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In addition to the projects and activities it has car-
ried out since its foundation, Türkiye Diyanet Foun-
dation (TDV) Centre for Islamic Studies (ISAM) is 
in effort to extend its academic works over an area 
broader than ever before through implementation 
of new projects.

Various activities were organized in 2017 within 
the scope of such projects as encyclopedia proj-
ects which aim at contributing to the needs for re-
liable knowledge and education about Islam and 
Islamic civilization; Researcher Assistance and 
Training Project aiming at training qualified aca-
demicians; Electronic Publications Project which 
aims at facilitating the process of research and 
providing easy access to academic sources; The 
Project of Early Classical Period which examines 
the earlier periods of the history of Islamic scienc-
es and the Project of Late Classical Period which 
focuses on the six-century long period following 
the time of Fakhr al-Dīn al-Rāzī.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Araştır-
maları Merkezi (İSAM), kuruluşundan bugüne 
kadar gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin yanı 
sıra yeni uygulamaya koyduğu projelerle birlik-
te ilmî çalışmalarını daha geniş bir sahada sür-
dürme gayretindedir.

İslâm dini ve medeniyetine dair güvenilir bil-
gi ve eğitim malzemesi ihtiyacına katkıda bu-
lunmayı hedefleyen TDV İslâm Ansiklopedisi 
ve Temel İslâm Ansiklopedisi projeleri, nitelikli 
akademisyen yetiştirilmesine katkıda bulun-
mak amacıyla yürütülen Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP), araştırmaları kolaylaştırmak ve 
akademik kaynaklara elektronik ortamda ko-
layca ulaşabilmeyi sağlamak amacıyla sürdü-
rülen Elektronik Yayın Projesi, İslâm ilimleri 
tarihinin erken dönemlerini mercek altına alan 
Erken Klasik Dönem Projesi ve Fahreddin er-
Râzî (ö. 606/1210) sonrasındaki altı asırlık dö-
neme yoğunlaşan İkinci Klasik Dönem Projesi 
kapsamında 2017 yılı içerisinde çeşitli faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir.
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TDV İslâm Ansiklopedisi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 1983 
yılı sonunda kurulan İslâm Ansiklopedisi Ge-
nel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ilk 
meyvesini verdi ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 
birinci cildi 1988 yılında yayımlandı. Aynı yıl 
özellikle ilâhiyat ve İslâm ilimleri alanında ni-
telikli ilim adamlarının yetişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla TDV İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM) kuruldu. 1993 yılında ansik-
lopedi çalışmaları ile araştırmacı yetiştirme 
faaliyetleri İSAM bünyesinde aynı çatı altında 
birleştirildi. Bu tarihten itibaren İSAM tarafın-
dan hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi 2013 
yılı sonunda 44. cildinin, 2016 yılında da iki ek 
cildin yayımlanmasıyla matbu olarak tamam-
lanmış bir eser haline geldi.

TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm 
düşüncesinin yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe, 
sanat tarihi, ilimler tarihi gibi beşerî ve sos-
yal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan ve 
İSAM bünyesinde buluşan ilim adamı ve araş-
tırmacıların ortak ürünüdür. Ansiklopedi, bu 
yönüyle farklı ilmî disiplinler arasında ortak 
çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye’nin biri-
kimini yansıtan önemli bir tecrübedir. Aynı za-
manda bu ilim dallarında Türkiye’de yürütülen 
akademik çalışmalara nitelik kazandıran TDV 
İslâm Ansiklopedisi, telif ve redaksiyon aşama-
larında, çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 
dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman 
iki bini aşkın ilim adamı ve araştırmacının kat-
kılarıyla hazırlanmıştır.

TDV Encyclopedia of 
Islam
The efforts of General Directorate of Encyclopedia 
of Islam which was established by Türkiye Diyanet 
Foundation (TDV) at the end of 1983 soon pro-
duced its first fruit, and the first volume of TDV En-
cyclopedia of Islam was published in 1988. ISAM 
was established in the same year with the aim to 
contribute training qualified scholars especially in 
the fields of religious and Islamic studies. In 1993, 
the activities of Encyclopedia of Islam and train-
ing researchers were combined under the roof of 
ISAM. TDV Encyclopedia of Islam published by 
ISAM from that time on was completed with the 
publication of 44th volume in 2013 and two addi-
tional supplementary volumes in 2016.

TDV Encyclopedia of Islam is the common product 
of scholars and researchers not only experts in Is-
lamic studies and Islamic thought but also in various 
other fields of social sciences and humanities such 
as history, literature, history of arts, philosophy, and 
history of sciences who have met under the roof 
of ISAM. From this aspect, TDV Encyclopedia of 
Islam is an important experience improving the cul-
ture of collaborative work among different scholarly 
disciplines and reflecting accumulation of Turkish 
higher education. TDV Encyclopedia of Islam which 
has also been a great contribution to the improve-
ment of the quality of academic studies carried out 
in the above mentioned fields in Türkiye has been 
prepared at the stages of writing and editing by 
more than two thousand scholars and researchers, 
most of whom were from Türkiye, and others from 
different countries around the world.
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In the ceremony held on January 27, 2016 in 
Golden Horn Convention Centre for “the Awards 
of Honor and Service for the Cultural Work of the 
Century” in honor of the completion of TDV Ency-
clopedia of Islam which was the product of thirty 
three-year long of devoted work, the online ver-
sion of TDV Encyclopedia of Islam was opened 
to the benefit of the public, free of charge by his 
excellency Recep Tayyip Erdoğan, who was the 
prime minister of Türkiye at the time. As the insti-
tution preparing and publishing TDV Encyclopedia 
of Islam, ISAM was honored by an award within 
the context of “2014 Turkish Presidency Great 
Awards for Culture and Art.”

With the aim of improving the website of the 
online version of TDV Encyclopedia of Islam in 
respect to not only its design and visual quality 
but also its functionality and eventually trans-
forming it stage by stage into a full electronic 
encyclopedia, Electronic Publishing Coordinator-
ship was established under ISAM in 2015. The 
activities carried out under this Coordinatorship 
have reached to a certain level and TDV Ency-
clopedia of Islam launched its test publication 
with its new interface on December 29, 2017 at                                 
https://islamansiklopedisi.org.tr. 

By means of its structure, this new electronic en-
cyclopedia aims to help TDV Encyclopedia of Is-
lam to reach the effective use of a wider audience. 
By following recent scholarly developments and 
needs within the limits of its area of interest, it also 
enables to add new articles and to make updates 
on the old articles whenever necessary. In other 
words, the work on second edition of TDV En-
cyclopedia of Islam will be executed through this 
electronic encyclopedia. 

Otuz üç yıllık özverili bir çalışmanın ürünü olan 
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin tamamlanması 
onuruna 25 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yüzyılın 
İslâm Kültür Hizmeti, Onur ve Hizmet Ödül-
leri” töreninde ansiklopedi, dönemin başbakanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ücretsiz 
olarak internet kullanımına açıldı. TDV İslâm 
Ansiklopedisi’ni hazırlayan kurum olarak da 
İSAM, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle lâyık 
görüldü.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin internet orta-
mında yayımlandığı web sayfasının hem ta-
sarım ve görsellik, hem de fonksiyonellik 
açısından geliştirilmesi ve aşama aşama tam 
anlamıyla bir elektronik ansiklopedi hali-
ne getirilmesi amacıyla 2015 yılı sonunda 
İSAM’da Elektronik Yayın Koordinatörlüğü 
kuruldu. Bu koordinatörlük bünyesinde yü-
rütülen çalışmalar belirli bir aşamaya geldi 
ve TDV İslâm Ansiklopedisi 29 Aralık 2017 
itibariyle https://islamansiklopedisi.org.tr 
adresinden yeni yüzüyle test yayınına başladı. 

Bu yeni elektronik ansiklopedi yapısı sayesin-
de TDV İslâm Ansiklopedisi’nin daha geniş bir 
kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli bir şe-
kilde kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Aynı 
zamanda ansiklopedinin kapsadığı konu ve 
alanlara dair ilmî gelişmeler ve ihtiyaçlar takip 
edilerek maddelerin gözden geçirilmesi ve yeni 
maddelerin ilâve edilmesi, yani güncelleme ve 
ikinci edisyon çalışmaları da elektronik ansik-
lopedi bünyesinde yürütülmektedir.
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The most distinct feature of the new electronic en-
cyclopedia is that the articles are redesigned as 
separate web pages unlike the printed version in 
which articles are listed alphabetically in volumes. 
In this new structure, every article of TDV Ency-
clopedia of Islam has an address unique to itself. 
In this way, it will be much easier to reach the 
contents of encyclopedia through search engines, 
share an article online or refer to it. Another re-
markable feature of electronic encyclopedia is its 
practical design that turns reading into a pleasure. 

In the electronic design of TDV Encyclopedia of 
Islam the first stage of which has been completed, 
you may find many new features such as being 
able to find “a related articles list” in every article’s 
web page, the digitalized versions of the visual ma-
terials of printed encyclopedia (miniatures, photo-
graphs, pictures, maps, drawings, tables etc.), the 
design with preview option enabling the readers to 
surf different sections of the articles (which have 
more than one sections), “report form” on every 
page for presenting ideas and reviews about ar-
ticles, thematic files, biography pages providing 
access to biographical information of the article 
writers and to the list of other articles written by 
them, and many others.

The preparatory works towards the projects of the 
second edition of TDV Encyclopedia of Islam as 
well as translating it to English are still under prog-
ress.

The Concise 
Encyclopedia of Islam
The Concise Encyclopedia of Islam aims to pro-
vide accurate and sufficient knowledge about ba-
sic Islamic topics, concepts, and leading individu-
als, especially the prophets, to be a source of daily 
religious knowledge for the average reader, and 
to provide Islamic point of view for the problems 
brought about by the modern age. The Encyclo-
pedia aims to fulfil this goal by using a clear lan-
guage in order to convey the message of Islam in 
the most accurate way. 

Yeni elektronik ansiklopedinin en belirgin özel-
liği, maddelerin matbu ansiklopedideki cilt ve 
sayfa numaralarına göre değil müstakil web 
sayfası anlayışı ile yeniden tasarlanmasıdır. Bu 
yeni yapıda TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her bir 
maddesi kendisine özgü bir erişim adresine sa-
hiptir. Böylece hem arama motorları üzerinden 
ansiklopedi içeriğine ulaşmak hem de herhangi 
bir maddeyi elektronik ortamda paylaşmak ya 
da bir maddeye atıfta bulunmak çok daha kolay 
olacaktır. Okumayı zevke dönüştüren rahat ve 
kullanışlı tasarımı da yeni elektronik ansiklope-
dinin bir diğer dikkat çekici özelliğidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin birinci aşaması ta-
mamlanmış olan yeni elektronik tasarımında, 
her madde sayfasında aynı konuyla ilgili madde-
lere ulaşma imkânı veren “ilişkili maddeler” lis-
tesi, matbu ansiklopedideki görsel malzemenin 
(minyatür, fotoğraf, resim, harita, çizim, tablo 
vb.) dijitalleştirilerek madde sayfalarına aktarıl-
ması, birden fazla yazımlı (bölümlü) maddele-
ri okurken maddenin farklı yazımları arasında 
dolaşma imkânı veren önizleme tasarımı, her 
bir madde sayfasında ilgili madde hakkındaki 
önerilerinizi bildirme imkanı veren “Bildirim 
Formu”, tematik dosyalar, madde müelliflerinin 
özgeçmişlerine ve yazdıkları maddelerin listesi-
ne ulaşma imkânı veren biyografi sayfaları gibi 
daha pek çok yeni özellik bulunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonu ve 
İngilizceye tercüme projelerine yönelik hazırlık 
çalışmaları devam etmektedir.

Temel İslâm Ansiklopedisi
Temel İslâm Ansiklopedisi, İslâm dininin temel 
konu ve kavramları ile başta peygamberler ol-
mak üzere, önde gelen İslâm büyükleri hakkın-
da doğru ve yeterli bilgi sunmayı, genel oku-
yucuya günlük dinî bilgi hakkında kaynaklık 
etmeyi, modern çağın getirdiği belli başlı prob-
lemler karşısında İslâm’ın bakışını ana hatlarıy-
la ortaya koymayı ve İslâm’ın mesajını, en doğru 
şekilde aktaracak anlaşılır bir üslûpla ifade et-
meyi hedeflemektedir. 
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The Concise Encyclopedia of Islam, which is 
planned to address the religious knowledge and 
education needs of the Muslims living together 
with adherents of different religions and cultures 
in various parts of the world, is going to have dif-
ferent features from TDV Encyclopedia of Islam in 
terms of both content and language and tone due 
to the difference between audiences of the two 
Encyclopedias. One of these features is enrich-
ment of The Concise Encyclopedia of Islam with 
infographic materials and designs, which are in 
progress of preparation.

Preparatory works of The Concise Encyclopedia 
of Islam in Turkish language, continued in 2017. 
The large part of it has already been completed 
and aimed to be published in 2018. 

Early Classical Period 
Project
Carrying out serious academic research in the 
area of Islamic studies, first of all, depends on sci-
entific evaluation and publication of the scholarly 
accumulation of the past. A large part of millions 
of manuscripts in Islamic world has not been pub-
lished or presented to the benefit of the research-
ers through publications meeting scientific criteria. 
Even though publications in the fields of language, 
literature, and history done in recent years are 
pleasing efforts, there are still needs for publica-
tion of books written on Islamic studies especially 
on Hanafi and Shafii law, on rational sciences ka-
lam especially writings of Maturidiyya and Ash’ari-
yya schools writings.

With this aim, ISAM started “Early Classical Period 
Project” in 2016. Focusing on the period by the 
end of 6th AH (12th CE) century of Islamic histo-
ry it will constitute a whole with another project of 
ISAM “Late Classical Period Project” which focus-
es on the following centuries.  

Early Classical Period Project covers Islamic law 
and branches of rational sciences (Islamic thought 
in general, Islamic theology and history of Islamic 
sects etc. in particular) in terms of scientific disci-
plines, about four centuries long period between 
2nd-6th AH (8th-12th CE) centuries (in addition 
to Abbasids and Saljukids, the periods of local 

Farklı coğrafyalarda farklı din ve kültürlerle bir 
arada yaşayan müslüman toplulukların dinî bil-
gi ve eğitim ihtiyacını gidermeyi de hedefleyen 
Temel İslâm Ansiklopedisi, hedef kitlesi fark-
lı olduğu için hem içerik hem de dil ve üslûp 
bakımından TDV İslâm Ansiklopedisi’nden ayrı 
özellikler taşıyacaktır. Bu farklılıklardan birisi 
de Temel İslâm Ansiklopedisi maddelerinin in-
fografik çizim ve görüntülerle zenginleştirilme-
si olacaktır.

Temel İslâm Ansiklopedisi’nin Türkçe hazırlık 
çalışmalarına 2017 yılında devam edilmiş ve 
büyük kısmı itibarıyla tamamlanmış olup 2018 
yılı içerisinde yayımlanması hedeflenmektedir.

Erken Klasik Dönem 
Projesi
İslâm araştırmaları alanında ciddi çalışmaların 
yapılabilmesi her şeyden önce geçmişe ait ilmî 
birikimin değerlendirmeye tâbi tutularak ince-
lenmesine ve yayımlanmasına bağlıdır. İslâm 
âleminde sayıları milyonlarla ifade edilen yaz-
ma eserlerin büyük bir kısmı henüz basılmamış 
veya araştırmacıların istifade edebileceği şekil-
de ilmî neşre konu olmamıştır. Son yıllarda dil, 
edebiyat ve tarih alanlarında neşir çalışmaları-
nın yapılması sevindirici olmakla birlikte İslâmî 
ilimler alanındaki eserlerin, özellikle de Hanefî 
ve Şâfiî fıkhına dair eserler ile Mâtürîdiyye ve 
Eşʻariyye gibi Sünnî kelâm sahasına girenler 
başta olmak üzere “aklî ilimler”e dair eserlerin 
neşri konusunda önemli bir eksiklik dikkat çek-
mektedir.

Bu maksatla İSAM tarafından 2016 yılında baş-
latılan “Erken Klasik Dönem Projesi” İslâm ta-
rihinin h. 6. (m. 12.) yüzyıl sonlarına kadar olan 
dönemine yoğunlaşacak ve İSAM’ın bu tarihî 
dönemden sonrasına odaklanan “İkinci Klasik 
Dönem Projesi” ile bir bütün teşkil edecektir.

Özellikle fıkıh ilmine ve aklî ilimlere (genelde 
İslâm düşüncesi, özelde kelâm ve mezhepler 
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tarihi) yoğunlaşacak olan Erken Klasik Dö-
nem Projesi, dönem olarak h. 2-6. (m. 8-12.) 
yüzyıllar arasındaki yaklaşık dört asırlık za-
man dilimini (Abbâsîler ve Selçuklulara ilâve-
ten Büveyhîler, Sâmânîler ve Karahanlılar gibi 
mahallî devletler dönemlerini), coğrafî olarak 
da genellikle Bağdat-Semerkand hattında, yani 
İslâm dünyasının o dönemdeki merkezinde ve 
doğusunda yer alan bölgeleri kapsamaktadır. 
Kataloglama, telif, tahkik ve tercüme türünden 
yayınlar yapılması öngörülen proje kapsamında 
2017’de neşredilen eserler şunlardır:

1. Telif eserler

• Tuna Tunagöz, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Fel-
sefesinde Tanrı

• Kılıç Aslan Mavil, Klasik Dönem Matüridiy-
ye Kelamında Tevil Anlayışı

2. Tahkikli neşirler

• Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî beyâ-
ni’t-tevhîd (thk. Ömür Türkmen)

states such as Buwayhids, Samanids, and Kara-
khanids), and the land on the line from Baghdad 
to Samarkand, i.e. the regions at the center and 
eastern parts of Muslim land at that period in terms 
of geographical area. Cataloging, critical editions, 
translations, monographs are planned within the 
project. The works published as part of the project 
in 2017: 

1. Monographs (In Turkish)

• Tuna Tunagöz, God in Abū al-Barakāt al-Bagh-
dādī’s Philosophy

• Kılıç Aslan Mavil, Ta’wīl in Māturīdī School of 
Islamic Theology

2. Critical Editions

• Abū Shakūr al-Sālimī, al-Tamhīd fī bayān al-
tawḥīd (critical ed. Ömür Türkmen)
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İkinci Klasik Dönem 
Projesi
İslâm medeniyetinin “ikinci klasik dönemi” 
olarak adlandırılabilecek olan Fahreddin er-
Râzî (ö. 606/1210) sonrası dönemdeki (7-
13./13-19. yüzyıllar) entelektüel birikimi farklı 
yönleriyle araştırmak amacıyla 2012 yılında 
başlatılan proje kapsamında derleme, monog-
rafi ve tahkikli neşir türü eserlerin hazırlanıp 
yayımlanması, tahkik kursları ve ilmî toplan-
tıların düzenlenmesi ve araştırmacıların teklif 
edeceği alt projelerin desteklenmesi hedeflen-
miştir. Proje kapsamında 2017’de neşredilen 
eserler şunlardır:

1. Telif eserler

• İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüd-
din el-Îcî (ed. Eşref Altaş)

• İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî 
Beyzâvî (ed. Mustakim Arıcı)

• Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi

2. Tahkikli neşirler

• Şemseddin Muhammed b. Mahmûd el-İs-
fahânî, Kitâbü’l-kavâ‘idi’l-külliyye fî cümletin 
mine’l-fünûni’l-ilmiyye (thk. Mansur Koçinkağ, 
Bilal Taşkın)

Tahkik Kursları
Proje çerçevesinde yazma eserlerin tahkikli neş-
ri alanında uzman yetiştirmek amacıyla 2013 
yılından bu yana yılda iki kez düzenlenen tah-
kik kursları 2017 yılında da devam etti. Bu yıl, 
iki ayrı dönemde ve farklı seviyelerde toplam 6 
tahkik kursu gerçekleştirildi: 

1. 23 Ocak–4 Şubat 2017 tarihleri arasında: 
“Tahkik Esasları” konulu ve sekizinci Temel Se-
viye Tahkik Kursu, yenilenen usûlü ile “Tahkik 
Problemleri” konulu birinci İleri Seviye Tahkik 
Kursu ve yine yenilenen usûlü ile “Katalogla-

Late Classical Period 
Project
This project, which began in 2012 to study the in-
tellectual legacy of Islamic civilization in the Late 
Classical Period (7th-13th AH/13th-19th CE Cen-
turies) from different aspects, aims to prepare and 
publish such works as compilations, monographs, 
and critically edited publications, and to organize 
tahqīq (critical editing) courses and academic 
meetings as well as to support sub-projects pro-
posed by the researchers. The works published 
within the scope of project in 2017:

1. Monographs and Edited Books 
(In Turkish)

• ‘Adud al-Dīn al-‘Ījī in the Tradition of Islamic 
Sciences and Thought (ed. Eşref Altaş)

• Qādī Bayḍāwī in the Tradition of Islamic Sci-
ences and Thought (ed. Mustakim Arıcı)

• Osman Güman, The Relationship between 
Nahw (Syntax) and Usūl al-Fiqh (Methodology of 
Islamic Jurisprudence)

2. Critical Editions

• Shams al-dīn Muhammed b. Mahmūd al-Is-
fahānī, Kitāb al-qawā‘id al-kulliyya fī jumlatin min 
al-funūn al-‘ilmiyya (critical ed. Mansur Koçinkağ, 
Bilal Taşkın)

Tahqīq Courses
As part of this project, two tahqīq courses were 
held per annum since 2013, to train experts in the 
field of critical editing. In 2017 six tahqīq courses 
were organized in two different terms and in differ-
ent levels.

The 8th "Basic-Level" tahqīq course on “the Prin-
ciples of Tahqīq”, 1st “Expertise-Level” tahqīq 
course with its renewed method on “Cataloging” 
and the 1st “Advanced-Level” tahqīq course again 
by its renewed method focusing on “the problems 
of critical editing” were held between January 
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23-February 4, 2017. On February 3, 2017, the 
participants of the program received their certif-
icates in a ceremony attended by Prof. Mehmet 
Görmez, the president of the Presidency of Re-
ligious Affairs at that time, Mufti of İstanbul Prof.  
Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Raşit Küçük, the Pres-
ident of ISAM, and the instructors of the courses.

The 9th “Basic-Level” tahqīq course about “the 
Principles of Tahqīq”, the 2nd “Advanced-Level” 
tahqīq course on “Revealing the Text”, and 2nd 
“Expertise-Level” tahqīq course on “Codicology” 
were organized between July 3-15, 2017. Partici-
pants received their certificates in the closing ses-
sion held on July 15, 2017 with the participation of 
the President of ISAM, Prof. Raşit Küçük and the 
instructors.

While the participants learned theoretical issues 
in the first week of these courses, in the second 
week of the basic level tahqīq courses, they had 
the chance to put their theoretical knowledge into 
practice in small groups by critically editing manu-
scripts in their area of interest under the supervi-
sion of instructors.

International Ottoman 
Turkish Critical Edition 
Course 
The first one of “International Ottoman Turkish 
Critical Edition Course” which has been on de-
mand together with critical editing courses was 
held between July 3 and 15, 2017 in ISAM cam-
pus. In this course to which more than thirty re-
searchers, most of whom were PhD candidates in 
literature and history, experts from various univer-
sities taught a total of 80 hours of critical editing 
course, 54 hours of which were theoretical and 
26 hours of which were practical. Participants re-
ceived their certificates in a ceremony held at the 
end of the course. 

ma” konulu birinci İhtisas Seviyesi Tahkik Kur-
su düzenlendi. 3 Şubat 2017 tarihinde dönemin 
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Gör-
mez, İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz ve İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük 
ile kurslarda eğitim veren hocaların iştirakiyle 
gerçekleştirilen törenle katılımcılara sertifikala-
rı takdim edildi.

2. 3–15 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Tah-
kik Esasları” konulu ve dokuzuncu Temel Seviye 
Tahkik Kursu, “Metnin Ortaya Çıkarılması” ko-
nulu ve ikinci İleri Seviye Tahkik Kursu, “Kodi-
koloji” konulu ve ikinci İhtisas Seviyesi Tahkik 
Kursu düzenlendi. 15 Temmuz 2017’de İSAM 
Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük’ün ve eğiticilerin 
iştirakiyle gerçekleştirilen kapanış oturumunda 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Tahkik kurslarının ilk haftasında teorik dersler 
verilirken temel seviye kurslarının ikinci hafta-
sında katılımcılar gruplara ayrılarak eğitimciler 
nezaretinde kendi alanlarına ait bir yazma eser 
üzerinde uygulamalı tahkik çalışması gerçekleş-
tirdiler.

