،   2014  ،23 العـدد:   ،12 المجلـد:   (TALİD)

)سمينار(، محاضـرات القسـم التطبيقـي لـدورة تحقيـق المخطوطـات الثامنـة، مركـز البحـوث 
اإلسـامية )إسـام(، إسـتانبول، شـباط 2017.

)سمينار(، »مسائل الفقه المعاصرة، وقف دار الفنون - اإللهيات إستانبول« شباط 2017.

)سمينار(، محاضـرات القسـم التطبيقـي لـدورة تحقيـق المخطوطات التاسـعة، مركز البحوث 
اإلسـامية )إسـام(، إستانبول، تموز 2017.

)سمينار(، »مؤلفات الفقه الحنفي«، وقف السير، إستانبول، تموز 2017.

)سمينار(، »مسائل الفقه المعاصرة«، وقف السير، إستانبول، 2017، فصل الخريف.

)سمينار(، »قراءة المتون الكاسـيكية«، مركز الدراسـات العلمية )إيام(، إسـتانبول، 2017، 
فصل الخريف.
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أوقان قدير يلماز
)سمينار(، »قـراءة متـون الفقـه الكاسـيكية«، مركـز الدراسـات العلميـة )إيـام(، إسـتانبول، 

2017، فصـل الربيـع.

)سمينار(، »مؤلفـات الفقـه الحنفـي فـي العصـور المبّكـرة«، جامعـة إسـتانبول شـهير، نـادي 
إسـتانبول، 2017. العلـوم اإلسـامية، 

)سمينار(، »مؤلفات المذهب الحنفي المفقودة في عصر التدوين األّول«، حلقات اإللهّيات 
في وقف عزيز محمود هدائي، إستانبول، 2017.

بايرام پهلوان 
)سمينار(، برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية (LADEP-1)، »أصول الفقه: كتاب 

سمت الوصول إلى علم األصول لحسن كافي آْقحصاري«، 2017-2018 فصل الخريف.

)عرض األطروحة(، »التعـارض مـع القيـاس فـي أصـول الفقـه الحنفـي«، مركـز الدراسـات 
العلميـة )إيـام(، نيسـان 2017.

عبد اهلل طه أورخان
)تعريف الكتاب(، »فريال سالم، نشأة الصوفية والسلفية السنّية في العهود المبّكرة: عبد اللّٰ 
بـن المبـارك وتكـّون الهويـة السـنّية فـي القـرن الهجـري الثانـي«، مجلـة ديـوان: للدراسـات متعـددة 

التخصصـات، العـدد 21-2017، صفحة:118-115.

قاغان چينار
)األطروحة(: »تأثيـر مصـادر اإلجهـاد المحتملـة علـى جـودة عمـل أمنـاء مكتبـات الجامعات، 
إسـتانبول نموذًجـا«، رسـالة ماجسـتير، جامعـة إسـتانبول، معهـد العلـوم االجتماعيـة، قسـم إدارة 

الوثائـق والمعلومـات، إسـتانبول 2017، 116 صفحـات. 
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محمد طاهر بويوْككوروكجي
)سمينار(، برنامج الدعم األكاديمي في المرحلة الجامعية-2 (LADEP-2): »الفقه« ، إسام، 

2017 فصل الربيع.

)سمينار(، برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعية-2 (LADEP-2): »الفقه«، إسـام، 
2017 فصـل الخريف.

محمد معصوم شنبرج
)سمينار(، برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعيـة-1 (LADEP-1): »الحديـث«، 

إسـام، 2017 فصـل الربيـع.

)سمينار(، برنامـج الدعـم األكاديمـي فـي المرحلـة الجامعيـة-1 (LADEP-1): »الحديـث«، 
إسـام، 2017 فصـل الخريـف.

مصطفى بيرول أولكر
)كتاب( إسـماعيل أرول أرونصـال، مصطفـى بيـرول أولكـر، إسـراء قارايـل مهاجـر، فهـرس 
)إسـام(،  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  منشـورات   ،)2015-1953( اإللهيـات  كليـات  أطروحـات 

إسـتانبول 2017، 1480 صفحـة.

اإلسـامية  البحـوث  مركـز  مكتبـة  فـي  الخاّصـة  األرشـيفات  »مجموعـات  بحثية(،  )ورقة 
)إسـام(: عملّيـات التوفيـر واالسـتعمال«، نـدوة األرشـيف واإلرث الثقافـي فـي العصـر الرقمـي، 

ييلديـز. كنعـان  مـع  باالشـتراك  األول 2017،  تشـرين   20 ، بوغازايچـي  جامعـة 

مجتمـع  دعـم  فـي  تركيـا  فـي  )إسـام(  اإلسـامية  البحـوث  مركـز  مكتبـة  »خدمـات  )مقالة(: 
المعلومـات  مؤّسسـة  والمعلومـات:  للمكتبـات  السـعودية  للجمعيـة  الثامـن  المؤتمـر  المعرفـة«، 
المسـؤولّيات،  المعرفـة:  االقتصـاد ومجتمـع  فـي دعـم  السـعودية ودورهـا  العربيـة  المملكـة  فـي 
التحديـات، اآللّيـات، التطّلعـات، سـعد الزهـري، هاشـم فرحـات، الريـاض 11-1439/2/12هـ ، 

سـعود، ص: 79-63. الملـك  جامعـة  الثانـي،  2017/10/31م، 
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نسليخان آراجي گولر
)فصل من الكتاب(، »دراسـة حـول األرشـيفات الشـخصية الموجـودة فـي مراكـز المعلومـات 
والوثائـق بإسـتانبول«، النظريـة والتطبيـق فـي األرشـيفات الخاّصـة، تحريـر: طوبـى قاراَتـَپ ، أليـف 

ييلمـاز شـان تـرك، وارول صايـدام، إسـتانبول 2017، ص:130-11.

معلومات الموّظفين في مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
وصل عدد الموّظفين في مركز البحوث اإلسامية )إسام( حتى نهاية عام 2017 إلى 134 

عامًا، 109 منهم بدوام كامل، و25 بدوام جزئّي.
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