Uluslararası Osmanlı 
Türkçesi Tenkitli Neşir 
Kursu 
Tahkik kurslarının yanında uzun süredir talep 
edilen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli 
Neşir Kursu’nun ilki 3-15 Temmuz 2017 tarihle-
ri arasında İSAM kampüsünde gerçekleştirildi. 
Temel seviyede tertip edilen, çoğunluğu edebi-
yat ve tarih alanlarında doktora yapmakta olan 
otuz araştırmacının katıldığı kursta, muhtelif 
üniversitelerden alanında uzman akademisyen-
ler tarafından 54 saat teorik ve 26 saat uygula-
malı olmak üzere toplamda 80 saat eğitim ve-
rildi. Kurs sonunda gerçekleştirilen merasimde 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
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Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP)
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), İSAM ta-
rafından yüksek lisans ve doktora dönemindeki 
araştırmacı adaylarına katkıda bulunmak ama-
cıyla 2012 yılında hayata geçirilmiş bir akade-
mik destek programıdır. 

Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de ilahiyat 
ve İslâmi ilimler fakültelerinin sayısının son 
dönemde hızla artması üzerine hem İslâm araş-
tırmaları hem de sosyal ve beşerî bilimler alan-
larında daha nitelikli araştırmacıların yetiştiril-
mesine katkıda bulunmak gayesiyle söz konusu 
proje hayata geçirilmiştir. Projede kapsamında 
adaylara yönelik destek ve faaliyetlerin ana he-
defleri şöyle belirlenmiştir:

a) Yabancı dili (İngilizce ve Arapça) akademik 
seviyede kullanma becerisini geliştirmek,

b) Farklı ilim kümelerine dair metodolojik far-
kındalığı artırmak, 

c) Kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştir-
mek; ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, litera-
türe ve klasiklere hâkimiyeti artırmak, 

d) Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırmak, 

e) Akademik metin üretimi ve yazım becerile-
rini geliştirmek.

2017 yılında AYP kapsamındaki faaliyet ve 
gelişmeler:

• AYP hedefleri doğrultusunda, eğitim semi-
nerleri, yabancı dil kursları, ihtisas çalışmaları 
vb. faaliyetler düzenli olarak devam etmiştir.

• 2017 yılı (üçüncü dönem) AYP alımları 
kapsamında 42 kişilik aday liste belirlenmiş ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne su-
nularak onay alınmıştır. 

• İlk dönemde (2012) 41, ikinci dönemde 
(2014) 66 ve üçüncü dönemde (2017) 42 kişi 
olmak üzere toplam 149 araştırmacı adayının 

Researcher Assistance 
and Training Project 
(AYP)
Researcher Assistance and Training Project, 
which was launched by TDV Centre for Islamic 
Studies in 2012, is an academic support program 
for researchers enrolled in an MA or a PhD pro-
gram. 

Because of the rapid increase in the number of 
universities in our country, and the increase in the 
number of faculties of theology and Islamic stud-
ies in particular, the project has been brought into 
action to contribute to training more qualified re-
searchers both in the field of Islamic studies, and 
social sciences and humanities. The main goals of 
the support and activities for the researchers who 
have participated in the project are as follows:

- To help them acquire the command of two foreign 
languages (English and Arabic) at academic level,

- To increase the methodological awareness in 
various scientific disciplines,

- To improve specialization in one’s own field and 
to increase the command on issues, literature, and 
classics of area of specialization, 

- To acquire research experience abroad, 

- To help them improve their production of aca-
demic works and writing skills. 

AYP Project Progresses and Activities in 2017:

• In accordance with the AYP goals, activities 
such as academic seminars, foreign language 
courses, specialization studies and the like, con-
tinued to be regularly organized in 2017.

• Within the context of 2017 (third period) admis-
sions to AYP, a list of 42 candidates were selected 
and the list was submitted to and received the ap-
proval of TDV Board of Trustees. 

• As of the end of 2017, there are 99 candidates 
in the project to which a total of 149 individu-
als were admitted, 41 of them in the first period 
(2012), 66 of them in the second period (2014), 
and 42 of them in the third period (2017). 
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• Throughout five years of the project, 50 can-
didates’ affiliation with AYP was terminated due 
to various reasons such as inability to meet the 
stated requirements of the project, health prob-
lems, graduation by completion of PhD, starting a 
new PhD program abroad, full time employment 
at ISAM. 

• Distribution of the present candidates accord-
ing to their area of research including 2017 period 
(third period) is as follows: 

kabul edildiği projeden 2017 sonu itibariyle 99 
araştırmacı adayı yararlanmaktadır. 

• Geçen beş yıllık süre zarfında doktora ça-
lışmasını tamamlayarak mezun olma, doktora 
çalışmasını yurt dışında sürdürmek üzere yurt 
dışına çıkma, İSAM’da tam zamanlı istihdam, 
proje yönergesinde belirtilen şart ve yükümlü-
lüklerin yerine getirilememesi vb. sebeplerle 50 
adayın Araştırmacı Yetiştirme Projesi ile ilişiği 
kesilmiştir. 

• 2017 dönemi (üçüncü dönem) dâhil AYP 
yükümlülükleri devam eden araştırmacı aday-
larının araştırma sahalarına göre dağılımı şöy-
ledir: 

Mevcut Dağılım / Current Distribution Kişi Sayısı/ Number 
of Persons

Aktif destek alan / Actively supported ones   52

Desteği dondurulan / Individuals whose financial support is suspended     5
2017 (üçüncü dönem) kabulleri / 2017 (third period) Admissions   42
Yükümlülükleri devam eden (Genel Toplam) / Individual whose obligations continue (Grand Total)   99

Doktorasını tamamlayan / Those who completed their PhD     7
Doktoraya yurt dışında devam edenler / Those who continue their PhD abroad     8
İSAM’da çalışmaya başladığı için ayrılanlar / Those who left due to full-time employment at ISAM     3
Yükümlülüklerini yerine getiremediği için ayrılanlar / Those who left due to inability to fulfill the 
requirements of the project

  32

İlişiği kalmayan (Genel Toplam) / Individuals whose affiliations with the project were terminated 
(Grand Total)

  50

Projeye kabul edilenler (Genel Toplam) / Individuals admitted to the project (Grand Total) 149

Araştırma Alanı / Area of Research Mevcut Adaylar / Number 
of Present Candidates

Arap Dili ve Belâğatı / Arabic Language and Rhetoric   6
Dinler Tarihi / History of Religions   9
Hadis / Hadith 10
İslâm Bilim Tarihi / History of Islamic Sciences   1
İslâm Düşüncesi / Islamic Thought 13
İslâm Eğitim Tarihi / History of Islamic Education   5
İslâm Hukuku / Islamic Law 17
İslâm Tarihi / History of Islam   9
İslâm Toplumları / Islamic Societies 10
Kuran İlimleri ve Tefsir / Qur’anic Sciences and Tafsir 11
Mantık / Logic   3
Tasavvuf / Sufism   5
Genel Toplam / Grand Total 99
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• Distribution of present candidates whose AYP 
obligation continues and who have been admitted 
to the project in 2017 (third period) according to 
the type and amount of support provided is as fol-
lows: 

• Distribution of present candidates whose AYP 
obligation continues and who have been admitted 
to the project in 2017 (third period) according to 
their academic levels is as follows:

• AYP yükümlülüğü devam eden ve 2017 
(üçüncü dönem) alımları kapsamında seçilen 
adaylara sağlanan destek miktarı ve türlerine 
göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

• AYP yükümlülüğü devam eden ve 2017 
(üçüncü dönem) alımları kapsamında seçilen 
adayların akademik durumları aşağıdaki gibi-
dir:

Grup Adı / Group Name
Mevcut Adaylar / 

Number of Present 
Candidates

1. Grup ( Tam Burslu Araştırma Desteği ) / 1st Group (Research Assistance with Full Scholarship) 29

2. Grup ( Kısmî Burslu Araştırma Desteği / Araştırma Görevlileri ) / 2nd Group (Research Assis-
tance with Partial Scholarship)

63

3. Grup ( Burssuz Araştırma Desteği ) / 3rd Group (Research Assistance without Scholarship)   7

Genel Toplam / Grand Total 99

Akademik Durum Dağılımı / Distribution of Academic Level Mevcut Adaylar / Number of Present Candidates

Yüksek Lisans – Ders / MA-Course period 10
Yüksek Lisans – Tez / MA-Thesis period 16
Doktora – Ders / PhD-Course period 13
Doktora – Yeterlilik / PhD-Comprehensive exams period 15
Doktora – Tez / PhD-Dissertation period 45

Genel Toplam / Grand Total 99

2017 Bahar ve Güz Dönemi Eğitim Seminerleri / Academic Seminars in Spring and Fall 2017

No Eğitici / Instructor Seminer Adı  / Title of the seminar Dönem / Term
Eğitim Süresi  
/ Duration of 
Education

1 İbrahim H. Üçer
İslâm Düşüncesine Giriş / Introduction to Islamic 
Thought

2017 Bahar / Spring 16 Saat / hours

2 Nurullah Ardıç Sosyal Teori –1 / Social Theory-1 2017 Bahar / Spring 38 Saat / hours

3 Mert Sunar
Tarih Teorisi ve Metodolojisi / Theory and Method-
ology of History

2017 Bahar / Spring 24 Saat / hours

4 Eyyüp Said Kaya Araştırma Usûlü / Methodology of Research 2017 Bahar / Spring 24 Saat / hours

5 Harun Kuşlu Mantık (Klasik) / Logic (Classical) 2017 Bahar / Spring 12 Saat / hours

6
Abdullah Yıldırım
Ali Benli
Taha Boyalık

Dil İlimleri ve Belâğat / Linguistics and Rhetoric 2017 Güz / Fall 18 Saat / hours

7 Ayhan Çitil
Mantık ve Matematik Felsefesi / Philosophy of 
Logic and Math

2017 Güz / Fall 20 Saat / hours

8 İshak Arslan Bilim Teorisi / Theory of Science 2017 Güz / Fall 16 Saat / hours

9 Nurullah Ardıç Sosyal Teori II / Social Theory-2 2017 Güz / Fall 28 Saat / hours
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• Within the scope of “Specialization in the 
Field of Study”, a practice initiated in 2015 in or-
der to provide researcher candidates with consul-
tancy and assistance in their studies, group meet-
ings under the supervision of eighteen separate 
instructors continued. With the studies carried out 
under the supervision of the instructors in charge 
of every field of study, it is aimed to help the can-
didates follow contemporary developments both in 
the areas of their specialization in particular and in 
the academia in general and be able to produce 
qualitative academic works. 

• “AYP Academic Board”, formed with seven 
members in 2015 to provide consultation to ISAM 
in making and executing the general planning of 
AYP, continued its works. 

• “Academic Writing Study”, initiated under 
the supervision of Assoc. Prof. Berat AÇIL from 
Istanbul Şehir University at the beginning of 2016,  
continued in 2017 as well. 

• From the researchers of AYP 2012 (first term) 
Tuba Erkoç Baydar by her dissertation titled 
Euthanasia and withholding treatment: An Islam-
ic legal analysis and Hatice Boynukalın Şen-
kardeşler by her dissertation titled The Place of 
Shahabaddin Qarafi in Islamic Law have complet-
ed their PhD and have become the sixth and sev-
enth graduates of AYP Project. 

Other AYP Researcher candidates who completed 
their PhD before within the project are as follows: 

• Dr. Harun Abacı – Tafsir / Sakarya University

• Dr. Kübra Zümrüt Orhan – Sufism / Marmara 
University

• Dr. Mehmet Yıldız – Sufism / Ankara University

• Dr. Fahreddin Yıldız – Hadith / Marmara Uni-
versity

• Dr. Davut Ağbal – Tafsir / Fırat University

• So far, within the project, thirty-eight can-
didates have gone abroad either for language 
training or for research thanks to the funds they 
received from either ISAM, their affiliated univer-

• Araştırmacı adaylarının çalışmalarında reh-
berlik etmek ve akademik destek vermek üzere 
2015 yılında oluşturulan “İlim Dalı Sorumlu-
luğu (İDS)” uygulaması kapsamında araştır-
macı adaylarının çalışmalarında rehberlik et-
mek ve akademik destek vermek üzere 18 ilim 
dalı sorumlusu nezaretinde grup toplantıları 
devam etmiştir. İlim dalı sorumluları nezaretin-
de yapılan çalışmalarla, adayların kendi ihtisas 
alanlarında ve genel olarak akademik dünyada-
ki güncel gelişmeleri takip etmeleri ve nitelikli 
akademik ürünler ortaya koymaları hedeflen-
mektedir.

• AYP’nin genel planlaması ve icrasında 
İSAM yönetimi ve proje birimine danışmanlık 
yapmak üzere 2015 yılında oluşturulan 7 kişilik 
“AYP İlim Heyeti” çalışmalarını sürdürmekte-
dir. 

• İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç.Dr. Berat AÇIL nezaretinde 2016 yılında 
başlatılan ve araştırmacı adaylarınca kaleme alı-
nan akademik metinlerin birebir karşılıklı mü-
zakeresi usûlüne dayanan “Akademik Yazım 
Programı” 2017 yılında da devam etti. 

• 2012 yılında (birinci dönem) AYP’ye kabul 
edilen araştırmacı adaylarından Tuba Erkoç 
Baydar İslâmî Perspektiften Etik bir Problem ola-
rak Ötanazi ve Tedavinin Sonlandırılması isimli 
doktora tezini, Hatice Boynukalın Şenkardeş-
ler de Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri isimli 
doktora tezini tamamlayarak projenin altıncı ve 
yedinci mezunları oldular. 

Proje kapsamında daha önce doktorasını ta-
mamlayan AYP araştırmacılarımız:

• Dr. Harun Abacı – Tefsir / Sakarya Üniver-
sitesi

• Dr. Kübra Zümrüt Orhan – Tasavvuf / Mar-
mara Üniversitesi

• Dr. Mehmet Yıldız – Tasavvuf / Ankara Üni-
versitesi

• Dr. Fahreddin Yıldız – Hadis / Marmara 
Üniversitesi

• Dr. Davut Ağbal – Tefsir / Fırat Üniversitesi
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sities, or TÜBİTAK (The Scientific and Technolog-
ical Research Council of Turkey). As of the end of 
the year 2017, seven candidates are on research 
leave abroad. Eight researcher candidates con-
tinue their graduate studies at a university abroad 
and have no longer affiliation with AYP project. 

Electronic Publications 
Project
The primary purpose of this frame project is to im-
prove the website of TDV Encyclopedia of Islam, 
which is available online, in terms of both design 
and visual quality as well as functionality, thus 
gradually developing it into an electronic encyclo-
pedia entirely.

With the aim of improving the webside of the online 
version of TDV Encyclopedia of Islam in respect 
to not only its design and visual quality but also its 
functionality and eventually transforming it stage by 
stage into a full electronic encyclopedia, Electronic 
Publishing Coordinatorship was established under 
ISAM in 2015. The activities carried out under this 
Coordinatorship have reached to a certain level 
and TDV Encyclopedia of Islam launched its test 
publication by its new face on December 29, 2017 
at https://islamansiklopedisi.org.tr. By means of 
its structure, this new electronic encyclopedia aims 
to help TDV Encyclopedia of Islam to reach the ef-
fective use of a wider audience. By following recent 
scholarly developments and needs within the limits 
of its area of interest, it also enables to add new 
articles to TDV Encyclopedia of Islam and make 
updates on the old articles whenever necessary. 
In other words, the work on second edition of TDV 
Encyclopedia of Islam will be executed through this 
electronic encyclopedia.

In the second stage of electronic encyclopedia, 
it is aimed to achieve several new features such 
as completing the web design compatible with 
mobile devices, improving and updating the visu-
al materials in respect to their quality and variety, 
adding the audio recordings of Turkish and Arabic 
article headings, adding audio files to certain ar-
ticles such as the ones related to the chapters of 
the Qur’an and musical tunes, and improving the 
search features. 

• Proje kapsamında şu ana kadar 38 kişi 
İSAM’ın, kendi görevli oldukları üniversitenin 
veya TÜBİTAK gibi kurumların sunduğu im-
kânlarla dil veya araştırma amaçlı olarak yurt 
dışına çıkmış olup 2017 sonu itibariyle 7 kişi ça-
lışmalarını yurt dışında sürdürmektedir. 8 araş-
tırmacı adayı ise lisansüstü eğitimlerini yurt dı-
şındaki bir üniversitede sürdürmekte olup AYP 
ile ilişikleri kalmamıştır. 

Elektronik Yayın Projesi
Bu çerçeve projenin öncelikli hedefi, TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin 2014 yılından bu yana inter-
net ortamında yayımlandığı web sayfasının 
hem tasarım ve görsellik hem de fonksiyonel-
lik açısından geliştirilmesi ve aşama aşama tam 
anlamıyla bir elektronik ansiklopedi haline ge-
tirilmesidir.

Bu amaçla 2015 yılı sonunda kurulan Elektro-
nik Yayın Koordinatörlüğü bünyesinde yürü-
tülen çalışmalar hem yazılım, hem de içerik 
düzenleme açısından belirli bir aşamaya gelmiş 
ve TDV İslâm Ansiklopedisi 29 Aralık 2017 iti-
bariyle https://islamansiklopedisi.org.tr ad-
resinde yeni yüzüyle test yayınına başlamıştır. 
Böylece TDV İslâm Ansiklopedisi’nin daha geniş 
bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Aynı 
zamanda kapsadığı konu ve alanlara dair ilmî 
gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek TDV İslâm 
Ansiklopedisi’ne yeni maddelerin ilâve edilmesi 
ve gerek duyulan maddelerin güncellenmesi, 
yani ikinci edisyon çalışmaları da elektronik an-
siklopedi bünyesinde yürütülecektir.

Elektronik ansiklopedi çalışmalarının ikinci 
aşamasında ise mobil cihazlara uyumlu web 
tasarımının tamamlanması, görsel malzeme-
nin nitelik ve çeşitlilik açısından geliştirilmesi 
ve güncellenmesi, madde başlıklarının Türkçe 
ve Arapça adlarının seslendirilmesi, Kur’ân sû-
releri ve mûsiki makamları gibi maddelere ses 
dosyaları eklenmesi, arama özelliklerinin geliş-
tirilmesi gibi pek çok yeniliğin gerçekleştirilme-
si hedeflenmektedir.
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Another aim of the project is to develop the tech-
nical infrastructure for the electronic databases, 
which ISAM Library has prepared and which has 
become an invaluable source of information for 
those researchers who conduct research on such 
fields as Islamic studies as well as humanities and 
social sciences. It also aims to add new databases 
to the website.

Our databases, some of which are available only 
through ISAM local network and accessible free of 
charge via ktp2.isam.org.tr, are as the following:

Database for Articles in 
Islamic Studies
This database, which includes the articles on Is-
lamic studies published particularly in the journals 
of theology faculties in Türkiye as well as in the 
academic periodicals published by various pub-
lishers and institutions, and the presentations de-
livered in symposiums and conventions, provides 
access, besides bibliographical records, to full 
PDF copies. In this database, which is continuous-
ly updated, as of the end of 2017 one may reach 
online bibliographical records of 51,316 articles 
and the full text of 45,500 articles.

Database for Theses 
Written at Theology 
Faculties
This database, which aims to compile the bibli-
ographical records of theses written in graduate 
programs at theology faculties in Türkiye since 
1953, includes bibliographical records of 14,864 
completed, 6,931 on-going, a total of 21,795 mas-
ters, doctoral, and associate professorship theses 
as of the end of 2017. This database, which was 
initiated in an attempt to stop repetition in the-
sis-writing in the field of Islamic studies, thus to 
contribute to the increase of productivity, on the 
one hand has been updated thanks to the infor-
mation our library has received from theology fac-
ulties and on the other hand compared with the 
records of Council of Higher Education Thesis 
Center.

Elektronik Yayın Projesi’nin bir diğer hede-
fi, İSAM Kütüphanesi bünyesinde hazırlanan 
ve İslâm ilimlerinin yanı sıra insan ve toplum 
bilimlerinin farklı alanlarında çalışan araştır-
macılar için çok kıymetli bir başvuru kaynağı 
haline gelen elektronik veri tabanlarının teknik 
alt yapı ve çeşitlilik açısından geliştirilmesi ve 
yenilerinin eklenmesidir.

Bir kısmı sadece İSAM yerel ağı, çoğunluğu 
ise internet üzerinden erişime açık olan ve 
ktp2.isam.org.tr adresinden ücretsiz erişile-
bilen veri tabanlarımız şunlardır:

İlâhiyat Makaleler Veri 
Tabanı
Başta ilâhiyat fakültelerinin yayımlamakta ol-
duğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri 
ve kurumlar tarafından basılan süreli ilmî ya-
yınlarda yer alan ilâhiyat alanındaki makaleler 
ile sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan 
tebliğleri kapsayan veri tabanında, bibliyogra-
fik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan 
makalelerin tam metinlerine PDF formatında 
erişilebilir. Sürekli güncellenen veri tabanında 
2017 sonu itibarıyla 51.316 makale künyesi ile 
45.500 makalenin tam metinleri bulunmakta-
dır.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler 
Kataloğu Veri Tabanı
1953’ten günümüze kadar ilâhiyat fakültelerin-
de yapılan lisansüstü tezlerin künye bilgilerini 
derlemeyi hedefleyen bu veri tabanı, 2017 yılı 
sonu itibariyle 14.864’ü tamamlanmış ve 6.931’i 
devam etmekte olan 21.795 yüksek lisans, dok-
tora ve doçentlik tezinin bilgilerini içermek-
tedir. Türkiye’de İslâmî ilimlerde günümüze 
kadar üretilen bilgi birikimini ortaya koymak 
ve bu sahada yürütülen tez çalışmalarında tek-
rara düşülmesini önlemek amacıyla hazırlanan 
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With the aim to introduce the academic studies 
carried out in Türkiye to Muslim world, the Ara-
bic translation of the bibliographical records up 
to 2013 in this database has been completed and 
the translation of the rest of the database is still 
undergoing. 

Database for Articles in 
Ottoman Turkish
To our database, which consists of articles on 
History, Literature, and Islamic studies published 
in journals written in Ottoman Turkish, the bibli-
ographical information and full text of the articles 
published in the following journals and magazines 
were added in 2017:

Kelime-i Tayyibe (publisher: Ebu’l-Ulā Zeyne’l-
ĀbidĪn, Istanbul 1328-1329)

Medrese İ‘tikādları (publisher: Ahmed Şîrânî, Is-
tanbul 1329)

Küçük Mecmū‘a (publisher: Ziya Gökalp, Diyar-
bakır 1338-1339)

Muhibbān (publisher: Hacıbeyzâde Ahmed 
Muhtar, Istanbul 1325-1335)

Hayrü’l-kelām (publisher: Hüseyin Şem‘î, Istanbul 
1329-1330)

Mecmū‘a-i Fünūn (publisher: Cem‘iyyet-i İlmiyye-i 
Osmâniyye, Istanbul 1279-1284, 1300)

Mecmū‘a-i Ebü’z-ziyā (publisher: Ebü’z-ziyā 
Tevfik, Constantinopolis 1297-1330)

Tasavvuf (publisher: Şeyh Safvet, Istanbul 1327)

Meşveret (publisher: Ahmed Rıza, Paris 1313-
1315)

Hürriyyet (publisher: Yeni Osmanlılar Cem‘iyyeti, 
London 1275-1287)

Volkan (publisher: Kıbrıslı Derviş VahdetĪ, Istanbul 
1324-1325)

veri tabanı bir taraftan ilâhiyat fakültelerinden 
İSAM’a ulaşan bilgilerle güncellenmekte, diğer 
taraftan da YÖK Tez Merkezi’nin kayıtlarıyla 
karşılaştırılmaktadır.

Ülkemizde yapılan bu çalışmaların İslâm dün-
yasına tanıtılması amacıyla veritabanında 2013 
yılı sonuna kadar olan künye bilgilerinin Arap-
çaya tercümesi tamamlanmış olup bu tarihten 
sonrakilerin tercümesi ise hâlen devam etmek-
tedir.

Osmanlıca Makaleler Veri 
Tabanı
Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlı 
Türkçesiyle yayımlanan dergilerdeki makaleler-
den oluşan veri tabanımıza 2017 yılında aşağı-
daki dergi ve gazetelerde yer alan makalelerin 
künyeleri ve tam metinleri ilave edilmiştir:

Kelime-i Tayyibe (nşr. Ebü’l-Ulâ Zeyne’l-Âbi-
dîn, İstanbul 1328-1329)

Medrese İ‘tikādları (nşr. Ahmed Şirânî, İstanbul 
1329)

Küçük Mecmû‘a (nşr. Ziyâ Gökalp, Diyarbakır 
1338-1339)

Muhibbân (nşr. Hacıbeyzâde Ahmed Muhtâr, 
İstanbul 1325-1335)

Hayrü’l-kelâm (nşr. Hüseyin Şem‘î, İstanbul 
1329-1330)

Mecmû‘a-i Fünûn (nşr. Cem‘iyyet-i İlmiyye-i 
Osmâniyye, İstanbul 1279-1284, 1300)

Mecmû‘a-i Ebü’z-ziyâ (nşr. Ebü’z-ziyâ Tevfik, 
Kostantıniyye 1297-1330)

Tasavvuf (nşr. Şeyh Safvet, İstanbul 1327)

Meşveret (nşr. Ahmed Rıza, Paris 1313-1315)
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Mecmū‘a-i Edebiyye (publisher: Mehmed Ekrem, 
Istanbul 1316-1318)

Çağlayan (publisher: Orhan Şaik Gökyay, Balıke-
sir 1341-1342)

Moreover, bibliographical records of 3,849 ar-
ticles from the above-mentioned journals and 
magazines have been added to the database in 
this year. Bibliographical records and full text of 
27,500 articles are at the Database for Articles 
in Ottoman Turkish, which has been continuously 
updated by addition of new articles.

Database for Treatises in 
Ottoman Turkish                 
This database, which aims to compile printed trea-
tises, written in Ottoman Turkish, related to Islamic 
sciences, history and literature, consists of 3,460 
treatises the full texts of which can be accessed 
online in PDF format.

Database for Qadi 
Registers
The microfilms of Ottoman Qadi Registers as well 
as its digitalized forms, which are vitally important 
for social, political, and economic history studies 
as well as for legal history, are collected by ISAM 
Archive Services. In this database, there are cur-
rently bibliographical information of 34,935 qadi 
registers and various registry books. The registers 
and books, whose bibliographical information can 
be accessed through the database online, can be 
examined digitally in ISAM’s library.

Hürriyyet (nşr. Yeni Osmanlılar Cem‘iyyeti, 
Londra 1275-1287)

Volkan (nşr. Kıbrıslı Derviş Vahdetî, İstanbul 
1324-1325)

Mecmû‘a-i Edebiyye (nşr. Mehmed Ekrem, İs-
tanbul 1316-1318)

Çağlayan (nşr. Orhan Şâik Gökyay, Balıkesir 
1341-1342)

2017 yılı içinde bu dergilere ait 3.849 makale-
nin künyesi veri tabanına ilave edilmiştir. Yeni 
makaleler eklenmek suretiyle devamlı bir şekil-
de geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Taba-
nı’nda hâlihazırda 27.500 makalenin künyesi ile 
tam metinleri bulunmaktadır.

Osmanlıca Risâleler Veri 
Tabanı
Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili Osmanlı 
Türkçesi matbu risâleleri ihtiva eden bu veri ta-
banında 3.460 risâle bulunmaktadır. 

Kadı Sicilleri Veri Tabanı
Osmanlı tarihi araştırmalarında hukuk ve ikti-
sat tarihinin yanı sıra sosyal ve siyasî tarih saha-
larının da önemli aslî kaynaklarından olan Os-
manlı kadı sicillerinin mikrofilmleri ve dijital-
leri İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi tarafından 
bir araya getirilmektedir. Bu malzemeden oluş-
turulan Kadı Sicilleri Veri Tabanı’nda kadı sicili 
ve muhtelif defterlerden oluşan toplam 34.935 
defterin/cildin künye bilgileri yer almaktadır. 
Veri tabanındaki künye bilgilerine internet üze-
rinden, sicil ve defterlerin dijital kopyalarına ise 
İSAM Kütüphanesi’nden erişilebilmektedir.
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Registry books found in the Archive Services of 
ISAM consist of the series given below:

Moreover, 40 registers, which have been compiled 
from the court registers of 16th and 17th century 
Istanbul and have been published by ISAM and 
İstanbul Culture and Art Works Inc. in 40 volumes 
under the title, Istanbul Qadi Registers, are avail-
able free of charge on the website created specifi-
cally for this project: www.kadisicilleri.info

Databases of ISAM 
Archive Collections 

Database for the Documents of 
Rıza Tevfik Bölükbaşı 

The database for the documents of Rıza Tevfik 
Bölükbaşı (1869-1949) who was a philosopher, 
poet, and politician lived towards end of Ottoman 
State and in the early days of Republican period 
was transferred to ISAM library by Prof. Abdullah 
Uçman. The collection in the form of 500 separate 
files consists of 1,896 various documents like let-
ters (most of them), working drafts, photographs, 
newspaper clippings. There are a total of 1,079 
letters: English (456 letters), Ottoman Turkish 
(275 letters), French (180 letters), Turkish (105 
letters), Arabic (40 letters), Persian (20 letters), 
Italian (2 letters) and Greek (1 letter). These let-
ters were written either by Rıza Tevfik himself or 
by his family members, friends both local and 
foreign, and correspondences with institutions. 
Working drafts are 724 draft texts related to sev-

İSAM Arşiv Servisi’ndeki defterler aşağıdaki se-
rilerden oluşmaktadır:

Ayrıca İstanbul mahkemelerindeki sicillerden 
16. ve 17. yüzyıllara ait 40 defter, İSAM ile İs-
tanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. işbirliğiy-
le gerçekleştirilen Kadı Sicilleri Projesi kap-
samında İstanbul Kadı Sicilleri adıyla 40 cilt 
hâlinde yayımlanmıştır. Yayımlanan bu ciltlere 
www.kadisicilleri.info adresinden ücretsiz 
olarak erişilebilir. 

İSAM Arşiv Koleksiyonları 
Veri Tabanları

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı           

Veri Tabanı

Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk döne-
mini idrâk eden filozof, şâir ve siyasetçi Rıza 
Tevfik Bölükbaşı’na (1869-1949) ait evrak ko-
leksiyonu, Prof. Dr. Abdullah Uçman tarafın-
dan İSAM Kütüphanesi’ne intikal ettirilmiştir. 
500 ayrı dosya halindeki koleksiyon çoğunluğu 
mektup olmak üzere çalışma müsveddeleri, fo-
toğraflar, gazete kupürleri gibi 1.896 belgeden 
oluşmaktadır. Mektuplar; İngilizce (456 adet), 
Osmanlı Türkçesi (275 adet), Fransızca (180 
adet), Türkçe (105 adet), Arapça (40 adet), 

Türü / Type Defter sayısı / 
Registers Bölge/Menşe / Region/Origin

Kadı sicilleri ve Rûznâmçeler / Qadi Regis-
ters and Rûznâmçe Registers

23.429
İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye harici olmak üzere üç 
grupta tasnif edilmiştir. / They are classified under three groups 
as Istanbul, Anatolia-Thrace and outside Turkey.

Diğer Defter ve Dosyalar / Other Registers 
and files

11.506
Mühimme Defterleri, Tarik Defterleri, Meşîhat Arşivi Defterleri, 
Ulema Sicil Dosyaları / Mühimme Registers, Tarik Registers, 
Meşihat Archive Registers, the files of Ulema Registers
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eral issues. Texts related to philosophical matters 
constitute the majority. One may reach online the 
bibliographical records of the documents in the 
database through the webpage of ISAM. 

Database for the Documents of 
Mehmed Safayhi 

This database consists of the documents of 
Mehmed Safayhi Bey (1890-1977) who worked at 
Süleymaniye Library as a classification clerk be-
tween 1937‐1970. So far, 24 registries titled “Bib-
liographic Works” has been opened to research 
first. The registries who have been fully opened to 
access include bibliographic records of hundreds 
of manuscripts. The registries in an alphabetical 
order were prepared by Mehmed Safayhi Bey 
when he was working at Süleymaniye Library as 
a clerk. 

Database for the Documents of 
Veysel Pasha 

The collection of the documents of Veysel Hilmi 
Pasha (d. 1892) who was a statesman during the 
period of Sultan Abdul Hamid II and of his son 
Ali Rıza Pasha (1860-1932) have been classi-
fied based on their original order in two groups 
(there are 112 documents in the first group, and 
29 documents in the second) and opened to re-
search in 2017. The collection of documents con-
sists of correspondences of the pashas related to 
their administrative, military, and political activities 
in several regions in the Balkans such as Bitola, 
Prizren, Gjakova, Peja, and Kosovo as well as cor-
respondences about their personal matters. One 
may reach online the bibliographical records of the 
documents in the database through the webpage 
of ISAM.

Farsça (20 adet), İtalyanca (2 adet) ve Yunanca 
(1 adet) olmak üzere 1.079 adettir. Bunlar ya 
bizzat Rıza Tevfik tarafından yazılanlar yahut 
ailesi, yerli‐yabancı arkadaşları ve kurumlarla 
yaptığı yazışmalardan oluşan mektuplardır. Ça-
lışma müsveddeleri 724 adet muhtelif konular-
daki müsvedde metinlerdir. Felsefî muhtevalı 
metinler çoğunluk arz etmektedir. 

Mehmed Safayhi Evrakı Veri Tabanı

1937‐1970 yılları arasında Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde tasnif memuru olarak çalışan 
Mehmed Safayhi Bey (1890-1977) merhumun 
evrakından oluşan veri tabanında ilk olarak 
“Bibliyografik Çalışmalar” başlığında yer alan 
24 defter araştırmaya açılmıştır. Tam metin 
olarak erişime açılan defterler, yüzlerce yazma 
eserin bibliyografik bilgisini içermektedir. Al-
fabetik bir sıra ile birbirini takip eden defterler, 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde çalıştığı dönem-
de bizzat Mehmed Safayhi Bey tarafından ha-
zırlanmıştır.

Veysel Paşa Evrakı Veri Tabanı

II. Abdülhamid dönemi devlet adamlarından 
Veysel Hilmi Paşa (ö. 1892) ile oğlu Ali Rıza 
Paşa’ya (1860-1932) ait evrak koleksiyonu, aslî 
düzenine göre iki grup hâlinde (1. grupta 112, 2. 
grupta 29 belge vardır) tasnif edilerek 2017 yı-
lında araştırmaya açıldı. Evrak koleksiyonu pa-
şaların Balkanlar’da Manastır, Prizren, Yakova, 
İpek ve Kosova bölgelerinde yürüttükleri idarî, 
askerî ve siyasî faaliyetleri ile şahsî işlerine dair 
yazışmalardan oluşmaktadır. 
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Programlar

Lisans Akademik Destek 
Programı (LADEP)
İlahiyat fakültelerinin lisans öğrencilerine yö-
nelik olarak İSAM tarafından 2006 yılında ha-
yata geçirilen ve süreç içerisinde gelişerek üç 
aşamalı bir eğitim programına kavuşan LADEP, 
2012 yılından bu yana Araştırmacı Yetiştirme 
Projesi (AYP) bünyesinde faaliyetlerine devam 
etmektedir.

LADEP-1’de, katılımcıların İslâm ilimlerinin 
temel terminolojisi, ıstılahları ve problem alan-
ları hakkında temel oluşturması amacıyla ge-
nellikle çağdaş literatürden seçilmiş metinler 
işlenmektedir. İki sene süren LADEP-2’de dört 
temel İslâm ilmiyle (tefsir, hadis, fıkıh, kelâm) 
ilgili klasik metinler işlenirken aynı zamanda 
bu ilimlere dair güncel problemlere ve öğrenci 
sunumlarına yer verilmektedir. Yüksek lisans 
çalışmalarına hazırlık olarak niteleyebilece-
ğimiz LADEP-İhtisas’ta ise katılımcılar usûl-i 
fıkıh seminerinin yanı sıra danışmanlarıyla 
belirlenmiş periyotlarda kendi ilmî ihtiyaçları 
çerçevesinde yaklaşık sekiz ay süren bir çalışma 
yapmaktadırlar.

PROGRAMS

Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)
LADEP, which was launched in 2006 by ISAM 
for undergraduate students studying at theology 
faculties and has developed into a three-stage 
program, continues its activities within the body 
of Researcher Assistance and Training Program 
since 2012.

LADEP-1 offers a study of texts generally select-
ed from among contemporary literature in order for 
participants to develop basic knowledge about ba-
sic terminologies and problems of Islamic studies. 
LADEP-2 offers a study of classical texts in the four 
basic Islamic sciences (Tafsir, Hadith, Fiqh, and 
Kalam) along with a study of contemporary prob-
lems in these sciences. It also includes student 
presentations. As to LADEP-Expertise, which can 
be described as a preparatory phase for graduate 
studies, each student continues his/her study in 
periods determined in accordance with his/her own 
academic needs for about eight months under the 
supervision of a supervisor.
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2016-2017 döneminde on yedi farklı seminerin 
takip edildiği LADEP’te onuncu dönem LA-
DEP-2 katılımcıları seminerleri tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazandılar. LADEP-2 se-
minerlerini tamamlayan lisans son sınıf öğren-
cilerinin katıldığı LADEP-İhtisas ise dördüncü 
dönemini tamamladı.

LADEP 2017-2018 döneminde gerçekleştirile-
cek olan on ikinci dönem LADEP-2 ve altıncı 
dönem LADEP-1 aşamaları için 2017 yılı Eylül 
ayı boyunca başvurular alındı, 1 Ekim tarihle-
rinde gerçekleştirilen mülakâtlarla her iki aşa-
ma için katılımcılar kabul edildi. LADEP’in yeni 
dönem katılımcılarını ilk kez bir araya getiren 
LADEP 2017-2018 Dönemi Tanıtım Programı 
3 Ekim’de gerçekleştirildi. Bu eğitim yılında da 
katılımcılar üç LADEP aşamasında toplam on 
yedi farklı seminer almaktadırlar.

LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışın-
daki dillerde kitap temini imkânı sunan kitap 
bursunun yanı sıra yabancı dil yeterliklerini 
geliştirmek üzere Arapça ve İngilizce dil desteği 
verilmektedir. Ayrıca LADEP-1 müfredâtına ek 
olarak, katılımcıların klasik metinlere ulaşmak 
için ihtiyaç duydukları alt yapı bilgilerini ge-
liştirmeleri amacıyla sarf-nahiv seminerleri ve 
modern dönemi daha doğru anlamaya yönelik 
çağdaş İslâm düşüncesi seminerleri düzenlen-
mektedir.

Hafta içi her akşam 17.30-19.00 saatleri ara-
sında İSAM’da gerçekleştirilen LADEP, klasik 
Arapça bir metni okumakla yetinmeyen, aksine 
katılımcıları İslâm ilimlerinin günümüzde nasıl 
anlaşılması ve çalışılması gerektiği konusunda 
düşünmeye teşvik eden ve aynı zamanda onla-
rın akademik kabiliyetlerini geliştirmeyi hedef-
leyen seminerlerden oluşmaktadır. Seminerlere 
paralel olarak gerçekleştirilen çeşitli ferdî ve 
grup çalışmalarında ise katılımcıların akademik 
araştırma ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için 
gayret gösterilmektedir.

During the 2016-2017 education period, seven-
teen different seminars were held in LADEP. Par-
ticipants of the tenth term LADEP-2 have com-
pleted their seminars and qualified to receive their 
certificates. Senior undergraduate students who 
were enrolled in LADEP-Expertise upon success-
ful completion of the LADEP-2 seminars have be-
come the fourth term LADEP-Expertise graduates.

In LADEP 2017-2018 period, application for the 
twelfth term LADEP-2 and sixth term LADEP-1 
were accepted for the year 2017 throughout 
the month of September. The applications were 
evaluated and admission decisions for both 
stages were made after an interview held on 
October 1st. LADEP 2017-2018 term orientation 
meeting which gathered the new participants of 
LADEP for the first time was held on October 
3rd. The new participants of LADEP 2017-2018 
term attend a total of seventeen different semi-
nars in three stages of LADEP.

LADEP participants receive a book fellowship, 
which provide them opportunity to purchase es-
pecially books written in languages other than 
Turkish. They also receive language assistance to 
improve their proficiency in Arabic and English. In 
addition to the seminars offered in the LADEP-1 
curriculum, participants receive Arabic morpholo-
gy (ṣarf) and syntax (naḥw) seminars in order for 
them to improve basic knowledge they need to ac-
cess classical texts. There are also seminars of Is-
lamic thought organized for a better understanding 
the modern period.

LADEP seminars, which are held every weekday 
between 5:30 pm and 7:00 pm at ISAM, not only 
offer studying the texts in Classical Arabic but also 
encourage participants to dwell on how to under-
stand and study the Islamic sciences today. At the 
same time, they aim to improve their academic 
skills. In addition to the seminars, various individ-
ual and group training activities have been orga-
nized in order to enhance the participants’ abili-
ties of expression and academic research skills. 
Extracurricular studies parallel to seminars, either 
individual studies or those as a group, aim to im-
prove participants’ skills of conducting academic 
research and expressing themselves.
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Summer Research 
and Education Support 
Program (YADEP)
One of the programs that ISAM carries out to as-
sist young researchers in newly-established fac-
ulties of theology and Islamic studies, is Summer 
Research and Education Support Program. The 
second one of YADEP was carried out between 
July 17 and August 31, 2017. In the first part of the 
program (17 July-3 August), educational seminars 
and a workshop were organized; while in the sec-
ond part (until the end of August), an opportunity 
for optional free research time was given to the 
participants.

Faculty members of theology faculties and Islamic 
studies departments from 47 different universities 
founded after 2010 were invited to the program 
which had certain limitations due to high number 
of faculties and the faculty members. A total of 50 
faculty members were admitted to the program.

A three-week long, over 110 hours of educational 
program consisting seminars, lessons, speeches 
and workshops was carried out. Educational ac-
tivities of the program are planned to cover not 
only theoretic knowledge enabling methodologi-
cal cognizance in various fields of knowledge, but 
also improvement of technical abilities such as ac-
cessing libraries and resources, and using various 
databases and digital programs.

The workshop “Theology Faculties in Turkey: 
Evaluation, Offers, and Projections about the Fu-
ture”, organized as part of YADEP, drew attention 
both as an academic activity and in terms of its 
subject and scope.

101 participants benefited from YADEP programs 
organized so far, and they were provided board 
and lodging.

Yaz Araştırma ve Eğitim 
Destek Programı (YADEP)
İSAM’ın özellikle ilâhiyat ve İslâmî ilimler ala-
nında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine des-
tek olmak amacıyla düzenlediği programlardan 
birisi de yeni açılan ilahiyat ve İslâmî ilimler fa-
kültelerinin genç araştırmacılarına yönelik Yaz 
Araştırma ve Eğitim Destek Programı’dır (YA-
DEP). İlki 2016 yılında düzenlenen YADEP’in 
ikincisi 17 Temmuz–31 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında yapılmış; programın ilk bölümünde 
(17 Temmuz–3 Ağustos) eğitim seminerleri 
ve çalıştay düzenlenmiş, ikinci bölümünde ise 
İSAM’da bir ay süreyle isteğe bağlı serbest araş-
tırma imkânı sunulmuştur.

Fakülte ve öğretim elemanı sayılarındaki artış 
ve İSAM’ın kurumsal imkânları sebebiyle bazı 
sınırlamaların getirildiği programa, 2010 yılı 
sonrası açılan ve eğitime fiilen başlayan 47 fark-
lı üniversite bünyesindeki ilahiyat/İslâmî ilim-
ler fakültelerinden öğretim elemanları davet 
edilmiştir. Toplam 50 öğretim elemanı progra-
ma kabul edilmiştir. 

Üç hafta süren seminer, ders, konuşma ve çalış-
tay ile birlikte 110 saati geçen bir eğitim prog-
ramı icra edilmiştir. Programda eğitimler, farklı 
ilim kümelerine dair metodolojik farkındalığı 
sağlayacak teorik bilginin yanı sıra kütüphane 
ve kaynaklara erişim, çeşitli veri tabanları ve 
dijital programları kullanma gibi teknik yet-
kinlikleri artırıcı hususları kapsayacak şekilde 
planlanmıştır.

YADEP kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye 
İlahiyat Fakülteleri: Tespitler, Çözüm Önerileri 
ve Geleceğe Dair Projeksiyonlar” başlıklı çalış-
tay, hem konu ve kapsam hem de akademik bir 
etkinlik olarak dikkat çekmiştir.

Bugüne kadar düzenlenen YADEP programla-
rından 101 katılımcı istifade etmiş olup kendi-
lerine ulaşım, iâşe ve ibâte desteği verilmiştir.
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2017 Yaz Araştırma ve 
Eğitim Destek Programı 
(YADEP) Eğitim Programı

Misafir Araştırmacı 
Programı (MAP)
Misafir Araştırmacı Programı, İslâmî ilimler 
ile sosyal ve beşerî bilimler alanlarında dokto-
ra sonrası çalışmalarını yürüten araştırmacılara 
İSAM’ın araştırma imkânları yanında uygun bir 
ilmî ortam sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu 
program, aynı zamanda kurumlar arası ilişkile-
ri geliştirme ve söz konusu alanlarda her geçen 
gün zenginleşen bilgi birikimini paylaşma ama-
cına yöneliktir. 

Misafir araştırmacılar bu programa kısa ve 
uzun dönemler için (bir aydan üç aya kadar) 
başvurabilmektedirler. 

2017 Summer Research 
and Education Support 
Program (YADEP) 

Visiting Scholar Program 
(MAP)
ISAM’s Visiting Scholar Program (MAP) is de-
signed for post-doctoral researchers working 
in the areas of Islamic, social sciences and hu-
manities to provide them with a proper academic 
atmosphere as well as give them an opportuni-
ty to benefit from ISAM’s library and other re-
search facilities. This program also aims to im-
prove relations between institutions and share 
the ever-enriching knowledge accumulated in the 
above-mentioned fields. 

Visiting scholars can apply to this program for a 
period of one to three months. 

Seminer Grupları / Seminar 
Groups Seminer Adı  - Seminar Title Oturum Sayısı / 

Number of Sessions

Teorik Seminerler ve Çalış-

tay (Zorunlu) / Theoretical 
Seminars and Workshop 

(Obligatory) 

Bilim Teorisi / Theory of Science 16 saat / Hours
Araştırma Usûlü / Methodology of Research 16 saat / Hours
Tarih Teorisi / Theory of History 16 saat / Hours
Sosyal Teori / Social Theory 20 saat / Hours
Çalıştay / Workshop 6 saat / Hours
Toplam / Total 74 saat / Hours

Teknik Seminerler (İsteğe 

bağlı) / Technical Seminars

(Voluntary)

Akademik Metin Yazımı / Academic Text Writing 2 saat / Hours
Araştırma Kurumları, Kütüphaneler, Yayınevleri / Research 
Institutions, Libraries, Publishers

6 saat / Hours

Proje Yazımı ve Yönetimi / Project Writing and Management 2 saat / Hours

Elektronik Kaynaklar ve Programlar / Electronic Resources 
and Programs

4 saat / Hours

İzlence (Syllabus) Hazırlama / Preparing a Syllabus 4 saat / Hours

Toplam / Total 18 saat / Hours

Ortak faaliyetler / Common 
Activities

Konuşma / Speeches 18 saat / Hours

Gezi / Trips 2
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2017 yılı içerisinde İSAM misafirhanesinde 
gerçekleştirilen tadilat ve fonksiyonel değişim 
nedeniyle programa yılın ikinci yarısında yeni 
başvuru alınamamıştır. Yılın ilk yarısında prog-
ramdan faydalanan araştırmacılar, çalıştıkları 
kurumları ve araştırma konuları şöyledir:

Eduart Caka (Arnavutluk Tarih Enstitüsü – 
Arnavutluk) / Osmanlı Dönemi Arnavutluk’ta 
Vakıflar

Tsvetelina Tsvetkova (Serbest Araştırmacı –
Bulgaristan) / Şeyh Şamil’in İmamlığı Döne-
minde Devlet Kurucu Bir Unsur Olarak Müri-
dizm (1834–1859)

Mustafa Muhammed (Kadim Eserler Bakanlı-
ğı – Mısır) / Dinî Yapıların Mimarî Unsurları 
Üzerine Bir Arşiv Çalışması: İstanbul ve Edirne 
Örneği 

Staj Programı
İSAM yerli ve yabancı öğrencilere staj imkânı 
tanımaktadır. İSAM Staj Programı’na ilahiyat 
ve İslâm araştırmalarıyla ilgili dalların yanı sıra 
Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölü-
mü’nde eğitim gören öğrenciler de başvurabil-
mektedir. Bu bağlamda 2017 yılı içerisinde yurt 
dışından başvuru yapan 4 lisans ve 1 yüksek 
lisans öğrencisine araştırma stajı imkânı sunul-
muştur. 

Due to renovation and functional transformation 
in ISAM’s guesthouse, no new application could 
be accepted in the second half of 2017. The re-
searchers who benefited from the program in the 
first half of the year, their research topics and insti-
tutions are as follows:

Eduart Caka / Albania Institute of History – Alba-
nia / Endowments in Ottoman Era Albania

Tsvetelina Tsvetkova / Freelance researcher  – 
Bulgaria / Muridism as a State-forming Element of 
Imam Shamil’s Imamate (1834–1859) 

Mustafa Muhammed / Ministry of Ancient Arti-
facts – Egypt / An Archive Study on Architectural 
Elements of Religious Structures: The Cases of 
Istanbul and Edirne 

Internship Program
ISAM provides native and foreign students with 
internship opportunities. Students of Islamic stud-
ies as well as those who are in Information and 
Document Management/Librarianship can apply 
to ISAM for internship. In this regard, four under-
graduate and one graduate students who applied 
to this program from abroad were given the oppor-
tunity to do their internship in 2017 at ISAM. 
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Vefeyat:

M. Orhan Okay
(1931-2017)

1931 yılında uzun süredir İstanbul’da yaşayan 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Orhan 
Okay’ın şahsiyeti, hâlâ Osmanlı karakteri gös-
teren 1930’ların İstanbul’unda şekillenmiştir. O, 
kitabı, kitapçı dükkânlarını ve Sahhaflar Çarşı-
sı’nı ortaokul yıllarında keşfetti. Vefa Lisesi’nde 
geçen üç yılı ise kitap dostluğunun kitap kurt-
luğuna dönüştüğü ve hayatına yön verecek iki 
önemli insanı tanıdığı yıllardır: 
Nurettin Topçu ve Nakşî halifesi 
Abdülaziz Bekkine Efendi. Vefa 
Lisesi yıllarında tanıdığı bir başka 
önemli insan ise Tâhirülmevlevî 
idi. Meraklı bir genç olarak onun 
Fatih Camii’nde verdiği Mesnevî 
derslerine devam etti. 

Orhan Okay’ın üniversite hayatı 
1950 yılında başladı. Önce İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nin Felsefe Bölümü’ne kaydını 
yaptırdı. Bir yıl sonra, hocalarının 
tavsiyesiyle, mezun olduğunda öğ-
retmen olarak görev alabilmek için Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’ne ve Yüksek Öğretmen 
Okulu’na geçti. Orhan Okay’ın en büyük şan-
sı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Nihat Tarlan, 
Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Ateş ve Mehmet 
Kaplan gibi büyük hocaların talebesi olmaktı. 
Fakültedeki eğitimle yetinmeyerek “Celâl Hoca” 
diye meşhur olan Celâlettin Ökten’den Arapça 

Obituary Notice:

M. Orhan Okay
(1931-2017)
Orhan Okay was born in 1931 as the son of a 
family living in Istanbul for a long time. His per-
sonality was formed in 1930s’ Istanbul, which still 
manifested Ottoman character. He discovered the 
books, bookshops and used-book bazaar in his 
secondary school years. His three years at Vefa 
High School were the years that he met the two 
people, i.e. Nurettin Topçu and Naqshi sufi mas-
ter Abdülaziz Bekkine Efendi who transformed his 

life from being a friend of books into a 
bookworm. Another important person 
during his Vefa High School years was 
Tâhirülmevlevî. As a curious young 
man, he attended Tâhirülmevlevî’s 
Mathnawi lessons in Fatih Mosque. 

Orhan Okay’s university life began in 
1950. First, he registered to Istanbul 
University Faculty of Letters, Depart-
ment of Philosophy. By his teachers’ 
advice, he transferred, a year later, to 
the Department of Turkish Language 
and Literature and Teachers High 
School from which he could graduate 
as a teacher. Orhan Okay was lucky to 
be a student of several great instruc-

tors such as Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Nihat Tar-
lan, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Ateş and Mehmet 
Kaplan. He did not confine himself to his studies at 
his department and took not only Arabic lessons 
from Celâlettin Ökten, famous by the nickname 
“Celâl Hoca” but also calligraphy training for a long 
time from calligrapher Halim Özyazıcı to whom he 
went by means of Sahhaf Raif Yelkenci. 
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dersleri aldığı gibi, Sahhaf Raif Yelkenci’nin bir 
kartvizitiyle gittiği Hattat Halim Özyazıcı’dan 
da uzun bir süre hüsnühat meşketti. 

Orhan Okay, Yüksek Öğretmen Okulu ile Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinden 1955’te mezun 
olduktan sonra, İslâm Tedkikleri Enstitüsü’n-
de açılan asistanlık imtihanını kazandığı halde, 
mecburi hizmetle yükümlü olduğu için kendini 
edebiyat öğretmeni olarak Artvin’de buldu. Ora-
da bütün imkânsızlıklara rağmen hiç unutmadı-
ğı bir yıl geçirdi. Sonra Merzifon’da yedek subay-
lık yaptı, ardından Diyarbakır’a tayin edildi. 

After Orhan Okay graduated from Department 
of Turkish Language and Literature and Teach-
ers High School in 1955, he became a literature 
teacher in the city of Artvin due to his obligatory 
service even though he had passed the assistant-
ship exam at the Institute of Islamic Studies. He 
spent there an unforgettable year despite all kinds 
of hardships. He then carried out his military ser-
vice as a reserve officer in the city of Merzifon, and 
then he was transferred to the city of Diyarbakır. 

In one of the days he felt suffocated most in Di-
yarbakır, Orhan Okay received a letter from his 
teacher Prof. Mehmet Kaplan who was the dean 
of the recently founded Faculty of Literature in 
Erzurum. Prof. Mehmet Kaplan was asking from 
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Orhan Okay, Diyarbakır’da, en fazla bunaldı-
ğı günlerden birinde, hocası Prof. Dr. Mehmet 
Kaplan’dan bir mektup aldı. Erzurum’da henüz 
kurulan üniversitenin Edebiyat Fakültesi de-
kanı olan Mehmet Kaplan, eski öğrencisinden, 
açılan asistanlık imtihanına müracaat etmesini 
istiyordu. 31 Ağustos 1959’da Erzurum’a gidip 
yerleşen Orhan Okay’ın otuz beş yıl sürecek 

his old student to apply to the assistantship posi-
tion opened at his department. In this way, Orhan 
Okay who moved to and settled in Erzurum, start-
ed thirty five-year long adventure in Erzurum on 
August 31, 1959. As a distinguished scholar and a 
man of culture in Erzurum, he trained hundreds of 
students. He got his PhD from the same university 
in 1963, became associate professor in 1975, and 
a professor in 1988.
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Erzurum macerası böyle başladı. Erzurum’da 
seçkin bir hoca ve bir kültür adamı hüviyetiy-
le yüzlerce talebe yetiştirdi. Aynı üniversitede 
1963 yılında doktor, 1975 yılında doçent, 1988 
yılında profesör oldu.

Erzurum macerası 1994 yılında sona eren Or-
han Okay, bir süre Sakarya Üniversitesi’nde gö-
rev yaptı, ardından sevdiği İstanbul’da yerleşti. 
Emekli olduktan sonra asıl önemli çalışmalarını 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Mer-
kezi’nde (İSAM) yaptı. Merkezimiz tarafından 
hazırlanan İslâm Ansiklopedisi’nde ciddi bir 
emeği ve onlarca maddesi vardır. İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü’nün de kurucu hocalarından olan Orhan 
Okay, vefatına kadar bu bölümdeki görevini 
sürdürdü.

Edebiyat dünyamızda seçkin bir edebiyat tarih-
çisi, büyük bir hoca ve çok yönlü bir kültür ada-
mı olarak tanınan Prof.Dr. M. Orhan Okay, 13 
Ocak 2017 Cuma günü sabaha karşı İstanbul’da 
hayata veda etti ve cenaze namazının ardından 
Topkapı Çamlık Kabristanı’nda babasının kab-
rine defnedildi. Mekânı cennet olsun.

Not: Beşir Ayvazoğlu’nun İslâm Araştırmaları 
Dergisi’ne yazdığı vefeyat yazısından kısaltıla-
rak alınmıştır

Orhan Okay whose adventure in Erzurum ended 
in 1994 worked for a while at Sakarya University, 
and then moved to Istanbul. After he retired, he 
produced his important works at ISAM. He con-
tributed to the preparation of TDV Encyclopedia of 
Islam and wrote several articles for it. Orhan Okay 
who also was among the founders of Istanbul 29 
May University, Department of Turkish Language 
and Literature, continued to serve at this depart-
ment until he passed away. 

Prof. M. Orhan Okay known as a distinguished 
historian of literature, a great scholar, and a so-
phisticated man of culture passed away on Jan-
uary 13, 2017 in Istanbul. After funeral prayer, he 
was buried in his father’s grave in Topkapı Çamlık 
Cemetery. May he rest in peace.

PS: This obituary is summarized from Beşir 
Ayvazoğlu’s obituary notice published in Journal 
of Islamic Studies published by ISAM.



YAYINLAR

PUBLICATIONS
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Süreli Yayınlar

	Osmanlı 
Araştırmaları 
Dergisi’nin 49 ve 50. 
Sayıları Yayımlandı

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki 
sayı olarak yayımlanan Osmanlı Araştırmaları 
Dergisi, 2010’dan itibaren İSAM tarafından ya-
yımlanmakta olup 2015 yılına ait 46. sayısından 
itibaren de İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi’nin ortak yayını olarak faaliyetine devam 
etmektedir. 

	İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 37 ve 38. 
Sayıları Yayımlandı

1997 yılından bu yana İSAM tarafından ha-
kemli bir dergi olarak yayımlanan ve yılda iki 
sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkarılan İslâm 
Araştırmaları Dergisi’nin 2017 yılında 37. ve 38. 
sayıları yayımlandı. 

Periodicals

	z 49th and 50th Issues of the 
Journal of Ottoman Studies 
Have Been Published
The Journal of Ottoman Studies, which began its 
life in 1980 as a biannual journal, has been pub-
lished by ISAM since 2010. Since the publication 
of its 46th volume in 2015, it has become a com-
mon publication of ISAM and Istanbul 29 May Uni-
versity. 

	z 37th and 38th Issues of the 
Journal of Islamic Studies 
Have Been Published
The Journal of Islamic Studies has been published 
by ISAM since 1997 as a peer-reviewed and bian-
nual (June and December) journal. 37th and 38th 
issues of the journal have been published in 2017.
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Kitaplar
İSAM’ın kuruluş amaçlarından biri telif, tercü-
me ve edisyon kritik eserler neşretmektir. Bu 
amaca binaen oluşturulan İSAM Yayın Kuru-
lu 2012 yılında yenilenmiş ve İSAM Yayınları, 
aynı yıl faaliyete geçen yeni İSAM projelerine 
uygun doktora tezlerinin yanında telif ve ter-
cüme eserler ile tahkikli neşirlerin yayımını 
planlamıştır. Bu yayınlarda ciddi bir editöryal 
sürecin işletilmesi, özellikle tezlerin yazardan 
geldiği gibi değil, kitaplaştırılarak ve editörlük 
süreçlerinden geçirilerek yayınlanması İSAM 
Yayınları’nın ayırt edici önemli hususiyetlerin-
dendir.

İSAM Yayınları, hem ilim dünyasına orijinal 
katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu 
bilgilendirmek üzere farklı seriler halinde ilmî 
ve akademik standartlara uygun yayınlar yap-
mayı amaçlamakta ve bu yayınların akademik 
standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, 
sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tu-
tarlı, ilmî ve ikna edici olmasını esas kabul et-
mektedir. İSAM Yayınları kapsamında eserler 
beş ayrı dizi hâlinde yeniden düzenlenmiş olup 
2017 yılı sonu itibariyle yayımlanan eser sayısı 
şu şekildedir:

1. Prestij Eserler Dizisi  : 2

2. Başvuru Eserleri Dizisi : 49

3. Klasik Eserler Dizisi  : 13

4. İlmî Araştırmalar Dizisi : 82

5. Temel Kültür Dizisi  : 35

TOPLAM   : 181

Bu kitaplar içinde mushaflar tarihî ve ilmî değe-
ri ile, tahkikli neşir çalışmaları İSAM’ın mezkûr 
alandaki tecrübe ve birikimi sayesinde temel 
metinleri günümüz araştırmacılarına sunma-
sıyla, Temel Kültür Dizisi önemli başlıkları özlü 
olarak anlatmaları ve üniversitelerde ders kitabı 
olarak kullanılabilmeleriyle, İlmî Araştırmalar 
Dizisi ise yeni ve kaliteli akademik çalışmala-
rı okuyucuya ulaştırmasıyla dikkat çekmekte; 
okur ve araştırmacıların ilgisini celbeden birçok 
eserimiz mükerrer baskılar yapmaktadır. 

Books
One of the objectives of ISAM is to publish books, 
translations and critical editions. ISAM Publication 
Board, which was constituted to achieve this ob-
jective and renewed in 2012, planned to publish in 
accordance with the projects of ISAM. A strict edito-
rial process, publication of theses after adaptation 
to the format of books are what distinguishes ISAM 
Publication. 

ISAM Publication aims to contribute to academic 
world with authentic works having academic mer-
its and standards. Book series of ISAM Publica-
tion, organized anew in five series, with the num-
ber of publications in each one, are as follows:

1) Prestige Editions  : 2

2) Reference Books  : 49

3) Classical Works  : 13

4) Academic Researches  : 82

5) Basic Culture Series  : 35

In total    : 181 books

Of these publications, mushafs draw attention with 
their historical and academic values; critical edi-
tions with their presentation of classical works to 
the researchers; Basic Culture Series with its con-
cise expression of important subjects and useful-
ness for courseworks; and Academic Researches 
with their presentation of new academic works to 
the researchers. 
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	TEMEL KÜLTÜR 
DİZİSİ

Abdülkadir Özcan, İmparatorluk Çağının Os-
manlı Sultanları III, 2017.

H. Yunus Apaydın, İbn Hazm: Zâhirîlik Düşün-
cesinin Teorisyeni, 2017.

Casim Avcı (ed.), Son Peygamber Hz. Muham-
med, 2007; (8. baskı) 2017.

Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; (6. baskı) 
2017.

İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla 
Alevîlik, 2007; (7. baskı) 2017.

U. Murat Kılavuz, A. S. Kılavuz, Kelâma Giriş, 
2010; (3. baskı) 2017.

İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; (8. ve 9. bas-
kı) 2017.

Yaşar Aydınlı, Fârâbî, 2008; (2. baskı) 2017. 

Kasım Küçükalp, Ahmet Cevizci, Batı Düşünce-
si -Felsefî Temeller-, 2009; (4. baskı) 2017.

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultan-
ları, 2010; (7. baskı) 2017. 

Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru, 
2011; (2. baskı) 2017.

Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; (3. ve 4. bas-
kı) 2017.

Nahide Bozkurt, Abbâsîler (750-1258), 2014; (3. 
baskı) 2017.

Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, 2014; (2. baskı) 
2017.

İsmail Yiğit, Emevîler (661-750); 2016; (2. baskı) 
2017.

S. Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 2014; 
(3. baskı) 2017.

	z BASIC CULTURE SERIES 
(In Turkish)

Abdülkadir Özcan, Ottoman Sultans of the Age of 
Empire III, 2017.

H. Yunus Apaydın, Ibn Hazm: Theoretician of 
Zāhirite Thought, 2017.

Casim Avcı (ed.), Muhammad, The Last Prophet, 
2007; (8th edition) 2017.

Şinasi Gündüz, Christianity, 2006; (6th edition) 
2017.

İlyas Üzüm, Alevism by its Historical and Cultural 
Dimensions, 2007; (7th edition) 2017.

U. Murat Kılavuz, A. S. Kılavuz, Introduction to Is-
lamic Theology, 2010; (3rd edition) 2017.

İbrahim Kalın, Islam and the West, 2007; (8th and 
9th editions) 2017.

Yaşar Aydınlı, FārābĪ, 2008; (2nd edition) 2017. 

Kasım Küçükalp, Ahmet Cevizci, Western Thought 
– Philosophical Foundations, 2009; (4th edition) 
2017.

Halil İnalcık, Ottoman Sultans: The Foundation 
Era, 2010; (7th edition) 2017. 

Sönmez Kutlu, Turks and Perception of Islam, 
2011; (2nd edition) 2017.

Mehmet Özdemir, Andalusia, 2014; (3rd and 4th 
editions) 2017.

Nahide Bozkurt, Abbāsids (750-1258), 2014; (3rd 
edition) 2017.

Ali İhsan Yitik, Eastern Religions, 2014; (2nd edi-
tion) 2017.

İsmail Yiğit, Umayyads (661-750); 2016; (2nd edi-
tion) 2017.

S. Leyla Gürkan, Outlines of Judaism, 2014; (3rd 
edition) 2017.
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	İLMÎ ARAŞTIRMALAR 
DİZİSİ

Burhan Sümertaş, Sıdkın Semantik Serüveni: 
Kur’an’da Doğruluk ve Samimiyet, 2017.

Mustafa Irmak, Haber ve İnşâ Klasik Dilbilimin-
de Bildirim ve Talep İfadeleri, 2017.

Muhammet Yılmaz, Muhammed Ebû Zehre ve 
Tefsiri, 2017.

Kâşif Hamdi Okur, İslâm Hukukunda Sosyal So-
rumluluk Âkıle Örneği, 2017.

Tuna Tunagöz, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Felsefe-
sinde Tanrı, 2017.

Fadıl Ayğan, Son Peygamberi Müjdelemek: 
Beşâirü’n-nübüvve, 2017.

Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte 
FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler (haz. Mehmet 
Ali Büyükkara, Tuncay Başoğlu, Nurullah Ar-
dıç, Kemal Sayar, Metin Karabaşoğlu), 2017.

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin 
el-Îcî (ed. Eşref Altaş), 2017.

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî 
(ed. Mustakim Arıcı), 2017.

Kılıç Aslan Mavil, Mâtüridî Kelâmında Te’vil, 
2017.

Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi, 
2017.

M. Sait Özervarlı, Kelâm’da Yenilik Arayışları 
(XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başı), 1998; (3. 
baskı) 2017.

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2008; (6. baskı) 
2017.

A. Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve 
Gayesi, 2008; (3. baskı) 2017. 

Cemil Hakyemez, Şîa’da Gaybet İnancı ve Gaip 
On İkinci İmam el-Mehdî, 2009; (3. baskı) 2017.

Mehmet Şirin Çıkar, Nahivciler ile Mantıkçılar 
Arasındaki Tartışmalar, 2009; (2. baskı) 2017.

Soner Duman, Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, 2009; (2. 
baskı) 2017.

	z ACADEMIC RESEARCHES 
(In Turkish)

Burhan Sümertaş, The Semantic Adventure of 
Sidq, Truthfulness and Honesty in the Qur’an, 
2017.

Mustafa Irmak, Khabar and Inshā: Informative and 
Performative Expressions in the Classical Gram-
mar, 2017.

Muhammet Yılmaz, Muhammad Abū Zahra and 
His Exegesis, 2017.

Kâşif Hamdi Okur, Social Responsibility in Islamic 
Law: the Case of ‘Āqila, 2017.

Tuna Tunagöz, God in Abu al-Barakāt al-Bagh-
dādī’s Philosophy, 2017.

Fadıl Ayğan, Heralding the Last Prophet: Bashā’ir 
al-nubuwwa, 2017.

Gülen Organization: Analysis of FETÖ in the Pro-
cess Leading to July 15 and Some Proposals (pre-
pared by. Mehmet Ali Büyükkara, Tuncay Başoğlu, 
Nurullah Ardıç, Kemal Sayar, Metin Karabaşoğlu), 
2017.

‘Adud al-Dīn al-‘Ījī in the Tradition of Islamic Sci-
ences and Thought (ed. Eşref Altaş), 2017.

Qādī Bayḍāwī in the Tradition of Islamic Science 
and Thought (ed. Mustakim Arıcı), 2017.

Kılıç Aslan Mavil, Ta’wĪl in MāturĪdĪ School of Is-
lamic Theology, 2017.

Osman Güman, The Relationship between Nahw 
(Syntax) and Usūl al-Fiqh (Methodology of Islamic 
Jurisprudence), 2017.

M. Sait Özervarlı, Pursuit of Renewal in Islam-
ic Theology (End of 19th Century – Beginning of 
20th Century), 1998; (3rd edition) 2017.

Salime Leyla Gürkan, Judaism, 2008; (6th edition) 
2017.

A. Cüneyd Köksal, The Nature and Goal of Usūl 
al Fiqh (Methodology of Islamic Jurisprudence), 
2008; (3rd edition) 2017. 

Cemil Hakyemez, The Faith of Ghaibah in ShĪa 
and The Hidden Twelfth Imam al-MahdĪ, 2009; 
(3rd edition) 2017.

Mehmet Şirin Çıkar, The Debates between Gram-
marians and Dialecticians, 2009; (2nd edition) 
2017.
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Fatih Yahya Ayaz, Memlükler Döneminde Vezir-
lik 1250-1517, 2009; (2. baskı) 2017.

O. Şener Koloğlu, Cübbâîler’in Kelâm Sistemi, 
2011; (2. baskı) 2017.

Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, 
2011; (2. baskı) 2017.

Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, c. I - Bü-
yük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; 
(3. baskı) 2017.

İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (ed. M. Cü-
neyt Kaya), 2013; (4. baskı) 2017.

Muhittin Düzenli, Hadislerde Gizli Kusurlar, 
2016; (2. baskı) 2017.

M. Sait Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce 
Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi, 2008; (2. bas-
kı) 2017. 

	BAŞVURU ESERLERİ 
DİZİSİ

İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, Esra Karayel 
Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 
(1953-2015), 2017.

Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri 
Sözlüğü, 2010; (5. baskı) 2017.

	KLASİK ESERLER 
DİZİSİ

Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî beyâni’t-tev-
hîd (thk. Ömür Türkmen), 2017.

Şemseddin Muhammed b. Mahmûd el-İs-
fahânî, Kitâbü’l-kavâ‘idi’l-külliyye fî cümletin 
mine’l-fünûni’l-ilmiyye (thk. Mansur Koçinkağ, 
Bilal Taşkın), 2017.

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (nşr. Bekir Topaloğlu, 
Muhammed Aruçi), 2003; (3. baskı) 2017.

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), 2002; (9. 
baskı) 2017; (10. baskı) 2017.

Soner Duman, Shāfii’s Perception of Analogy, 
2009; (2nd edition) 2017.

Fatih Yahya Ayaz, Vizierate during the Era of 
Mamluks 1250-1517, 2009; (2nd edition) 2017.

O. Şener Koloğlu, The Theological System of Jub-
bāīs, 2011; (2nd edition) 2017.

Halil İnalcık, Ottoman Administrative and Econom-
ic History, 2011; (2nd edition) 2017.

Osman Gazi Özgüdenli, Saljukids, vol. I - History 
of Great Saljukids (1040-1157), 2013; (3rd edition) 
2017.

Islamic Philosophy: History and Problems (ed. M. 
Cüneyt Kaya), 2013; (4th edition) 2017.

Muhittin Düzenli, Hidden Defects in the Hadiths: 
Illah and shuzūz, 2016; (2nd edition) 2017.

M. Sait Özervarlı, The Method of Thought of Ibn 
Taymiyya and His Criticism to Theologians, 2008; 
(2nd edition) 2017. 

	z REFERENCE BOOKS 
(In Turkish)

İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, and Esra Karayel 
Muhacir, Catalogue of the Theses Submitted to 
the Theology Faculties 1953-2015, 2017.

Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Dictionary of Theo-
logical Terms, 2010; (3. edition) 2013; (revised 4th 
edition) 2015; (5th edition) 2017.

	z CLASSICAL WORKS 
Abū Shakūr al-Sālimī, al-Tamhīd fī bayān al-tawḥīd 
(critical ed. Ömür Türkmen), 2017. (In Arabic)

Shams al-dīn Muhammed b. Mahmūd al-Isfahānī, 
Kitāb al-qawā‘id al-kulliyya fī jumlatin min al-funūn 
al-‘ilmiyya (critical ed. Mansur Koçinkağ, Bilal 
Taşkın), 2017. (In Arabic)

Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd (published by Bekir To-
paloğlu, Muhammed Aruçi), 2003; (3rd edition) 
2017. (In Arabic)

Abū Mansūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotat-
ed Translation (trans. Bekir Topaloğlu), 2002; (9th 
edition) 2017; (10th edition) 2017. (In Turkish)
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Yeni Çıkanlar

KLASİK ESERLER DİZİSİ

	Ebû Şekûr es-Sâlimî, 
et-Temhîd fî beyâni’t-
tevhîd (thk. Ömür 
Türkmen), 2017.

İSAM tarafından 2016’da hayata geçirilen Er-
ken Klasik Dönem Projesi’nin ilk ürünü olan 
et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd, nispeten erken bir 
dönemde yazılmış olmasına rağmen klasik bir 
kelâm kitabındaki tüm ilahiyyât, nübüvvât ve 
sem‘iyyât konularını kapsamaktadır. Bu kitap, 
Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin itikâdî ve 
kelâmî görüşlerini içeren az sayıdaki eserden 
biridir ve kitapta zikredilen konular etrafında-
ki karşıt görüşlere ve cevaplarına da yer veril-
miştir. Hanefî-Mâtürîdî bir çevrede yazılmış 
olmakla birlikte Mâtürîdî’nin görüşlerine hiç 
atıf bulunmayan bu eserde müellif, ele aldığı 
konularda Ehl-i sünnet görüşünü –klasik kelâm 
düşüncesinin aksine– daha çok Hanefî fakihle-
rinden oluşan dar bir çevreye hasretmiştir. Eser 
bu yönüyle Horasan ve Mâverâünnehir Hanefî 
fakihleri arasındaki Ehl-i sünnet anlayışına ışık 
tutan önemli veriler sunmaktadır.

New Publications

CLASSICAL WORKS (In Arabic)

	z Abū Shakūr al-Sālimī, al-
Tamhīd fī bayān al-
tawḥīd (critical ed. Ömür 
Türkmen), 2017.
  The first product of the Early Classical Period 
Project is al-Tamhīd fī bayān al-tawḥīd written by 
Ebū Shakūr as-Sālimī, a Hanafite scholar lived 
in 5th/11th century. Although it is written relative-
ly in an early era, the book contains all subjects 
of ilahiyyāt, sam’iyyāt and nubuwwāt of a clas-
sical kalām book. This book is one of the few 
books which contains the thoughts of Hanafī and 
Māturīdī scholars on faith and kalam as well as 
counter opinions and responses around the sub-
jects mentioned in the book. Although written in a 
Hanafī-Māturīdī climate, the book never refers to 
Māturīdī’s opinions. The author ascribed opinions 
of Ahl as-Sunna on the issues he evaluated, most-
ly to a narrow jurists of Hanafī scholars, unlike the 
typical writing in classic thought of kalām. From 
this point of view, the work sheds light on the con-
ception of Ahl as-Sunna among the Hanafī jurists 
of Khurasan and Mā warā’un-nahr.
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	Şemseddin 
Muhammed b. 
Mahmûd el-İsfahânî, 
Kitâbü’l-kavâ‘idi’l-
külliyye fî cümletin 
mine’l-fünûni’l-
ilmiyye (thk. Mansur 
Koçinkağ, Bilal 
Taşkın), 2017.

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında neşre-
dilen bu eser, mantık, hilâf, usûl-i fıkıh ve usû-
lüddîn alanlarında temel metinler hazırlama 
gayesiyle Ebû Abdillâh Şemseddin Muhammed 
b. Mahmûd Isfahânî (v. 688/1289) tarafından 
kaleme alınmıştır. Kitabın mantık bölümünde 
hocası İsagoci müellifi Ebherî’nin birikimin-
den ziyadesiyle istifade eden müellif, İsagoci’ye 
göre daha gelişmiş bir metin ortaya koymuştur. 
Hilâf bölümünde ise Amîdî’nin yöntemini takip 
etmiş ve onun öğrencilerinden istifade ederek 
bu bölümü oluşturmuştur. Fıkıh usûlü bölümü 
ise Râzî’nin Mahsûl’ünün muhtasarı mâhiyetin-
dedir. Isfahânî, bu bölümde Râzî’nin pek çok 
görüşüne temas etmekle birlikte, yer yer onun 
görüşlerini eleştirmekten de geri durmaz. Usû-
lüddîn kısmında ise konuları bir Eş‘arî kelam-
cısı olarak ele alan müellif, Râzî’nin geliştirdiği 
tahkik yöntemini takip etmiştir. 

	z Shams al-dīn Muhammed 
b. Mahmūd al-Isfahānī, Kitāb 
al-qawā‘id al-kulliyya fī 
jumlatin min al-funūn al-
‘ilmiyya (critical ed. Mansur 
Koçinkağ, Bilal Taşkın), 2017.
Published within the framework of the Late Classi-
cal Project, this book was written by Shams al-dīn 
Muhammed b. Mahmūd al-Isfahānī (d. 688/1289) 
to prepare compendia (mukhtasars) for students 
in logic, ilm al-khilāf, usūl al-fiqh and usūl al-dīn. 
Student of al-Abharī, the author of Isagoge, al-Is-
fahānī benefited from his teacher’s work in logic 
and put out a finer, improved text. As for the ilm 
al-khilāf section, he followed Amīdī’s method and 
made use of his students’ works. Section on usūl 
al-fiqh is like an abridgement of Rāzī’s Mahsūl with 
some modifications. Although al-Isfahānī mentions 
many of Rāzī’s thought, he criticizes his opinions 
from time to time. In the section on usūl al-dīn, the 
author handles the subjects as an Ash'arī kalām 
scholar and uses the tahqīq method that Rāzī de-
veloped.
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TEMEL KÜLTÜR DİZİSİ

	Abdülkadir Özcan, 
İmparatorluk Çağının 
Osmanlı Sultanları III, 
2017.

Bu eserde, 1648-1757 yılları arasının askerî ve 
siyasî olayları, sırasıyla IV. Mehmed, II. Sü-
leyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed,             
I. Mahmud ve III. Osman’ın biyografileri ekse-
ninde ele alınmıştır. Bu yedi padişah için sadece 
biyografi değil, birer monografi niteliği de taşı-
yan eser, Osmanlı tarih çalışmalarına anlamlı 
bir katkı sunuyor. 

	H. Yunus 
Apaydın, 
İbn Hazm: 
Zâhirîlik 
Düşüncesinin 
Teorisyeni, 
2017.

Bu eser, görüşleri günümüze dek 
birçok âlim üzerinde etkili olan 
XI. yüzyılda yaşamış Endülüslü 
âlim İbn Hazm’ın hayatı, eğitimi, 
eserleri ve üslûbuna değinip onun 
Zâhirîlik söylemini tanıtmaktadır. 
İbn Hazm’ın fıkıh ve fıkıh usûlü alanlarında-
ki temel görüşlerini ayrıntılı olarak, mantık ve 
kelâm alanındaki görüşlerini ise daha dar çerçe-
vede inceleyen bu çalışma, anahatlarıyla bir İbn 
Hazm portresi sunmaktadır.

BASIC CULTURE SERIES (In Turkish)

	z Abdülkadir Özcan, 
Ottoman Sultans of the Age 
of Empire III, 2017.
In this book, military and political incidents took 
place between 1648-1757 have been evaluated in 
the light of the biographies of Mehmed IV, Süley-
man II, Ahmed II, Mustafa II, Ahmed III, Mahmud 
I and Osman III respectively. This book which can 
be regarded as not only the biographies of the 
above mentioned seven sultans but also monog-
raphies for each one of them makes a meaningful 
contribution to Ottoman historical studies. 

	z H. Yunus 
Apaydın, Ibn Hazm: 
Theoretician of 
Zahirite Thought, 
2017.
This book deals with the life, educa-
tion, works, and method of 11th cen-
tury Andalusian scholar Ibn Hazm 
whose views have been influential on 
many scholars until today and intro-
duces his literalist (Zāhirite) discourse. 
This book presents us a portrait of Ibn 
Hazm while examining Ibn Hazm’s 
views related to Islamic Law and 
methodology of Islamic jurisprudence 

broadly, and his views related to logic and Islamic 
Theology rather shortly.
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İLMÎ ARAŞTIRMALAR DİZİSİ

	Burhan Sümertaş, 
Sıdkın Semantik 
Serüveni: Kur’an’da 
Doğruluk ve 
Samimiyet, 2017.

Eserde, Kur’ân-ı Kerîm’in anahtar kavramların-
dan biri olan sıdk kavramı semantik tahlil yön-
temiyle incelenerek, yakın ve zıt anlamlı çevre 
lafızlarla birlikte etimolojik bir incelemeye tâbi 
tutulmuştur. Böylece sıdk kavramının anlaşıl-
masında, dilbilimsel açıklamalar ile kavramın 
Kur’ân’daki konu yelpazesinin beraberce ele 
alınmasının gerekliliği gösterilmektedir. 

	Mustafa Irmak, 
Haber ve İnşâ: Klasik 
Dilbiliminde Bildirim 
ve Talep İfadeleri, 
2017.

Hüküm cümleleri (haber) ile is-
tek/dilek bildiren yapıları (inşâ) 
incelemeyi hedefleyen bu çalış-
mada, bu iki kavram detaylı bir 
şekilde ele alınmakta, dildeki 
yerlerine ve diğer disiplinlerle 
ilişkisine değinilmektedir. Bu 
bağlamda, haberin inşâ ve in-
şânın haber yerine kullanıldığı 
durumları ele alan, ayrıca bu iki 
yapının maksadını doğru algı-
layamama sonucu ortaya çıkan 
yanlış anlamalara, sahip olduk-
ları mânâ derinliklerinin Kur’ân 
meallerine yansıtılması gereğine 

vurgu yapan çalışma, Arap belâgati sahasına 
önemli bir katkı sunmaktadır. 

ACADEMIC RESEARCHES SERIES 
(In Turkish)

	z Burhan Sümertaş, The 
Semantic Adventure of Sidq, 
Truthfulness and Honesty in 
the Qur’an, 2017.
In this book, the concept of ‘sidq’, one of the key 
concepts of the Holy Qur’an, has been examined 
by using the method of semantical analysis, and 
studied from an etymological perspective in com-
parison with near-synonyms and antonyms. In this 
way, for a better understanding of the concept of 
‘sidq’, it shows the necessity to study this concept 
in the light of grammatical explanations together 
with the range of other Qur’anic concepts. 

	z Mustafa Irmak, Khabar 
and Inshā: Informative and 
Performative Expressions 
in the Classical 
Grammar, 2017.
This book which aims to examine 
ikhbārī and inshāī structures, deals 
with these two terms in detail, and 
studies their places in language and 
their ties with other disciplines. It 
studies the cases in which ikhbārī 
structures are used in place of inshāī 
ones or vice versa, and thus points 
out the misunderstandings caused 
by misperceptions regarding the 
aims of these two structures, and 
emphasizes the necessity to reflect 
the depths in their meanings to the 
translations of the Qur’an. In this 
context, it is a significant contribution 
to Arabic language and rhetoric. 
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	z Muhammet Yılmaz, 
Muhammad Abū Zahra and 
His Exegesis, 2017.
Muhammad Abū Zahra who was one of the prom-
inent scholars of 20th century left an import-
ant scholarly inheritance behind him, especially 
through his book tafsīr. This book which also pro-
vides author’s biography, examines the features of 
Muhammad Abū Zahra’s tafsīr from the perspec-
tives of riwāya and dirāya methods as well as its 
place in Islamic sciences such as qirāah, linguistic 
disciplines, Islamic theology, and Islamic law. It of-
fers a general overview to contemporary method 
of Qur’anic exegesis, based on Muhammad Abū 
Zahra’s exegesis.

	z Kâşif Hamdi Okur, Social 
Responsibility in Islamic Law: 
the Case of ‘Āqila, 2017.

The institution of “‘āqila” which is re-
lated to the compensation of the vi-
olations against human life and unity 
of body constitutes the subject matter 
of this book. In this book, in which the 
historical and theoretical background 
of the subject was given first, the con-
cept of blood money resulted from un-
intentional killings and physical harms 
was examined, and then the concept 
of “‘āqila” in the Islamic legal doctrine 
was studied. Finally, the latter con-
cept was evaluated from the percep-
tion of social security. 

	Muhammet Yılmaz, 
Muhammed Ebû 
Zehre ve Tefsiri, 
2017.

XX. asrın öncü âlimlerinden Muhammed Ebû 
Zehre, özellikle Zehretü’t-tefâsîr’i ile ardında 
önemli bir ilmî miras bırakmıştır. Müellifin bi-
yografisinin de anlatıldığı çalışmada, Muham-
med Ebû Zehre’nin tefsirinin rivâyet ve dirâyet 
metodları açısından özellikleri ile kıraat, dil, 
kelâm ve fıkıh ilimlerindeki yeri inceleniyor; 
eserden hareketle çağdaş tefsir metoduna dair 
genel bir çerçeve sunuyor.

	Kâşif Hamdi Okur, 
İslâm Hukukunda 
Sosyal Sorumluluk: 
Âkıle Örneği, 2017.

İslâm hukukunda, insanın yaşa-
ma hakkına ve vücut bütünlüğü-
ne yönelik ihlâllerin tazminiyle 
ilgili ‘âkıle’ müessesesi, bu eserin 
ana konusunu teşkil etmektedir. 
Öncelikle tarihî ve teorik arka pla-
nın verildiği çalışmada, suç kastı 
taşımayan eylemler sonucu or-
taya çıkan ölüm ve cismanî zarar 
neticesinde gündeme gelen diyet 
kavramına değinilmiş, daha son-
ra İslâm hukuk doktrininde âkıle 
kavramı ele alınmış ve nihayet bu 
kavram sosyal güvenlik açısından 
değerlendirilmiştir. 
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	z Tuna Tunagöz, God in Abū 
al-Barakāt al-Baghdādī’s 
Philosophy, 2017.
This book which is the product of Early Classi-
cal Period Project focuses on the issue of divin-
ity according to Abū al-Barakāt al-Baghdādī (d. 
547/1152) who was a philosopher knowledgeable 
not only in Islamic and Jewish thought but also in 
Greek philosophy. Baghdādī brought peripatetic 
philosophy closer to Islamic theology and Qur’anic 
perception of God, and in this context he manifest-
ed an example of reconciliation between religion 
and philosophy. In this book, first the life, works, 
and views of Baghdādī have been examined and 
then Baghdādī’s thought has been evaluated in 
detail in the light of the existence, attributes, and 
names of God. 

	z Fadıl Ayğan, Heralding the 
Last Prophet: Bashā’ir al-
nubuwwa, 2017.
This book examines the concept of bashā’ir 
al-nubuwwa, that is the prophethood of Muham-
mad was informed in the earlier divine books. It 
follows the traces of the debates around this con-
cept in the classical period and examines its his-
torical development. Moreover, the nature of the 
information provided by the Qur’an about the issue 
is evaluated along with the question of alteration of 
the earlier divine texts. This book which examines 
the concept of bashārah in its historical dimension 
and within the context of the texts of Old Testa-
ment, also expresses the objections of the Jewish 
and Christian theologians, living not only in Muslim 
world but also in other religious centers. This book 
written from a theological perspective makes an 
important contribution to the literature of bashā’ir 
al-nubuwwa. 

	Tuna Tunagöz, Ebü’l-
Berekât el-Bağdâdî 
Felsefesinde Tanrı, 
2017.

Erken Klasik Dönem Projesi’nin bir ürünü olan 
bu eser, yahudilerin ve müslümanların düşünce 
birikiminin yanında, Yunan felsefesine de vâ-
kıf bir filozof olan Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de       
(ö. 547/1152) ulûhiyet problemi üzerine yoğun-
laşmaktadır. Bağdâdî, Meşşâî felsefeyi, kelâma 
ve Kur’ân’ın Allah anlayışına yaklaştırmış ve bu 
bağlamda, bir din-felsefe uzlaşımı örneği sergi-
lemiştir. Bu eserde, öncelikle Bağdâdî, eserleri 
ve fikir dünyası üzerine durulmuş, ardından 
Tanrı’nın varlığının ispatı, Tanrı’nın sıfatları ve 
isimleri çerçevesinde Bağdâdî’nin düşüncesi ay-
rıntılı olarak sunulmuştur. 

	Fadıl Ayğan, 
Son Peygamberi 
Müjdelemek: 
Beşâirü’n-nübüvve, 
2017.

Hz. Peygamber’in nübüvvetinin önceki ilâhî 
kitaplarda haber verildiğini ifade eden beşâi-
rü’n-nübüvve kavramını ele alan bu eserde, klasik 
dönemde bu kavram çerçevesinde cereyan eden 
tartışmanın izi sürülmüş ve bu düşüncenin tarihî 
seyri incelenmiştir. Ayrıca Kur’ân’da Hz. Peygam-
ber’in önceki ilâhî metinlerde haber verildiğine 
ilişkin bilgilerin mahiyeti, tahrif problemiyle bir-
likte tartışılmıştır. Beşâret konusunu tarihî boyut 
ve Kitâb-ı Mukaddes metinleri ekseninde incele-
yen bu çalışmada, araştırmanın kapsamı dâhilin-
de gerek İslâm dünyasında, gerek diğer dinî mer-
kezlerde yaşayan yahudi ve hıristiyan teologların 
Hz. Peygamber’in Kitâb-ı Mukaddes’te haber 
verildiği düşüncesine yönelik itirazlarına da yer 
verilmiştir. Kelâmî bir perspektifle hazırlanan bu 
eser, beşâirü’n-nübüvve literatürüne önemli bir 
katkı sunmaktadır. 
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	z Gülen Organization: 
Analysis of FETÖ in the 
process leading to July 15 and 
Some Proposals (prepared by 
Mehmet Ali Büyükkara, Tuncay 
Başoğlu, Nurullah Ardıç, Kemal 
Sayar, Metin Karabaşoğlu), 
2017.
Even though Gülen organization is mostly exam-
ined from a political and administrative perspec-
tive, the issue before us is in fact too deep to be 
solved only by politics and administrative precau-
tions. Both the problems caused by this organiza-
tion in understanding and interpreting Islam as well 
as the general negative effect it created in the soci-
ety regarding the image of religion are enormous. 
This book tries to present a correct understanding 
and analysis of the process leading to July 15, and 
analyzes Gülen organization from various angles 
such as its nature, similar organizations in history, 
the political and social framework of the organi-
zation in question, and its way of organizing. This 
book tries to provide a detailed analysis regarding 
why and how this organization evolved from a so-
called jamaah distinguished by its “hizmet” to the 
final point it has come, and makes some sugges-
tions about the precautions that needs to be taken 
not to fall into same mistake again.

	z ‘Adud al-Dīn al-‘Ījī in the 
Tradition of Islamic Science 
and Thought (ed. Eşref Altaş), 
2017.
This book aims to introduce ‘Adud al-Dīn al-‘Ījī, 
who left lasting effect in various scholarly fields in-
cluding Islamic Theology, Methodology of Islamic 
Jurisprudence, Qur’anic exegesis, Islamic creed, 
linguistics, and ethics, from various aspects. It is a 
compilation of mainly three groups of articles writ-

	Gülen Yapılanması: 
15 Temmuz’a Giden 
Süreçte FETÖ’nün 
Analizi ve Tavsiyeler, 
(haz. Mehmet Ali 
Büyükkara, Tuncay 
Başoğlu, Nurullah 
Ardıç, Kemal Sayar, 
Metin Karabaşoğlu), 
2017.

Gülen yapılanması, ağırlıklı olarak siyasî ve 
idarî düzlemde ele alınmakla birlikte, gerçekte 
karşımızda duran mesele sadece siyasetle, idarî 
tedbirlerle çözülemeyecek bir derinlik içermek-
tedir. Bu yapılanmanın, hem İslâm’ı anlama ve 
yorumlama noktasında yol açtığı problemler 
hem de genel olarak toplumda dine dair algı 
noktasında oluşturduğu olumsuz etki devâsâ 
boyutlardadır. Bu eserde, 15 Temmuz’a giden 
sürecin doğru bir şekilde anlaşılması ve çözüm-
lenmesi amacına matuf olarak Gülen yapılan-
ması; mahiyeti, tarihteki benzer örnekler, söz 
konusu yapının siyasî-toplumsal çerçevesi, teş-
kilatlanma tarzı gibi farklı açılardan analiz edil-
miştir. “Dinî hizmet” görüntüsünden bu nok-
taya nasıl ve neden gelindiğine dair kapsamlı 
bir analiz sunmaya gayret edilen eserde, ayrıca 
bundan sonra benzer bir sürecin yaşanmama-
sı için alınması gereken tedbir ve tavsiyelere de 
yer verilmiştir.

	İslâm İlim ve 
Düşünce Geleneğinde 
Adudüddin el-Îcî    
(ed. Eşref Altaş), 2017.

Başta kelâm olmak üzere fıkıh usûlü, tefsir, 
akâid, dil ilimleri ve ahlâk gibi farklı alanlarda 
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ten by experts in their fields. In those articles, ‘Ījī’s 
life, his intellectual orientation, his environment, 
and views are presented. Moreover, the literature 
of commentaries and glosses written on his works 
has also been presented for the readers. 

	z Qādī Baydāwī in the 
Tradition of Islamic Sciences 
and Thought (ed. Mustakim 
Arıcı), 2017.
This book is the first and only monography written 
about Qādī Bayḍāwī, and it consists of twelve ar-
ticles aiming to examine in depth the life, environ-
ment, works, scholarly and intellectual world, and 
influences of Qādī Bayḍāwī who was not only a 
theologian and expert in Islamic legal studies but 
also a famous exegete of the Qur’an. This compi-
lation of articles discusses many aspects of Qādī 
Bayḍāwī’s scholarly heritage for the first time and 
in detail in Turkish literature, and presents his per-
spectives, thoughts and effects related to tafsīr, 
usūl al-fiqh, fiqh, hadith, and history.

kaleme aldığı eserlerle kalıcı bir tesir bırakan 
Adudüddin el-Îcî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmayı 
hedefleyen bu eser, alanında uzman araştırma-
cıların yazdıkları başlıca üç grup makaleden 
oluşan bir derlemedir. Makalelerde, Îcî’nin ha-
yatı, entelektüel yönelimi, çevresi ve görüşleri 
ortaya koyulmakta, aynı zamanda onun eserle-
ri üzerine gelişen şerh ve hâşiye literatürü göz 
önüne serilmektedir.

	İslâm İlim ve 
Düşünce Geleneğinde 
Kādî Beyzâvî                 
(ed. Mustakim Arıcı), 
2017.

Kādî Beyzâvî hakkında yapılmış ilk ve tek mo-
nografi olma özelliğini hâiz bu kitap, kelâmcı ve 
fakih olmasının yanısıra çok meşhur bir müfes-
sir olan Kādî Beyzâvî’nin hayatına, çevresine, 
eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkile-
rine nüfuz etmeyi amaçlayan on iki makaleden 
oluşmaktadır. Bu derlemede Kādî Beyzâvî’nin 
ilmî mirasının birçok yönü Türkçe literatürde 
ilk defa ve ayrıntılı bir şekilde tartışılmış, tefsir-
ciliği ile usûl, fıkıh, hadis ve tarih alanlarındaki 
düşünce ve etkileri de ortaya konmuştur.
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	z Kılıç Aslan Mavil, Ta’wīl in 
MāturĪdĪ School of Islamic 
Theology, 2017.
This book aims to illuminate the classical period 
of MāturĪdi School’s perception of revelation and 
theory of interpretation by placing Imām MāturĪdĪ 
at its center. In this way, it tries to establish the 
main principles of MāturĪdi School’s perception of 
ta’wīl (interpretation). This book also deals with in 
detail the development of religious interpretation 
by means of various examples selected from the 
period from Abū Hanīfa to Abu al-Barakāt al-Nasa-
fī (2nd-7th AH/8th-12th CE). In this way, it makes 
a great contribution to modern studies on Islamic 
theology.

	z Osman Güman, The 
Relationship between Nahw 
(Syntax) and Usūl al-Fiqh 
(Methodology of Islamic 
Jurisprudence), 2017.
This book is written to point out the significance 
of linguistic matters which constitutes the basis of 
interpretation of textual sources and verbal legal 
transactions in the methodology of Islamic juris-
prudence. Pointing out the effects of grammatical 
rules on the meaning of a text and their signifi-
cance in the interpretation of a verbal and written 
document, this book expresses the indispensabil-
ity of the knowledge of grammar for Islamic law 
and methodology of Islamic jurisprudence. More-
over, this book, which tries to determine the accu-
racy of the narrations about the views attributed to 
the schools of Islamic law, suggests new percep-
tions based on consideration of certain grammat-
ical rules.

	Kılıç Aslan Mavil, 
Mâtüridî Kelâmında 
Te’vil, 2017.

Bu eser, İmam Mâtürîdî merkezinde, klasik dö-
nem Mâtürîdiyye düşüncesinin vahye bakışı ve 
yorum teorisine ışık tutmayı hedeflemekte ve 
böylece Mâtürîdîliğin tevil anlayışının dayandı-
ğı temel ilkeleri belirlemeye çalışmaktadır. Eser 
aynı zamanda, dinî yorumun Ebû Hanîfe’den 
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’ye kadarki süreçteki 
(II-VII./VIII-XII. yüzyıl) gelişimini çeşitli ör-
nekleriyle birlikte etraflıca ele alarak çağdaş 
kelâm tarihi araştırmalarına bir katkı sunmak-
tadır.

	Osman Güman, 
Nahiv ve Fıkıh Usulü 
İlişkisi, 2017.

Bu eser, fıkıh usûlündeki nasların ve hukukî 
sözlü işlemlerin yorumunda temel zemini oluş-
turan dil bahislerinin önemine dikkat çekmek 
üzere kaleme alınmıştır. Eser, dil bilgisi ku-
rallarının anlam üzerindeki etkisine ve sözlü 
veya yazılı bir metni yorumlamadaki önemine 
dikkat çekerek, fıkıh ve fıkıh usûlü ilimlerinde 
dil ve özelde nahiv bilgisinin vazgeçilmezliğini 
vurgular. Ayrıca fıkıh ekollerinin birbirine nis-
pet ettikleri görüşlere ait nakillerin doğruluğu-
nu tespit etmeye çalışan eser, bazı dil kuralla-
rına ilişkin mülâhazalarda bulunarak birtakım 
yeni görüşler teklif etmektedir.
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REFERENCE BOOKS SERIES (In 
Turkish)

	z İsmail E. Erünsal,             
M. Birol Ülker, and Esra 
Karayel Muhacir, Catalogue 
of the Theses Submitted 
to the Theology Faculties   
1953-2015, 2017.
This catalogue aims to ease the access to theses 
in Islamic studies and to prevent the duplications. 
It consists of bibliographical records of 13,328 the-
ses submitted to the theology faculties between 
1953-2015. The catalogue which covered up to 
the year 2010 in its previous edition has been up-
dated in this edition to include new theses until the 
year 2015. The theses have been classified in ac-
cordance with their fields and departments, and an 
index has been added to the end of the catalogue. 

BAŞVURU ESERLERİ DİZİSİ

	İsmail E. Erünsal, 
M. Birol Ülker, Esra 
Karayel Muhacir, 
İlâhiyat Fakülteleri 
Tezler Kataloğu 
(1953-2015), 2017.

İslâmî ilimler üzerine yapılmış tezlere ulaşıl-
masını kolaylaştırmak ve mükerrer çalışmaları 
önlemek maksadıyla hazırlanan bu katalogda, 
1953-2015 yılları arasında savunulan 13.328 
ilâhiyat tezinin künyeleri bulunmaktadır. Daha 
önceki baskıda 2010 yılına kadar tamamlanmış 
tezleri içeren katalog, son baskıda 2015 yılı dâ-
hil olmak üzere güncellendi. Tarama kolaylığı 
için tezler, bölüm ve anabilim dallarına göre 
uygun şekilde tasnif edildi ve sonuna iki indeks 
ilâve edildi. 
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News from Publishing 
Coordinatorship

ISAM Became Member 
of Two Professional 
Organization
Publishing encyclopaedia since 1988, publishing 
books since 1992, ISAM became member of two 
professional organizations; Association of Publish-
ing Union and Union of Türkiye Publishing Profes-
sion. Erdal Cesar, who is Publishing Coordinator 
of ISAM, represented ISAM in these two organi-
zations. Erdal Cesar also elected to be a member 
of inspectorate of Association of Publishing Union. 
Cesar also became the chief editor of the seventh 
issue (December 2017) of the Journal of World 
Publishing.

Attendance of Book Fairs
Erdal Cesar, Publishing Coordinator of ISAM at-
tended TÜYAP İstanbul Book Fair (4-12 Decem-
ber 2017), CNR İstanbul Book Fair (25 February-5 
March 2017), İstanbul Culture and Book Fair (27 
May-15 June 2017) and Seoul Book Fair (14-18 
June 2017).

Yayın 
Koordinatörlüğünden 
Haberler

İSAM İki Meslek 
Kuruluşuna Üye Oldu
1988’den beri ansiklopedi, 1992’den beri de 
kitap yayıncılığı yapan İSAM 2017 yılı itibari-
yle iki meslek kuruluşuna; Basın Yayın Birliği 
Derneği’ne ve Türkiye Basım Yayın Meslek 
Birliği’ne üye oldu. İSAM bu iki kuruluşta Yayın 
Koordinatörü Erdal Cesar tarafından temsil 
ediliyor. Erdal Cesar bu çerçevede Basın Yayın 
Birliği Derneği Denetim Kurulu asil üyeliğine 
seçildi ve derneğin çıkardığı Basın Yayın 
Dünyası Dergisi’nin VII. sayısının (Kasım 2017) 
genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Kitap Fuarlarına Katılım 
İSAM Yayın Koordinatörü Erdal Cesar TÜYAP 
İstanbul Kitap Fuarı’na (4-12 Kasım 2017), 
CNR İstanbul Kitap Fuarı’na (25 Şubat-5 Mart 
2017), İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı’na (27 
Mayıs-15 Haziran 2017) ve Seul (Güney Kore) 
Kitap Fuarı’na (14-18 Haziran 2017) katıldı.
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KÜTÜPHANE

LIBRARY
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Haftanın her günü 09:00-23:00 saatleri arasında 
hizmet veren İSAM Kütüphanesi’nden lisan-
süstü bir programa kayıtlı veya lisansüstü bir 
programı bitirmiş araştırmacılar ile üniversite-
lerde görev yapan akademisyenler istifade ede-
bilmektedir.

2017 yılı itibariyle üye sayısı 28 bini bulan kü-
tüphaneden bugüne kadar 203.547 araştırmacı 
istifade etmiştir. 438 kişilik çalışma mekânına 
sahip olmakla birlikte, günlük ortalama 600 
civarında araştırmacı kütüphaneden yararlan-
maktadır.

İslâmî araştırmalar sahasında zengin koleksi-
yona sahip bir ihtisas kütüphanesi olan İSAM 
Kütüphanesi’ne 2017 yılında satın alma yoluy-
la 4.485, bağış yoluyla 6.907, mübadele yoluyla 
408 ve diğer yollarla 557 olmak üzere toplam 
12.357 kitap; satın alma yoluyla 1.723, bağış 
yoluyla 2.873 ve mübadele yoluyla 9.974 olmak 
üzere toplam 14.570 sayı dergi kazandırılmıştır. 
2017 yılı itibariyle kütüphane koleksiyonunun 
verileri aşağıdaki gibidir:

Kitap sayısı 294.333
Dergi sayısı 847’si düzenli takip edilen 3.924 
dergi (yaklaşık 203.000 sayı)
Doküman dosyası 18.140
Mikrofiş ve mikrofilm 411
Ayrı basım 5.449
CD 1.525
Bunların yanı sıra İSAM Arşiv Servisi’nde 
mahfûz 23 bin civarındaki kadı sicilinin mik-
rofilmi ve dijital kopyaları araştırmacıların isti-
fadesine sunulmaktadır. Bilhassa Kadı Sicilleri 
Koleksiyonu, yurt dışındaki ve yurt içindeki 
araştırmacılardan yoğun bir talep görmektedir.

İSAM Kütüphanesi’ni farklı kılan bir başka hu-
susiyeti, kütüphaneye gelme imkânı olmayan, 
özellikle Anadolu’nun muhtelif şehirlerindeki 
üniversitelerin bünyesinde görev yapan araş-
tırmacılara kargo yoluyla doküman hizmeti 
vermesidir. Yirmi yıla yakın bir süredir, telif 
haklarına riayet edilerek, makalelerden ve do-
kümanlardan oluşan kaynakların fotokopileri 
araştırmacıların adreslerine kargo ile gönderil-
mektedir. 2017 yılı içerisinde 1.253 kişiye 4.659 
adet doküman gönderilmiştir.

Graduate students, researchers with graduate 
degrees and faculty members of universities may 
benefit from ISAM Library, which is open every day 
from 9 am to 11 pm.

The number of the members of the library has 
reached at about 28,000 in 2017. So far, 203,547 
researchers have benefited from the library. Near-
ly 600 researchers in average have used the li-
brary daily despite its 438-people capacity.

In 2017, a total of 12,357 books were added to 
ISAM Library which is a specialized library with a 
rich collection in Islamic studies. 4,485 of these 
books were purchased; 6,907 were donated; 408 
of them were obtained through exchange and 557 
by other ways. Moreover, a total of 14,570 jour-
nals were added to the library; 1,723 of them by 
purchasing, 2,873 of them by donation and 9,974 
through exchange. Our library collection as of 
2017 can be described as follows:

Number of Books 294,333

Number of Journals 3,924 journals (approxi-
mately 203,000 issues), 847 of which are sub-
scribed and followed actually.

Document Files 18,140

Number of Microfiche & Microfilms 411

Number of Offprints 5,449

Number of CDs 1,525

In addition to these, microfilms and digital copies 
of around 23,000 qadi registers are available for 
the use of researchers in ISAM. The collection 
of qadi registers, in particular, attracts significant 
demand from the researchers both in and outside 
Türkiye.

Another distinguishing characteristic of ISAM 
library is the fact that it delivers items to the re-
searchers who do not have the opportunity to 
personally visit the library to examine the items 
themselves, especially those who work at univer-
sities in various cities in Anatolia. Complying with 
the copyright law, photocopies of the articles and 
documents have been sent to the researchers’ ad-
dresses for about 20 years. In 2017, 4,659 docu-
ments were sent to 1,253 individuals. 
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	İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar

2017 yılında İSAM Kütüphanesi’ne 100 ve üze-
rinde kitap bağışı yapan kişi ve kurumlar şun-
lardır:

	İSAM 
Kütüphanesi’nden 
Bağışlar

Elindeki mükerrer eserleri çeşitli kurumların 
kütüphanelerine bağışlayan İSAM Kütüpha-
nesi, 2017 yılı içerisinde aşağıdaki kurumlara 
muhtelif yayınlar bağışlamıştır:

	z Donations to ISAM Library
Below is the list of individuals and institutions that 
donated 100 or more books to ISAM Library in 
2017:

	z Donations from ISAM 
Library
As an institution donating duplicate books to librar-
ies of various institutions, ISAM has donated publi-
cations to the following institutions in 2017:

Ahmet Yavuz ~ 400
Azmi Özcan 203
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 1117
Cahit Öztelli 1046
Erhan Afyoncu 115
Fahrettin Ersin ~ 300
Halil İbrahim İskender 451
Hasip Saygılı 520
İnci Enginün ~ 1899
Koç Üniversitesi 140
M. Suat Mertoğlu 621

Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 325
Mehmet Yılmaz Akbulut 101
Mehmet Zeki Aydın ~ 1500
Metin Tuncel ~ 1500
Mustafa Çağrıcı 135
Mustafa Özkan ~ 350
Olcay Akkent 162
Ömer Sezgin 501
Özbek Yayınevi 108
Said Alpsoy 144

Adıyaman Üniversitesi Kütüphanesi / Adıyaman University Library 331
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi / Ağrı İbrahim Çeçen University Library 211
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi / 
Akdeniz University Faculty of Theology Library

216

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Kütüphanesi /
Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Studies Library

447

Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi / 
Ardahan University Faculty of Theology Library

578

Divriği İlçe Halk Kütüphanesi / Divriği District Public Library 82
Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi / Gerger Anadolu Imam Hatip High School 81
Hasanpaşa Eğitim ve Kültür Derneği / Hasanpaşa Education and Culture Association 156
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi / Istanbul 29 May University Library 1804
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi / Istanbul Medeniyet University Library 2796
İstinye Üniversitesi Kütüphanesi / İstinye University Library 315
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi / 
Kastamonu University Faculty of Theology Library

1108

Merkezefendi Şehir Kütüphanesi / Merkezefendi City Library 285
Zeynel Deniz İmam Hatip Lisesi  / Zeynel Deniz Imam Hatip High School 125
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	z New Issues of “Newly 
Arrived Journals and their 
Contents” Have Been 
Published 
78th, 79th, and 80th issues of “Newly Arrived 
Journals and their Contents”, which includes ta-
ble of contents of the periodicals, especially those 
written in foreign languages, regularly followed by 
ISAM Library, were published in 2017. All issues 
of this document can be accessed in PDF format 
through ISAM’s webpage.

	z Late H. Cahit Öztelli        
(d. 1978) Collection at ISAM 
Library
The personal Library and archive late H. Cahit 
Öztelli who was distinguished by his research 
on literature and folklore were donated to ISAM 
Library by his son M. Doğan Öztelli. After the 
completion of the classification and cataloging 
of the documents, it will be offered to the benefit 
of the researchers. 

	z İsmail Ağa Family 
Documents at ISAM Library
The family documents going back to İsmail Ağa 
who was the armorer of Seyyid Mehmet Pasha 
known by the nickname Karavezir, one of the grand 
viziers of Sultan Abdulhamid I Era, were donated 
to ISAM Library by Olcay Akkent, one of the last 
generation grandchildren of İsmail Ağa. After the 
completion of the classification of the documents, 
it will be offered to the benefit of the researchers.

	Yeni Gelen Dergiler 
ve İçindekiler’in Yeni 
Sayıları Çıktı 

İSAM Kütüphanesi tarafından düzenli olarak 
takip edilen, bilhassa yabancı dillerdeki süreli 
yayınların “içindekiler” sayfalarını ihtiva eden 
ve genellikle dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen 
Dergiler ve İçindekiler isimli çalışmanın 2017 yı-
lında 78, 79 ve 80’inci sayıları yayımlanmıştır. 
Çalışmanın bütün sayılarına www.isam.org.tr 
adresinden PDF formatında ulaşılabilmektedir. 

	Merhum H. Cahit 
Öztelli (ö. 1978) 
Koleksiyonu İSAM 
Kütüphanesi’nde

Edebiyat ve folklor araştırmalarıyla temayüz 
etmiş merhum H. Cahit Öztelli’nin özel kütüp-
hanesi ve arşivi, oğlu M. Doğan Öztelli tarafın-
dan İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı. Tasnif ve 
kataloglama işlemleri tamamlandıktan sonra 
koleksiyon, araştırmacılara sunulacaktır. 

	İsmail Ağa Ailesi 
Evrakı İSAM 
Kütüphanesi’nde

I. Abdülhamid devri sadrazamlarından Kara-
vezir namlı Seyyid Mehmed Paşa’nın silahdarı 
olan İsmail Ağa’ya uzanan ailenin evrakı, İsmail 
Ağa’nın son kuşak torunlarından Olcay Akkent 
tarafından İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı. 
Evrak, tasnif işlemleri tamamlandıktan sonra 
araştırmacılara sunulacaktır.
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	Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi (BOA), 
Hariciye Nezareti 
Koleksiyonu İSAM 
Kütüphanesi’nde

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), koleksiyo-
nunda yer alan mükerrer yayınlar ile Hariciye 
Vekâleti’nden devraldığı çeşitli nadir kitap ve 
süreli yayınları İSAM Kütüphanesi’ne bağışla-
dı. Koleksiyonda 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl 
başlarına ait, ağırlıklı olarak Osmanlı Türkçesi 
ve Fransızca resmî yayınlar bulunmaktadır. Os-
manlı Türkçesi eserler çoğunlukla devletin yap-
tığı ticarî anlaşmalara dair nadir risalelerden 
oluşmaktadır. Bu grubun içerisinde Doğu De-
miryolları ile ilgili çok sayıda anlaşma, risale ve 
gümrük tarifesi gibi belgeler de bulunmaktadır.

	İstanbul Üniversitesi 
Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü 
Öğrencileri 

24 Nisan 2017
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri, “Arşivler-
de Tasnif ve Kataloglama” dersinin uygulaması 
kapsamında 24 Nisan’da Prof.Dr. Niyazi Çiçek 
nezaretinde İSAM Kütüphanesi’ni ziyaret etti-
ler. Yirmi beş kişilik öğrenci grubunun ziyare-
tinde M. Birol Ülker, kütüphane ve arşiv birimi 
ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 

	z Prime Ministry Ottoman 
Archives (BOA), Foreign 
Ministry Collection at ISAM 
Library
Prime Ministry Ottoman Archives (BOA) donated 
its duplicate copies in its collection and the rare 
books and periodical that it had taken over from 
foreign ministry to ISAM Library. In this collection, 
there are official documents from the end of 18th 
and beginning of 19th centuries mostly in Ottoman 
Turkish and French. Ottoman Turkish documents 
mostly consists of rare treatises of commercial 
contracts of the state. In this collection, there are 
also several agreements, treatises, and customs 
tariff related to Eastern Railways.

	z The Students of Istanbul 
University, Department of 
Information and Records 
Management – 24 April 2017
Students from Istanbul University, Faculty of Arts 
and Sciences, Department of Information and Re-
cords Management under the guidance of Prof. 
Niyazi Çiçek visited ISAM Library on April 24 as 
the application of “Classification and Cataloging in 
Archives” course. In the visit of 25 student group, 
the director of ISAM Library M. Birol Ülker deliv-
ered a detailed presentation about the library and 
archive units. 
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	Kazakistan Milli 
Kütüphanesi Müdürü

17 Ağustos 2017
Kazakistan Milli Kütüphanesi Müdürü Zhanat 
T. Seidumanov, 17 Ağustos’ta faaliyetleri ve 
hizmetleri hakkında bilgi almak üzere İSAM 
Kütüphanesi’ni ziyaret etmiş ve görüş alışverişi, 
işbirliği ve yayın mübadelesi konuları görüşül-
müştür.

	Marmara Üniversitesi 
ile İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrencileri 

 13 Aralık 2017
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü üçüncü sınıf 
öğrencileri ile İstanbul Medeniyet Üniversite-
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü birinci sınıf 
öğrencileri, Yrd.Doç. Ekrem Tak ve Doç.Dr. 
Asiye Kakırman Yıldız’ın nezaretinde 13 Aralık 
2017’de İSAM Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kü-
tüphane ve Dokümantasyon Müdürü M. Birol 
Ülker, öğrencilere kütüphane koleksiyonları, 
veritabanları ve sunulan hizmetler hakkında 
bilgi verdi.

	Azerbaycan Millî 
İlimler Akademisi 

 14 Aralık 2017
Millî Kütüphane’den sonra Azerbaycan’ın ikin-
ci büyük kütüphanesine sahip olan Azerbaycan 
Millî Akademisi Merkezi İlmî Kütüphanesi dai-
re başkanı Aygün Safarova başkanlığındaki dört 
kişilik heyet, 14 Aralık 2017 tarihinde İSAM 
Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Heyete kütüphane 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

	z The Director of 
Kazakhstan National Library 
– 17 August 2017
Zhanat T. Seidumanov the director of Kazakhstan 
National Library visited ISAM Library on August 
17 to get information about the activities and ser-
vices offered by ISAM. Opinions and ideas were 
exchanged and issues of cooperation and signing 
a publication protocol were discussed during the 
visit. 

	z The Students of Marmara 
University and Istanbul 
Medeniyet University, 
Departments of Information 
and Records Management – 
13 December 2017
Junior students from Marmara University, Faculty 
of Arts and Sciences, Department of Information 
and Records Management and freshman students 
from Istanbul Medeniyet University Department of 
Information and Records Management under the 
leadership of Asst. Prof. Ekrem Tak and Assoc. 
Prof. Asiye Kakırman Yıldız visited ISAM Library 
13 December 2017. M. Birol Ülker, Director of Li-
brary and Documentation gave information to the 
students about library collections, databases, and 
services provided by ISAM. 

	z Azerbaijan Academy of 
National Sciences Delegation 
– 14 December 2017
A four-member delegation headed by Aygün Safa-
rova from the Library of the Center of the Academy 
of National Sciences which is the second biggest 
library in Azerbaijan after the National Library visit-
ed ISAM Library on December 14, 2017. The com-
mittee was informed about ISAM Library. 
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	Abdüssettar            
el-Helvacı, “Arapça 
Yazma Eserlerin 
Dünü, Bugünü, 
Yarını”

2 Şubat 2017

8. Uluslararası Tahkik Kursu 
kapsamında İSAM’da bulunan 
Abdüssettar el-Helvacı “Arapça 
Yazma Eserlerin Dünü, Bugünü, 
Yarını” konulu bir seminer ver-
di. Seminerde henüz gün ışığı-
na çıkarılmamış pek çok yazma 
eser olduğunu kaydeden Helvacı, 
İSAM’ın düzenlemiş olduğu tah-
kik kursları sayesinde çalışmala-
rın artacağını vurguladı.

	Feryal Salem, “The 
Emergence of Early 
Sufi Piety and Sunnī 
Scholasticism: 
Abdallāh b.             
al-Mubārak and the 
Formation of Sunni 
Identity”

2 Mart 2017

 2013  yılından bu yana Hartford 
Seminary’de (ABD) öğretim üye-
si olarak görev yapan Salem, aynı 
zamanda Hartford Seminary’nin 
Islamic Chaplaincy programı-
nın yöneticiliğini ve The Muslim 
World dergisinin yardımcı edi-
törlüğünü de yapmaktadır. Salem 
konuşmasında erken dönem su-
filiğin teşekkülünü, Abdullah ibn 
Mübarek örneği üzerinden dinle-
yenlere aktardı.

	z Abdussattar al-Halwaji, 
“Arabic Manuscripts: Their 
Past, Present, and Future” 

2 February 2017

Abdussattar al-Halwaji who was in 
ISAM as part of 8th international 
Critical Editing Course gave a semi-
nar titled “Arabic Manuscripts: Their 
Past, Present, and Future”. Halwaji 
who pointed out in his seminar to the 
fact that there were still many man-
uscripts that need to be studied. He 
also expressed that the number of 
such studies would increase thanks 
to the Critical Editing Courses orga-
nized by ISAM.

	z Feryal Salem, “The 
Emergence of Early Sufi Piety 
and Sunnī Scholasticism: 
Abdallāh b. al-Mubārak 
and the Formation of Sunnī 
Identity”

2 March 2017

Salem who has been working as a faculty member 
at Hartford Seminary (USA) since 
2013 also carries out the tasks of 
directorship of Islamic Chaplaincy 
Program at Hartford Seminary and 
the vice editorship of the Journal 
The Muslim World. Salem talked 
about the formation of early period 
Sufism based on the case of Abdul-
lah ibn Mubārak.
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	Sara Yontan 
Musnik – Laurent 
Hericher, “Fransa 
Milli Kütüphanesinde 
Bulunan Doğu El 
Yazmaları”

9 Mart 2017

Sara Yontan Musnik (Fransa Milli Kütüphane-
si Türkçe Koleksiyonları Sorumlusu) ve Lau-
rent Eriche (Fransa Milli Kütüphanesi Doğu El 
Yazmaları Bölümü Başkanı) bir sunum gerçek-
leştirmiştir. Musnik sunumunda Fransa Milli 
Kütüphanesi’nde yer alan el yazmaları kolek-
siyonlarının tanıtımını yaptı ve bu yazmalara 
nasıl ulaşılabileceği ile ilgili bilgi aktardı. Ayrıca 
Fransa Milli Kütüphanesi’nde koleksiyonların 
nasıl oluşturulduğu ve kütüphanenin çalışma 
şekline dair bilgi vermiştir.  Hericher ise kütüp-
hanenin Doğu El Yazmaları koleksiyonları ile 
ilgili bilgi aktardı.

	Ömer Koçyiğit, 
“Bir Osmanlı Deli 
Askerinin Serüveni: 
Kabudlu Mustafa 
Vasfi Efendi – 
Tevârih”

31 Mart 2017

Koçyiğit sunumunda Osmanlı’da deli asker sını-
fına mensub Kabudlu Mustafa Efendi isimli bir 
zatın, seyahatleri ve katıldığı savaşlar ile ilgili 
tuttuğu notların yer aldığı yazmadan hazırladığı 
kitabın tanıtımını yaptı. Koçyiğit, dinleyicilere 
kitapta geçen çizimler ve ilginç noktalarla ilgili 
bilgi aktardı.

	z Sara Yontan Musnik 
– Laurent Hericher, “The 
Oriental Manuscripts Found 
in National Library of France” 

9 March 2017

Sara Yontan Musnik (the employee in charge of 
Turkish Collections in National Library of France) 
and Laurent Hericher (the head of Oriental Man-
uscripts in National Library of France) delivered 
presentations in ISAM. In her presentation, Musnik 
introduced the collections of manuscripts found in 
National Museum of France and gave information 
how to access those manuscripts. Moreover, she 
gave information how the collections in National 
Library were obtained and the working system of 
National Library. Hericher, on the other hand, gave 
information about the collections of Oriental Man-
uscripts found in National Library.

	z Ömer Koçyiğit, “The 
Adventure of a Deli Ottoman 
Soldier: Kabudlu Mustafa 
Vasfi Efendi – Tevârih”

31 March 2017

In his speech, Koçyiğit introduced his book that he 
prepared on the basis of manuscript of the travel 
notes and the war memories of a soldier named 
Kabudlu Mustafa Efendi from the Deli troops of Ot-
toman army. Koçyiğit gave information to the au-
dience about the drawings and interesting points.
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	Tsvetelina Tsvetkova, 
“Colonization of the 
North Caucasus: 
Russian Approaches 
and Methods (1801-
1864)”

20 Nisan 2017

Doktora derecesini “Russian Colonisation of 
Caucasus (1785–1864)” başlıklı teziyle Sofya St. 
Kliment Ohridski Üniversitesi’nden (2016) alan 
Tsvetkova, seminerde, Rusya’nın 19. yüzyılda 
Kuzey Kafkasya’yı hangi metodlarla kolonileş-
tirdiğini, dönemin önemli gelişmeleri üzerin-
den ele aldı.

	Eduart Caka, 
“Arnavutluk’ta 
Osmanlı Dönemi 
Araştırmaları”

11 Mayıs 2017

Doktora derecesini “Bir Mistik 
Olarak Pavlus” başlıklı teziy-
le Uludağ Üniversitesi’nden 
(2015) alan Eduart Caka, halen 
Arnavutluk Albanoloji Araştır-
maları Merkezi’nde Osmanlı 
dönemi araştırmacısı olarak 
görev yapmaktadır. Caka, Bal-
kan Araştırmaları Dergisi’nin 
kurucularından olup 2010 yı-
lından bu yana derginin İngi-
lizce editörlüğünü de yapmak-
tadır. Konuşmasında Arnavut-
luk’ta, Osmanlı dönemi ile ilgili 
geçmişte gerçekleşen ve hali 
hazırda devam eden çalışmalar 
ile alakalı kapsamlı bir tanıtım 
yaptı.

	z Tsvetelina Tsvetkova, 
“Colonization of the 
North Caucasus: Russian 
Approaches and Methods 
(1801-1864)”

20 April 2017

Tsvetkova who got her PhD (in 2016) from De-
partment of Modern and Contemporary History of 
Sofia St. Kliment Ohridski University by her dis-
sertation titled “Russian Colonisation of Caucasus 
(1785–1864)”, dealt with in her seminar by which 
methods Russia colonized North Caucasus  in 
the 19th century in the light of important develop-
ments of the period. 

	z Eduart Caka, “Studies on 
Ottoman Era in Albania”

11 May 2017

Eduart Caka who earned 
his PhD by his dissertation 
titled “Paul as a Mystic” 
currently works at Alban-
ology Research Center in 
Albania as a researcher of 
Ottoman Era. Caka, who 
is one of the founders of 
Journal of Balkan Studies, 
has also been carrying out 
English editorship of the 
journal since 2010. In his 
speech, he made a com-
prehensive introduction to 
the studies on Ottoman 
Era carried out in Albania 
in the past and in modern 
times. 
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	z Fahreddin Kabāve, 
“Jāhiliyya Poetry and Ten 
Distinguished Odes”

26 May 2017

In his speech, Prof. Kabāve who has 
articles and books as well as several 
critical editions related to Arabic lan-
guage and who continues his works 
as a member of ISAM, introduced the 
book he wrote titled Sharh al-Mu‘al-
laqāt and gave information about the 
Jāhiliyya poetry. 

	z Michael H. 
Dann, “The Issue 
of Tashayyu‘ of 
the Transmitters of 

Hadith in the First Three 
Centuries of Hijra” 

13 July 2017

In his talk, Dann made some inferences about the 
early periods of hadith history on the basis of the 
transmitters of hadith who were called to be Shīītes 
by Sunnī scholars and the reports they transmit-
ted. He especially expressed the wordings used 
for accusations and the points that constituted the 
basis for the accusation of the transmitters. He 
then gave information about how those transmit-
ters have been examined in Islamic tradition. He 
analyzed the views of some scholars’ views from 
Mamluk period such as Dhahabī, Subkī and Ibn 
Hajar regarding the subject matter of his speech 
and spoke about how those scholars have been 
evaluated in Zaydī tradition. 

	Fahreddin Kabâve, 
“Câhiliyye Şiiri ve On 
Seçkin Kaside”

26 Mayıs 2017

Arap dili alanındaki makale ve 
kitapları yanında birçok tahkik-
li neşri bulunan ve çalışmalarını 
TDV İslâm Araştırmaları Merke-
zi’nde (İSAM) sürdüren Kabâve, 
sunumunda kendi yazmış olduğu 
Şerhu’l-Muallakāt isimli eserin 
tanıtımını yaptı ve Cahiliyye dö-
nemi şiiri hakkında bilgiler ak-
tardı. 

	Michael H. 
Dann, “Hicri 
İlk Üç Asırda 
Râvilerin Teşeyyuu 
Meselesi”

13 Temmuz 2017

Dann konuşmasında Sünnî âlimler tarafından 
Şiî olduğu söylenen râvilerin dönemleri ve nak-
lettikleri rivayetler üzerinden, hadis tarihinin 
erken dönemine dair birtakım çıkarımlarda 
bulundu. Özellikle ithamlarda kullanılan lafız-
lar, râvilerin ithamına mesned teşkil edebilecek 
noktalar üzerinde durdu. Sonrasında ise söz 
konusu râvilerin İslâm geleneğinde ele alınma 
biçimleri hakkında bilgiler verdi. Memlükler 
dönemi âlimlerinden Zehebî, Sübkî ve İbn Ha-
cer’in konu hakkındaki görüşlerini tahlil edip 
Zeydî gelenekte bu râvilerin nasıl değerlendiril-
diğini ele aldı. 
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	z Osnabrück University 
and ISAM organized an 
international workshop titled 
“The Contribution of Mustafa 
Sabri Efendi to Islamic 
Thought and New Kalam 
Studies”

8 August 2017

International workshop titled 
“The Contribution of Mus-
tafa Sabri Efendi to Islam-
ic Thought and New Kalām 
Studies” organized by ISAM 
and Das Institut für Islamische 
Theologie of Osnabrück Uni-
versity was held on August 8, 
2017 at ISAM. In this one-day 
long workshop, nine presen-
tations were delivered in four 
separate sessions and the 
workshop was completed by 
discussions and evaluations 
carried out at the end of each 
session. About forty local and 
foreign invited researchers at-
tended the program. 

	Osnabrück 
Üniversitesi ve İSAM, 
“Mustafa Sabri 
Efendi’nin İslâm 
Düşüncesine ve Yeni 
Kelâm Çalışmalarına 
Katkısı Çalıştayı” 
adlı uluslararası bir 
çalıştay düzenledi

8 Ağustos 2017

Türkiye Diyanet Vakfı İs-
lâm Araştırmaları Merkezi 
ve Osnabrück Üniversitesi 
İslâm İlâhiyatı Enstitüsü 
(Das Institut für Islamische 
Theologie) tarafından or-
taklaşa düzenlenen “Mus-
tafa Sabri Efendi’nin İslâm 
Düşüncesine ve Yeni Kelâm 
Çalışmalarına Katkısı” 
isimli uluslararası çalıştay 
8 Ağustos 2017 tarihinde 
İSAM’da gerçekleşti. Gün 
boyu süren programda, 4 
ayrı oturumda 9 tebliğ su-
nuldu ve her oturum so-
nunda yapılan müzakere ve 
değerlendirmelerle çalıştay 

tamamlandı. Programa yurt içi ve yurt dışından 
davet edilen 40 civarında araştırmacı katıldı.
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Vefeyat: 

Nebi BOZKURT
(1950-2017)

Nebi Bozkurt, 10 Ocak 1950 tarihinde İçel’in 
Erdemli ilçesi Güzeloluk köyünde doğdu. İl-
kokulu köyünde okudu. 1969 yılında İstanbul 
İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1969-1974 yılları 
arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ola-
rak İstanbul Gaziosmanpaşa’da imam-hatip-
lik yaptı. 1972-1973 öğretim yılında İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 
Askerliğini Tuzla Piyade Okulu’n-
da yedek subay olarak yaparak 
1976’da terhis oldu. 1975-1982 
yılları arasında İçel Merkez Or-
taokulu ve Silifke Atatürk Orta-
okulu’nda din bilgisi öğretmeni, 
Erdemli İmam Hatip Lisesi’nde 
ise meslek dersleri öğretmeni ola-
rak vazife yaptı. 1982’de İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâmî 
Türk Medeniyeti Tarihi asistanı 
oldu. Enstitünün ilahiyat fakül-
tesine dönüşmesinin ardından, 
1985’te İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda araştır-
ma görevlisi, 1986’da ise öğretim görevlisi oldu. 
1984’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Asr-ı Saadette Mescid ve Fonksi-
yonları isimli teziyle yüksek lisansını, yine aynı 

Obituary Notice:

Nebi BOZKURT
(1950-2017)

Nebi Bozkurt was born in Güzeloluk village, in Er-
demli, İçel on January 10, 1950. He completed his 
primary education in his village. After graduation 
from Istanbul Imam Hatip High School in 1969 he 
worked as an imam in Gaziosmanpaşa district in 
Istanbul between the years 1969-1974. He com-
pleted his undergraduate studies at Istanbul In-
stitute of Advanced Islamic Studies in 1972-1973 

academic year, he then completed 
his mandatory military service as a 
reserve officer in 1976. After that, 
he worked as a teacher in religious 
studies at İçel Merkez Middle School 
between the years 1975-1982 and 
Silifke Atatürk Middle School, and as 
a teacher in Islamic studies at Erdem-
li Imam Hatip High School. He was 
appointed as a research assistant at 
Istanbul Institute of Advanced Islam-
ic Studies, Department of History of 
Turkish-Islamic Civilization in 1982. 
After the transformation of Istanbul 
Institute of Advanced Islamic Studies 
into Faculty of Theology in 1985, he 

was appointed as a research assistant at the De-
partment of Islamic History and then he became a 
lecturer at the same department in 1986. He got 
his MA degree in 1984 at Marmara University So-
cial Sciences Institute by his thesis titled “Mosque 
and its Functions during the Time of the Prophet”, 
and completed his PhD from the same Institute in 
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1991 by his dissertation titled “Folklore and Enter-
tainment in the Hadith.” After completing his PhD, 
he changed his department and was appointed as 
a lecturer at the Department of Hadith. In 1997, he 
became an assistant professor and then associ-
ate professor in the same year, and a professor in 
2003 at the Department of Hadith. On March 10, 
2011, he quit his position at Marmara University, 
Faculty of Theology to become a candidate at the 
24th general elections of the parliament. After serv-
ing at the parliament as a member for one term, 
he retired and settled in Erdemli District of Mersin. 

yerde 1991 tarihinde Hadiste Folklor ve Eğlen-
ce isimli teziyle doktorasını tamamladı. Bunun 
ardından yine öğretim görevlisi olarak Hadis 
Anabilim Dalı’na geçti. 1997’de yardımcı do-
çent, aynı sene doçent ve 2003’te profesör oldu. 
10 Mart 2011 tarihinde 24. dönem milletvekili 
genel seçimleri için fakültedeki görevinden ay-
rıldı. Bir dönem milletvekili olarak görev yap-
tıktan sonra emekli oldu ve Mersin’in Erdemli 
İlçesi’ne yerleşti. 
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Altmış yedi yıllık ömrünü ilim ve hizmet uğru-
na çalışmaya tahsis eden Nebi Bozkurt, 8 Kasım 
2017 Çarşamba günü Erdemli’nin Esenpınar 
köyünde ikindi namazını kıldıktan sonra geçir-
diği kalp krizi neticesinde vefat etti. Ertesi gün 
Erdemli Merkez Ulu Camii’nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
Erdemli Güzeloluk köyünde defnedildi. Nebi 
Bozkurt’un iki kızı ve iki oğlu olmuştur.

Seyahati seven, sabırlı, cömert, hoşgörülü ve 
dinî hassasiyeti ileri 
seviyede olan Bozkurt, 
hayatını sadece akade-
mik çalışmalarla sınırlı 
tutmamış, cami ders-
leri, özellikle yurt içi 
ve yurt dışında verdiği 
konferanslar ve siyaset 
yoluyla da ülkesine hiz-
met etmiştir. İstanbul/
Kadıköy Moda Camii 
ile Fenerbahçe ve Bey-
koz ilçesi camilerinde 
uzun yıllar fahrî ola-
rak vaaz ve irşad faali-
yetlerinde bulunmuş; 
milletvekili olarak da 
eğitimden altyapı hiz-
metlerine, birçok spor 
tesisinden tarım arazi-
lerinin sulanması için 

Nebi Bozkurt who spent his 67-year long life for 
the sake of knowledge and serving to people 
passed away on November 8, 2017 from a heart 
attack after performing late afternoon prayer in Es-
enpınar Village, Erdemli District. He was buried in 
Erdemli Güzeloluk Village cemetery after the Fu-
neral ceremony performed after Noon Prayer on 
Thursday November 9, 2017. Nebi Bozkurt left two 
daughters and two sons behind.

Nebi Bozkurt who loved travelling and was a pa-
tient, tolerant, generous, and observant believer 
did not limit his life to only academic studies but 

also gave public lessons in 
mosques, delivered sever-
al conferences local and 
abroad, and served his 
country through politics. 
He served as voluntary 
preacher at Kadıköy Dis-
trict, Moda Mosque and 
various other mosques in 
Fenerbahçe and Beykoz 
Districts in Istanbul. As a 
member of Turkish Parlia-
ment, he served in many 
vital fields in Türkiye, es-
pecially in his election 
region, City of Mersin, 
ranging from education to 
infrastructure, from con-
struction of sports facili-
ties to building dams and 
ponds. Nebi Bozkurt was 
also known by his interest 
in arts and music. He not 
only reflected such inter-
ests into his PhD disserta-
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tion but also worked for years at and developed 
Visual Documents Department of TDV Encyclope-
dia of Islam.  

Nebi Bozkurt who knew Arabic and English left 
behind four published books, several articles, 
presentations at scientific conferences, and many 
articles of TDV Encyclopedia of Islam. Religious 
Culture and Ethics (together with İlyas Çelebi and 
Adil Bebek, Istanbul 1986) is his book written as 
a textbook for several levels ranging from 4th 
grade of primary school to the various grades of 
high school. This book was taught as a textbook 
in the schools affiliated with Ministry of Education 
between the years 1986-1991. His other book 
Folklore and Entertainment in the Hadith (Istan-
bul 1997) is the published version of his PhD dis-
sertation. Ways of Earning Lawful Livelihood in 
the Light of Hadiths (Istanbul 2002) on the other 
hand is a translation into Turkish and commen-
tary of Mustafa al-Halabī’s (d. 1210/1795) Durrat 
al-āfāq fī husūl al-arzāk. Nebi Bozkurt contributed 
to TDV Encyclopedia of Islam as a writer and ed-
itor in many fields including Arabic Language and 
Literature, Hadith, Qur’anic Exegesis, Islamic His-
tory and Civilization, Islamic Thought and Ethics, 
History of Religions, History of Sciences, Archi-
tecture, Turkish History and Civilization. May God 
show mercy on his soul. 

Prof. Ahmet Yücel

hayatî öneme sahip baraj ve gölet inşâsı çalış-
malarına kadar birçok alanda ülkeye ve Mersin 
bölgesine yönelik hizmetler icra etmiştir. Resim 
ve mûsikîye olan ilgisiyle de tanınan Nebi Boz-
kurt, bu ilgilerini doktora tezine yansıttığı gibi 
TDV İslâm Ansiklopedisi Görüntü Servisi’nde 
de uzun yıllar emek harcayarak pratiğe dönüş-
türmüştür. 

Arapça ve İngilizce bilen Nebi Bozkurt’un ya-
yımlanmış dört kitabı, makaleleri, bilimsel top-
lantılarda sunduğu birçok tebliği ve TDV İslâm 
Ansiklopedisi için yazdığı birçok ansiklopedi 
maddesi bulunmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi (İlyas Çelebi ve Adil Bebek ile birlikte, 
(İstanbul, 1986)), ilkokul dördüncü sınıftan lise 
son sınıfa kadar okutulmak üzere yazılmış ders 
kitabıdır ve 1986-1991 yılları arasında Millî Eği-
tim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak oku-
tulmuştur. Hadiste Folklor ve Eğlence (İstanbul, 
1997) doktora tezinin kitaplaştırılmış hâlidir. 
Hadisler Işığında Helal Kazanç Yolları (İstanbul, 
2002) ise Mustafa Halebî’nin (ö. 1210/1795) 
Dürretü’l-âfâk fî husūli’l-erzâk adlı eserinin ter-
cüme ve şerhidir. Bozkurt, TDV İslâm Ansiklo-
pedisi’ne Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis, Tefsir, 
İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi, İslâm 
Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi, Mimarî, 
Türk Tarihi ve Medeniyeti ilim dallarında müel-
lif ve ilmî redaktör olarak katkıda bulunmuştur. 
Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Prof.Dr. Ahmet Yücel
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	Tayvan Büyükelçisi

15 Şubat 2017

Türkiye Tayvan Büyü-
kelçisi Yaser Tai-hsiang 
Cheng ve yardımcısı 
İSAM’ı ziyaret etti. Zi-
yaret esnasında Tayvan 
Müslümanları ve Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın 
Tayvan’daki faaliyetleri 
hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Ziya-
ret hediye takdimiyle 
sona erdi.

	Kenya Isiolo Vilayeti 
Müslüman Din 

Adamları 
Heyeti

16 Mart 2017

Din görevlileri, 
imam-hatipler ve 
Kur’ân-ı Kerim mer-
kezi eğiticilerinden 
oluşan Kenya İsiolo 
Vilayeti Müslüman 
Din Adamları Heyeti, 

16 Mart 2017 tarihinde İSAM’ı ziyaret etti. Baş-
kan Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay Başoğlu tara-
fından ağırlanan heyeti temsilen söz alan Kenya 
Ordusu vaizi emekli albay Hassan Galma Jillo 
Obu iki ülke arasındaki ilişkilerin ve akademik 
ortaklıkların geliştirilmesi temennisinde bu-
lundu. Heyete İSAM’ın yürüttüğü projeler hak-
kında bilgi verildi.

	z Taiwan Ambassador

15 February 2017

Taiwan Ambassador in 
Türkiye, Yaser Tai-hsiang 
Cheng and his assistant 
visited ISAM. During the 
visit, opinions were ex-
changed about Taiwan-
ese Muslims and the ac-
tivities of Presidency of 
Religious Affairs of Turkey 
in Taiwan. 

	z Muslim Scholars from 
Kenya Isiolo Province

16 March 2017

A committee of Muslim 
Scholars from Kenya Isiolo 
Province including officers 
of religious affairs, imams, 
and instructors of the 
Center of the Holy Qur’an 
visited ISAM on March 
16, 2017. The committee 
was hosted by Vice Pres-
ident Assoc. Prof. Tuncay 
Başoğlu who gave informa-
tion about the projects of 
ISAM. The preacher of the Kenyan army, retired 
colonel Hassan Galma Jillo Obu from the commit-
tee expressed his hopes to improve relationship 
and academic cooperation between two countries. 
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	Rusya Federasyonu 
Tataristan 
Cumhuriyeti Heyeti 

17 Mart 2017

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti 
Bolgar İslâm Akademisi sorumlusu Kamil Is-
hakov başkanlığındaki dört kişilik heyet İSAM’ı 
ziyaret etti. Görüşmede Bolgar İslâm Akademi-
si ve İSAM’ın yürüttüğü faaliyetler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

	Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi Dârü’l-
Beyân Heyeti

28 Nisan 2017

Irak Süleymaniye’den 
gelen Dârü’l-Beyân 
Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği 15 
kişiden oluşan bir he-
yetle İSAM’ı ziyaret 
etti. Dernek Başkanı 
Yaseen Ahmed Zanga-
na Kuzey Irak halkına 
yönelik eğitim, sosyal 
yardım ve irşad tebliğ 
çalışmalarını içeren 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İSAM’ı tem-
silen heyeti karşılayan Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Tuncay Başoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türkiye Diyanet Vakfı ve İSAM hakkında bilgi 
verdi. 

	z Russian Federation, 
Republic of Tatarstan 
Delegation

17 March 2017

A committee of four from Russian Federation Re-
public of Tatarstan Bolgar Academy of Islam head-
ed by Kamil Ishakov visited ISAM. Views about the 
activities of Bolgar Academy of Islam and ISAM 
were exchanged in the visit.

	z Northern Iraq Regional 
Government Dar Al Bayan 
Scholars

28 April 2017

A committee of fifteen 
people from Dar Al Bayan 
Solidarity and Aid Society 
from Sulaymaniyah, Iraq 
visited ISAM. Head of the 
Society Yaseen Ahmed 
Zangana gave informa-
tion about their activities 
of education, social aid, 
and guidance towards 
the people living Northern 
Iraq. On behalf of ISAM, 
Assoc. Prof. Tuncay 
Başoğlu met the commit-

tee and informed them about the Presidency of 
Religious Affairs, Türkiye Diyanet Foundation and 
ISAM. 
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	Dünya Türkler Birliği 
Ahıska Türkleri

3 Mayıs 2017

Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi 
(TÜRKMEK) tarafından Türkiye’ye davet edi-
len Dünya Türkler Birliği’ne üye 21 Ahıskalı öğ-
retmen İSAM’ı ziyaret etti. 

	Rusya Federasyonu 
Din Âlimleri Birliği 
Heyeti

8 Mayıs 2017

Türkiye Cumhuriyeti 
Diyanet İşleri Başkan-
lığı tarafından hizmet 
içi eğitime tabi tutulan 
Rusya Federasyonu 
Asya Kısmı Müslü-
manları Dini İdaresi’ne 
bağlı 15 din görevlisi 
İSAM’ı ziyaret etti. 

	z Committee of Meskhetian 
Turks from World Association 
of Turks

3 May 2017

Twenty one Meskhetian Turk teachers affiliated 
with World Association of Turks invited to Türkiye 
by International Project of Vocational and Tech-
nical Training Project (TÜRKMEK) visited ISAM. 
They are given detailed information about ISAM’s 
projects and programs.

	z Association of Muslim 
Scholars of Russian 
Federation

8 May 2017

A committee of fifteen re-
ligious officers from Rus-
sian Federation, Muslims 
Religious Administration 
in Asian Side who were 
provided in service train-
ing by the Presidency of 
Religious Affairs of Turk-
ish Republic visited ISAM. 
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	Filistin Gazze 
Yönetimi Evkaf Eski 
Bakanı

20 Eylül 2017

Filistin Gazze Yönetimi Evkaf Eski Bakanı ve 
Gazze İslâm Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İsmail Said Rıdvan, kendisine eşlik eden 
Prof.Dr. Abdülkerim Said Rıdvan ile birlikte 
İSAM’ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Doç.Dr. 
M. Suat Mertoğlu ve Genel Sekreter Fahrettin 
Ergün tarafından ağırlanan heyete İSAM’ın yü-
rüttüğü İkinci Klasik Dönem, TDV İslâm Ansik-
lopedisi ve AYP gibi projeler hakkında ayrıntılı 
bilgi verildi. 

	Gine Bissau Heyeti

14 Aralık 2017

Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Ala-
dje Cabiro Djalo ve Gine Bissau Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı Danışmanı Büyükelçi Prof.Dr. 
Idrissa Embalo’nun aralarında yer aldığı heyet 
İSAM’ı ziyaret etti. Genel Sekreter Fahrettin Er-
gün tarafından ağırlanan heyete İSAM faaliyetle-
ri hakkında bilgi verildi. 

	z Former Ministry of 
Endowments of Palestine 
Gaza Government

20 September 2017

Former Ministry of Endowments of Palestine Gaza 
Government and Gaza Islam University Faculty 
member Prof. Ismail Said Ridwan, together with 
Prof. Abdulkarim Said Ridwan visited ISAM. The 
committee hosted by Vice President Assoc. Prof. 
M. Suat Mertoğlu and General Secretary Fahrettin 
Ergün was informed in detail about the projects 
carried out by ISAM such as Late Classical Period 
Project, Encyclopedia of Islam, and AYP. 

	z National Imams 
Committee from Guinea 
Bissau

14 December 2017

A committee including Aladje Cabiro Djalo, the 
head of Association of Guinea Bissau National 
Imams and Prof. Idrissa Embalo, Guinea Bissau 
Ambassador and advisor to the President of the 
Republic of Guinea Bissau visited ISAM. The 
committee hosted by ISAM General Secretary 
Fahrettin Ergün was informed about the activities 
of ISAM. 
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Görev Değişikliği:             
Ali Hakan Çavuşoğlu 
Genel Sekreterlik Görevini 
Fahrettin Ergün’e devretti 

Ocak 2017

2016 yılı Mart ayından bu yana İSAM’da ida-
ri işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak 
genel sekreterlik görevini de yürütmekte olan 
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu genel sekreterlik gö-
revini Ocak 2017’de Fahrettin Ergün’e devretti. 
Çavuşoğlu, İSAM Elektronik Yayın Projesi ve 
TDV İslâm Ansiklopedisi elektronik yayın faa-
liyetlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak 
görevine devam etmektedir. 2012-2017 yılları 
arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’nde fakülte sekreteri olarak çalışan Fahret-
tin Ergün, Ocak 2017 itibariyle İSAM’da genel 
sekreter olarak göreve başladı.

AYP - LADEP Boğaz Gezisi

27 Nisan 2017

AYP Projesi kapsamında yer alan araştırmacı 
adayları ile LADEP katılımcıları ve proje kapsa-
mında görev alan hocaların katılımıyla İstanbul 
Boğazı’nda tekne gezisi yapıldı. 

Change of Position in the 
Administration of ISAM: 
Ali Hakan Çavuşoğlu 
who was in charge of 
the general secretariat 
delegated the position to 
Fahrettin Ergün 

January 2017
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu who has been carrying 
out the task of general secretariat as the Deputy 
President in charge of administrative affairs since 
March 2016 delegated the position of General 
Secretariat to Fahrettin Ergün in January 2017. 
Çavuşoğlu maintained his positon as Deputy Pres-
ident in charge of electronic publishing activities of 
TDV Encyclopedia of Islam. Fahrettin Ergün who 
worked at Marmara University, Faculty of Theolo-
gy as the Faculty secretary between 2012-2017 
began to work at ISAM as General Secretary as 
of January 2017.

AYP - LADEP Bosphorus 
Trip

27 April 2017
A boat trip along Bosphorus was organized for the 
researcher candidates and instructors of AYP Proj-
ect and LADEP participants. 



74
2017

Hukuk’a Adanmış Bir 
Ömür: Mehmet Akif 
Aydın’a Vefa

9 Mayıs 2017

Üsküdar Belediyesi tarafından, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın katkılarıyla İSAM’ın bir ön-
ceki başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Aydın’a bir 
vefa gecesi düzenlendi. 

AYP - LADEP İftarı

31 Mayıs 2017

AYP ve LADEP programlarında yer alan araş-
tırmacı adayları ve katılımcılar iftar programı 
ile bir araya geldi.

Gratitude and 
Appreciation to Mehmet 
Akif Aydın: A Life 
Dedicated to Law

9 May 2017
An honor program for the former President of 
ISAM, Prof. Mehmet Akif Aydın was organized by 
Üsküdar District Municipality with contributions 
from the Ministry of Culture and Tourism. 

Iftar Dinner Organized by 
AYP - LADEP

31 May 2017
Researcher candidates and participants of AYP 
and LADEP programs gathered at an Iftar Dinner.
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Diyanet İşleri Başkanı 
Sayın Ali Erbaş, İSAM’ı 
Ziyaret Etti

14 Ekim 2017

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, 14 
Ekim 2017 Cumartesi günü İSAM’ı ziyaret etti. 
İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük, başkan 
yardımcıları ve genel sekreter Fahrettin Er-
gün’ün katıldığı toplantıda Erbaş’a ve berabe-
rindeki heyete İSAM’ın yeni dönem faaliyetleri 
ve devam eden projeleri hakkında bilgi verildi.

VIII. Bilgi Enstitülerinin 
Bilgi Toplumunu 
Desteklemedeki Rolü 
Konferansı

31 Ekim–2 Kasım 2017

Suudî Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamında, 
Suudî Arabistan Kütüphane ve Bilgi Derneği 
tarafından Riyad’da düzenlenen ve İslâm ülke-
lerinden 400’ün üzerinde kütüphaneci, arşivci 
ve akademisyenin katıldığı “Suudî Arabistan’da 
Bilgi Enstitüleri’nin Bilgi Toplumunu Destek-
lemedeki Rolü” başlıklı konferansa İSAM Kü-
tüphanesi adına kütüphane müdürü M. Birol 
Ülker, “İSAM Kütüphanesi’nin Türkiye’deki 
Hizmetleri ve Geleceğe Dair Yönelişleri” başlıklı 
tebliği ile katıldı. 

Prof. Ali Erbaş, President 
of the Presidency of 
Religious Affairs, visited 
ISAM

14 October 2017
Prof. Ali Erbaş, President of the Presidency of Re-
ligious Affairs, visited ISAM on Saturday, October 
14, 2017. In a meeting attended by Prof. Raşit 
Küçük, President of ISAM, vice presidents, and 
secretary general, information about the new ac-
tivities and on-going projects of ISAM were given 
to Prof. Erbaş and the accompanying delegation.

8th Conference of the 
Role of Information 
Institutes in Saudi Arabia 
in Support of Information 
Society

31 October-2 November 2017
On behalf of ISAM Library, M. Birol Ülker attended 
by his presentation titled “ISAM Library’s Services 
in Türkiye and its Future Directions” to the con-
ference titled the Role of Information Institutes in 
Saudi Arabia in Support of Information Society: 
Responsibilities, Limits, Instruments, Implications 
organized in Riyadh by Saudi Association for Li-
brary & Information. Librarians, archivists, and ac-
ademicians from all over the Muslim World attend-
ed to this conference that was organized as part of 
2030 Vision of Saudi Arabia.
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Staj Programı
2017 yaz döneminde İstanbul Üniversitesi’nden 
altı (21 iş günü), Çankırı Karatekin Üniversite-
si’nden iki (30 iş günü) ve Marmara Üniversite-
si’nden bir öğrenci olmak üzere, toplam dokuz 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencisi İSAM 
Kütüphanesi’nin staj programına katılmıştır.

AYP’de İki Doktora Daha 
Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsa-
mında 2015’te bir, 2016’da ise dört araştırmacı 
adayı doktoralarını tamamlamışlardı. 2017 yı-
lında ise birinci dönem (2012 yılı girişli) araştır-
macı adaylarından Tuba Erkoç Baydar, İslâmî 
Perspektiften Etik bir Problem olarak Ötanazi ve 
Tedavinin Sonlandırılması ve Hatice Boynuka-
lın Şenkardeşler, Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıh-
taki Yeri isimli tezlerini tamamlayarak AYP’nin 
altıncı ve yedinci mezunları oldular. 

İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları 

	Prof.Dr. İsmail E. 
Erünsal

 (Kitap) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, 
Esra Karayel Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tezler 
Kataloğu (1953-2015), İSAM Yayınları, İstanbul 
2017, 1480 s.

Internship Program
In 2017 summer term, a total of nine students from 
the Departments of Information and Records Man-
agement, six of whom from İstanbul University (21 
work days), two of whom from Çankırı Karatekin 
University (30 work days) and one of who from 
Marmara University, attended the internship pro-
gram at ISAM Library.

Two more PhDs have 
been completed in AYP
Within the context of AYP, one researcher can-
didate had completed his/her PhD in 2015 and 
four more candidates had completed their PhDs 
in 2016. In 2017, Tuba Erkoç Baydar completed 
her PhD by her thesis titled Euthanasia and With-
holding Treatment: An Islamic Legal Analysis, and 
Hatice Boynukalın Şenkardeşler her PhD thesis 
The Place of ShahābaddĪn QarāfĪ in Islamic Law. 
They have become the sixth and seventh gradu-
ates of AYP Project upon completion of their dis-
sertations. 

Scholarly Works of ISAM 
Employees 

	z Prof. İsmail E. Erünsal

 (Book) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, and 
Esra Karayel Muhacir, Catalogue of the Theses 
Submitted to the Theology Faculties 1953-2015, 
ISAM Publications, İstanbul 2017, 1480 p.
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	Doç.Dr. M. Suat 
Mertoğlu

 (Televizyon programı) Cumhuriyet Dönemi 
Kur’an Çalışmaları, Sözün Özü programı, TRT 
Diyanet, 5 Ocak 2017.

 (Danışmanlık) LADEP-İhtisas: “Tefsir”, 
İSAM, 2017 bahar dönemi.

 (Seminer) “İslâm Entelektüel Tarihine Giriş I: 
Tefsir”, İSAMER, 16 Kasım 2017. 

 (Dizi editörlüğü) Muhammed el-Bâkır, Mu-
hammed Kürd Ali, Hüseyin el-Habbâl, Abdül-
bâsıt el-Ünsî, Türklerle Omuz Omuza: Arap İlim 
Heyeti Dârülhilâfe ve Çanakkale’de, trc. Ali Ben-
li, Arap Gözüyle Osmanlı: 11, Klasik Yayınları, 
İstanbul 2017, 283 s.

	Dr. Adem Yıgın

 Temel İslâm Ansiklopedisi’nde fıkıhla ilgili çe-
şitli maddelerin telif ve redaksiyonu; infografik 
malzeme hazırlama sorumluluğu.

 (Seminer)

a. “Nazariyyetü’l-Akd”, İlahiyat Araştırmaları 
Derneği (İLADER), İstanbul, 2017 bahar ve yaz 
dönemi.

b. “Mesâdiru’l-Fıkh”, İlahiyat Araştırmaları 
Derneği (İLADER), İstanbul, 2017 yaz dönemi. 

c. “Fıkıh Problemleri”, İlahiyat Araştırmaları 
Derneği (İLADER), İstanbul, 2017 güz dönemi. 

d. “İbâdât”, İlahiyat Araştırmaları Derneği 
(İLADER), İstanbul, 2017 güz dönemi. 

 (Akademik Dergi Hakemliği) İslâm Araştır-
maları Dergisi, 38. sayı (2017).

	z Assoc. Prof. M. Suat 
Mertoğlu

 (TV Program) Qur’anic Studies in Turkey during 
the Republican Period, TV Program titled “Sözün 
Özü”, TRT Diyanet, 5 January 2017.

 (Advisorship) LADEP-Expertise Level: “Qur’an-
ic Exegesis”, ISAM, 2017 Spring semester.

 (Seminar) “Introduction to Islamic Intellectual 
History: Qur’anic Exegesis”, ISAMER, 16 Novem-
ber 2017. 

 (Series Editorship) Muhammad al-Bâkır, Mu-
hammad Kurd Ali, Husayin al-Habbāl, Abdulbāsıt 
al-Unsī, al-Bi‘sat al-‘ilmiyya ilā Dār al-hilāfat al-Is-
lāmiyya, trans. Ali Benli, Ottomans from the Per-
ception of the Arabs: 11, Klasik Publications, İstan-
bul 2017, 283 p.

	z Dr. Adem Yıgın

 Writing and proofreading of several fiqh articles 
for Concise Encyclopedia of Islam, and responsi-
ble for the preparation of infographic documents 
for it.  

 (Seminars)

a. “Theory of Contracts”, Association of Theolog-
ical Studies (ILADER), İstanbul, 2017 Spring and 
Summer semesters.

b. “Sources of Islamic Law”, Association of Theo-
logical Studies (ILADER), İstanbul, 2017 Summer 
semester. 

c. “Issues in Islamic Law”, Association of Theolog-
ical Studies (ILADER), İstanbul, 2017 Fall semes-
ter. 

d. “İbâdât”, Association of Theological Studies 
(ILADER), İstanbul, 2017 Fall semester. 

 (Academic Journal Reviewer)  Journal of Is-
lamic Studies, no. 38 (2017).
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	Dr. Ali Hakan 
Çavuşoğlu

 (Dizi editörlüğü ve yayına hazırlama) Bekir 
Kuzudişli, Şîa ve Hadis: Başlangıcından Kütüb-i 
Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad, İslâm Medeni-
yeti Araştırmaları, İslâm Medeniyetinin Teşek-
kül Dönemi: 2, Klasik Yayınları, İstanbul 2017.

	Dr. Fahreddin Yıldız

 (Tebliğ) “Sahâbe Neslinin Ehl-i hadîs’in Dirâ-
yet Anlayışına Tesiri: Zeyd b. Sâbit’in Ashâbı 
Örneği”, İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sa-
habe-III Sempozyumu (Sahabe ve Dirâyet İlim-
leri), 30 Eylül-1 Ekim 2017, Sakarya.

	Dr. Halil İbrahim 
Hançabay

 (Kitap) Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-
530/908-1136), Klasik Yayınları, İstanbul 2017, 
463 s.

 (Tebliğ) “İslâm Tarihinde Vezirlik Müesse-
sesinin Ortaya Çıkışı ve Mâhiyeti”, 6. Türkiye 
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 10-13 Mayıs 
2017, Muş.

 (Seminer) “Tarihsel Süreçte Abbâsî Vezirliği”, 
İlmî Etüdler Merkezi (İLEM), İstanbul 2017.

	z Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu

 (Series Editorship and Preparing for the Pub-
lication) Bekir Kuzudişli, ShĪ‘a and Hadith: The 
Narration and Transmission of Hadith from its Be-
ginning to Four Books, Studies on Islamic Civiliza-
tion, The Formation Period of Islamic Civilization, 
Klasik Publications, İstanbul 2017.

	z Dr. Fahreddin Yıldız

 (Presentation) “The Influence of the Generation 
of the Companions on Ahl al-Hadith’s Perception 
of Dirayah Exegesis: Example of Zayd b. Sābit's 
Companions”, The Companions, the Founding 
Generation of Islamic Civilization Symposium – III, 
30 September - 1 October 2017, Sakarya.

	z Dr. Halil İbrahim Hançabay

 (Book) Vizierate during the Abbāsid Era, Klasik 
Publications, İstanbul 2017, 463 p.

 (Presentation) “The Emergence of the Institu-
tion of Vizierate in Islamic History and its Nature”, 
6th Congress of Graduate Studies in Turkey, 10 - 
13 May 2017, Muş.

 (Seminar) “Abbāsid Vizierate throughout Histo-
ry”, Center for Scholarly Studies (ILEM), İstanbul 
2017.
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	Dr. Kenan Yıldız

 (Kitap) 1660 İstanbul Yangını ve Etkileri: Va-
kıflar, Toplum ve Ekonomi, Türk Tarih Kurumu, 
Ankara 2017, 304 s.

 (Doktora dersi) “Osmanlı Hukuk Tarihinin 
Kaynakları: Siciller”, İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 bahar dö-
nemi.

 (Tebliğ) “İSAM Kütüphanesi Özel Arşiv Ko-
leksiyonları: Sağlama ve Kullandırma Süreçleri”, 
Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras Paneli, 
Boğaziçi Üniversitesi, (20 Ekim 2017). (M. Birol 
Ülker ile birlikte)

	Dr. Mustafa Demiray

 (Yayın hazırlık) İslâm İlim ve Düşünce Ge-
leneğinde Adudüddin el-Îcî, ed. Eşref Altaş, 
İSAM Yayınları, İstanbul, 2017, 669 s.

 (Yayın hazırlık) İslâm İlim ve Düşünce Ge-
leneğinde Kādî Beyzâvî, ed. Mustakim Arıcı, 
İSAM Yayınları, İstanbul, 2017, 786 s.

 (Dizin) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, 
Esra Karayel Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tez-
ler Kataloğu (1953-2015), 2017, 1480 s.

 (LADEP Semineri) “Editörün Evreni”, 2017-
2018 güz dönemi.

 (Editörlük) Zengî ve Eyyûbî Dımaşk'ında 
Ulemâ ve Medrese 1154-1260, Harun Yılmaz, 
Klasik, İstanbul, 2017, 365 s.

 (Seminer) “Kitap ve Dergi Editörlüğü”, Yazar-
lık Kampı, Yedi Hilal, İstanbul, 2017 (M. Nezihi 
Pesen ile birlikte).

	z Dr. Kenan Yıldız

 (Book) 1660 İstanbul Fire and Its Effects: En-
dowments, Society and Economy, Turkish Histori-
cal Society, Ankara 2017, 304 p.

 (PhD Course) “The Sources of History of Otto-
man Law: Sijils”, İstanbul 29 May University Social 
Sciences Institute, 2017 Spring semester.

 (Presentation) “ISAM Library Special Archive 
Collections: The Procedures of Procurement and 
Usage”, Panel on the Archives in Digital Age and 
Cultural Heritage, Boğaziçi University, 20 October 
2017 (together with M. Birol Ülker).

	z Dr. Mustafa Demiray

 (Editorship) ‘Adud al-Dīn al-‘Ījī in the Tradition 
of Islamic Sciences and Thought, ed. Eşref Altaş, 
İSAM Publications, İstanbul, 2017, 669 s.

 (Editorship) Qādī Bayḍāwī in the Tradition of Is-
lamic Sciences and Thought, ed. Mustakim Arıcı, 
İSAM Publications, İstanbul, 2017, 786 s.

 (Index) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, and 
Esra Karayel Muhacir, Catalogue of Theses Sub-
mitted to the Theology Faculties 1953-2015, İSAM 
Publications, İstanbul, 2017, 1480 s.

 (LADEP Seminar) “Editor’s Universe”, 2017-
2018 Fall semester.

 (Editorship) Ulamā and Madrasa in Zengī and 
Ayyūbid Damaskus 1154-1260, Harun Yılmaz, 
Klasik Publications, İstanbul, 2017, 365 s.

 (Seminar) “Book ve Journal Editorship”, Pen-
manship Camp, Yedi Hilal, İstanbul, 2017 (togeth-
er with M. Nezihi Pesen).
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	Abdullah Taha Orhan

 (Kitap tanıtımı) “Feryal Salem. The Emer-
gence of Early Sufi Piety and Sunni Scholasti-
cism: ‘Abdallah b. Al-Mubarak and the Formati-
on of Sunni Identity in the Second Islamic Cen-
tury”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 
21 (2017), 115-118.

	Bayram Pehlivan

 (LADEP semineri) “Fıkıh Usûlü (Hasan Kâfî 
Akhisârî’nin Semtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl adlı 
eseri)”, 2017-2018 güz dönemi.

 (Tez Sunumu) “Hanefi Fıkıh Usûlünde Kı-
yasa Aykırılık”, İlmî Araştırmalar Merkezi 
(İLAM), Nisan 2017.

	Esra Karayel Muhacir

 (Kitap) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, 
Esra Karayel Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tezler 
Kataloğu (1953-2015), İSAM Yayınları, İstanbul 
2017, 1480 s.

	Kaan Çınar

 (Tez) Potansiyel Stres Kaynaklarının Üniver-
site Kütüphanecilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesi 
Üzerindeki Etkisi: İstanbul Örneği, Yüksek Li-
sans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim 
Dalı, İstanbul 2017, 116 s.

	z Abdullah Taha Orhan

 (Book review) “Feryal Salem. The Emergence 
of Early Sufi Piety and Sunni Scholasticism: ‘Ab-
dallah b. Al-Mubarak and the Formation of Sunni 
Identity in the Second Islamic Century”, Dîvân: 
Journal of Interdisciplinary Studies, 21 (2017), 
115-118.

	z Bayram Pehlivan

 (LADEP Seminar) “Methodology of Islamic 
Jurisprudence (Hasan Kāfī Akhisārī’s book titled 
Samt al-wuṣūl ila ‘ilm al-uṣūl)”, 2017-2018 Fall se-
mester.

 (Thesis presentation) “The contradiction to qi-
yās in Hanafī legal theory”, Center for Scholarly 
Research (ILAM), April 2017.

	z Esra Karayel Muhacir

 (Book) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, Esra 
Karayel Muhacir, Catalogue of the Theses Sub-
mitted to the Theology Faculties 1953-2015, 
ISAM Publications, İstanbul 2017, 1480 p.

	z Kaan Çınar

 (Thesis) The Effect of the Potential Stress 
Sources on the Quality of Working Life of Univer-
sity Librarians: The Case of İstanbul, MA Thesis, 
İstanbul University Social Sciences Institute, De-
partment of Information and Records Manage-
ment, İstanbul 2017, 116 p.
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	M. Tâhir 
Büyükkörükçü

 (LADEP semineri) LADEP-2: “Fıkıh: Ukû-
bât”, İSAM, 2017 bahar dönemi.

 (LADEP semineri) LADEP-2: “Fıkıh: Ukû-
bât”, İSAM, 2017 güz dönemi. 

	Muhammed Masum 
Şenburç

 (LADEP semineri) LADEP-1: “Hadis”, İSAM, 
2017 bahar dönemi.

 (LADEP semineri) LADEP-1: “Hadis”, İSAM, 
2017 güz dönemi.

	M. Birol Ülker

 (Kitap) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, 
Esra Karayel Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tezler 
Kataloğu (1953-2015), İSAM Yayınları, İstanbul 
2017, 1480 s.

 (Tebliğ) “İSAM Kütüphanesi Özel Arşiv Ko-
leksiyonları: Sağlama ve Kullandırma Süreçleri”, 
Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras Paneli, 
Boğaziçi Üniversitesi, (20 Ekim 2017). (Kenan 
Yıldız ile birlikte) 

 (Makale) “İSAM Kütüphanesi’nin Türkiye’de-
ki Hizmetleri ve Geleceğe Dair Yönelişleri”, Su-
udi Arabistan Kütüphane ve Bilgi Derneği’nin 
VIII. Suudi Arabistan’da Bilgi Enstitüleri’nin Bil-
gi Toplumunu Desteklemedeki Rolü Sempozyu-
mu: Sorumluluklar, Sınırlar, Aletler, Çıkarımlar, 
Saad Azahri, Hashem Farahat(ed.), Suudi Ara-
bistan Kütüphane ve Bilgi Derneği, Riyad 11-13 
/ 2 /1439 H. – 31/10-2/11/2017, Melik es-Suûd 
Üniversitesi, c. II, s. 63-79.

	z M. Tâhir Büyükkörükçü

 (LADEP Seminar) LADEP-2: “Fiqh: Uqūbât”, 
ISAM, 2017 Spring semester.

 (LADEP Seminar) LADEP-2: “Fiqh: Uqūbât”, 
ISAM, 2017 Fall semester. 

	z Muhammed Masum 
Şenburç

 (LADEP Seminar) LADEP-1: “Hadith”, ISAM, 
2017 Spring semester.

 (LADEP Seminar) LADEP-1: “Hadith”, ISAM, 
2017 Fall semester.

	z M. Birol Ülker

 (Book) İsmail E. Erünsal, M. Birol Ülker, Esra 
Karayel Muhacir, Catalogue of the Theses Sub-
mitted to the Theology Faculties 1953-2015, ISAM 
Publications, İstanbul 2017, 1480 p.

 (Presentation) “ISAM Library Special Archive 
Collections: The Procedures of Procurement and 
Usage”, Panel on the Archives in Digital Age and 
Cultural Heritage, Boğaziçi University, 20 October 
2017 (together with Kenan Yıldız) 

 (Article) “ISAM Library’s Services in Turkey 
and its Future Directions”, The 8th Symposium 
of Saudi Association for Library & Information on 
the Role of Information Institutes in Saudi Ara-
bia in Support of Information Society: Responsi-
bilities, Limits, Instruments, Implications, Saad 
Azahri, Hashem Farahat(ed.), Saudi Association 
for Library & Information, Riyadh 11-13 / 2 /1439 
H. – 31/10-2/11/2017, Malik al-Saud University, v. 
II, pp. 63-79.
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	Neslihan Aracı Güler

 (Kitap bölümü) “İstanbul’daki Bilgi ve Belge 
Merkezleri’nde Bulunan Şahıs Arşivleri Üzerine 
Bir İnceleme”, Özel Arşivlerde Teori ve Uygula-
ma, ed. Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Va-
rol Saydam, İstanbul, 2017, s. 11-130.

	Orhan Ençakar 

 (Kitap bölümü) “Osmanlı’da Şerh Hâşiye Ge-
leneği - Dürer Hâşiyeleri Örneği”, Osmanlı’da 
İlm-i Fıkıh, İstanbul: İSAR Yayınları, 2017, s. 
80-117.

 (Makale) “Hanefî Fıkıh Literatüründe Ge-
lenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasa-
rü’l-Kerhî”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 37, 
2017, s. 7-32.

 (Makale) “Molla Hüsrev’in Dürerü’l-Hük-
kâm’ı Etrafında Oluşan Literatür”, Türkiye Araş-
tırmaları Literatür Dergisi (TALİD), Cilt 12, Sayı 
23, 2014 (Basım 2017), s. 223-277.

 (Seminer) “VIII. Tahkik Kursu Pratik Safha 
Seminerleri”, İSAM, İstanbul, Şubat 2017.

 (Seminer) “Güncel Fıkıh Problemleri", İstan-
bul Daru’l-fünûn İlahiyat Vakfı, Şubat 2017.

 (Seminer) “IX. Tahkik Kursu Pratik Safha Se-
minerleri”, İSAM, Temmuz 2017.

 (Seminer) “Hanefi Fıkıh Literatürü”, Siyer 
Vakfı, İstanbul, Temmuz 2017.

 (Seminer) “Güncel Fıkıh Problemleri”, Siyer 
Vakfı, İstanbul, 2017 güz dönemi.

 (Seminer) “Klasik Metin Okumaları”, İlmî 
Araştırmalar Merkezi (İLAM), İstanbul, 2017 
güz dönemi.

	z Neslihan Aracı Güler

 (Book Section) “An Evaluation over Personal 
Archives Found in Information and Records  Cen-
ters in İstanbul”, Theory and Practice in Private 
Archives, ed. Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, 
Varol Saydam, İstanbul 2017, pp. 11-130.

	z Orhan Ençakar 

 (Book Section) “The Tradition of Commentaries 
and Glosses in the Ottoman Empire: the Case of 
Glosses on Durar”, The Science of Islamic Law in 
the Ottoman Empire, ISAR Publications, İstanbul 
2017, pp. 80-117.

 (Article) “A Lost Text Which Created a Tra-
dition in HanafĪ School Islamic Law Literature: 
Mukhtasar al-Karkhī”, Journal of Islamic Studies, 
37, 2017, pp. 7-32.

 (Article) “Literature Developed around Molla 
Hüsrev’s Durar al-Hukkām”, Türkiye Araştırma-
ları Literatür Dergisi (TALID), vol. 12, no. 23, 2014 
(2017 Edition), pp. 223-277.

 (Seminar) “8th Critical Editing Course, Practical 
Stage Seminars”, ISAM, İstanbul, February 2017.

 (Seminar) “Contemporary Issues of Islamic 
Law,” İstanbul Daru’l-fünûn Ilahiyat Foundation, 
February 2017.

 (Seminar) “9th Critical Editing Course Practical 
Stage Seminars”, ISAM, July 2017.

 (Seminar) “Hanafī School Literature”, Siyer 
Foundation, İstanbul, July 2017.

 (Seminar) “Contemporary Issues of Islamic 
Law”, Siyer Foundation, İstanbul, 2017 Fall se-
mester.

 (Seminar) “Classical Islamic Law Readings”, 
Center for Scholarly Research (ILAM), İstanbul, 
2017 Fall semester.
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	z Okan Kadir Yılmaz

 (Seminar) “Classical Islamic Law Readings”, 
Center for Scholarly Research (ILAM), İstanbul, 
2017 Spring semester. 

 (Seminar) “Hanafi School Literature in the Early 
Period”, İstanbul Şehir University Islamic Studies 
Club, İstanbul 2017.

 (Seminar) “The Lost Works of Hanafi School 
Literature from the Early Compilation Period”, Hü-
dayi Theology Circles, İstanbul 2017.

Status of the Current 
ISAM Employees
As of the end of 2017, there are a total of 134 per-
sonnel working at ISAM, 25 of whom are part time 
employees and 109 of whom are employed full-
time. 

	Okan Kadir Yılmaz

 (Seminer) “Klasik Fıkıh Okumaları”, İlmî 
Araştırmalar Merkezi (İLAM), İstanbul, 2017 
bahar dönemi. 

 (Seminer) “Erken Dönem Hanefi Fıkıh Lite-
ratürü”, İstanbul Şehir Üniversitesi İslâmî İlim-
ler Kulübü, İstanbul, 2017.

 (Seminer) “İlk Tedvin Döneminde Hanefi 
Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri”, Hüdayi 
İlahiyat Halkaları, İstanbul, 2017.

İSAM’da Çalışan Durumu
2017 yılı sonu itibariyle İSAM’da 25’i yarı za-
manlı 109’u tam zamanlı olmak üzere 134 per-
sonel istihdam edilmektedir.
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