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Türkiye Diyanet Foundation Centre for Islamic Stud-
ies (ISAM) is an institution carrying out researches 
and studies about Islam, its history and civilization 
within the framework of scientific principles with the 
aim to introduce Islam and to understand properly 
the scholarly accumulation and cultural heritage pro-
duced by Muslim communities throughout history. It is 
among the primary goals of ISAM to ensure training 
academicians and the experts in the field and to sup-
port the researchers. Moreover, ISAM publishes in 
a qualified manner the unique works written by both 
the researchers working under its management and 
the scholars working at the universities and presents 
those publications to the world of knowledge. Among 
the works produced and published by ISAM, the 
most comprehensive and the biggest one is TDV 
Encyclopedia of Islam, which is the product of 33 
years of labor.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
(İSAM), İslam dinî, tarihî ve medeniyetinin ilmî 
esaslar çerçevesinde araştırılmasına, doğru bir 
şekilde tanıtılmasına ve müslüman toplumların 
tarihî süreçte ürettikleri ilmî birikim ve kültürel 
mirasın anlaşılmasına yönelik çalışmalar yürüten 
bir kurumdur. Alanında uzman akademisyenlerin 
yetişmesini sağlamak ve araştırmacılara destek 
vermek de İSAM'ın öncelikli hedefleri arasındadır. 
Bunun yanı sıra İSAM, gerek kendi bünyesinde-
ki araştırmacıların gerekse üniversitelerde görev 
yapan ilim adamlarının ürettiği özgün eserleri 
nitelikli bir şekilde yayımlayarak ilim dünyasına 
kazandırır. İSAM’ın üreterek yayımladığı eserler 
arasında en kapsamlı ve büyük olanı ise otuz üç 
yıllık bir emeğin ürünü olan TDV İslâm Ansiklo-
pedisi’dir.
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İSAM, müslümanların ilmî ve kültürel mira-
sını, yürüttüğü ilmî projeler, bünyesinde yer 
alan İSAM Yayınları ve alanında sayılı ihtisas 
kütüphanelerinden olan İSAM Kütüphanesi 
çerçevesinde bütüncül bir şekilde ele almaktadır.  
İSAM’ın yürüttüğü çeşitli projeler (TDV İslâm 
Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngilizce’ye Ter-
cüme Projesi, Elektronik Yayın Projesi, modern 
dönem öncesi ilmî birikimi açığa çıkarma ve tekrar 
kazanım amacıyla geliştirilen Erken Klasik Dönem 
ve İkinci Klasik Dönem projeleri, lisans/lisans üstü 
seviyesinde araştırmacı adaylarına destek vermek 
üzere geliştirilen Araştırmacı Yetiştirme Projesi) 
ve bu projeler kapsamında gerçekleştirilen eğitim 
programları ve kurslar ile yayıncılık alanındaki 
çok yönlü faaliyetleri birbirini desteklemekte ve 
teorik bir zeminde buluşmaktadır. Yayınlar ve 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra İSAM, elektronik 
ansiklopedisi, veri tabanları ve kütüphanesiyle 
de Türkiye’nin ve dünyanın pek çok bölgesindeki 
araştırmacılara ve ilgililere de yaygın bir hizmet 
sunmaktadır.

ISAM deals with the scholarly and cultural heritage 
of Muslims in a holistic manner within the framework 
of scholarly projects that it carries out, ISAM Publica-
tions existing under its structure and ISAM Library, 
one of the few specialized libraries in its field. Projects 
carried out by ISAM (TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition and the Project of Translating it into 
English, Digital Publications Project, the Projects of 
Early Classical and Late Classical Periods which have 
been developed to reveal the scholarly accumula-
tion produced before the modern era, the Project of 
Training Researchers developed for the purpose of 
supporting researcher candidates at undergraduate 
/ graduate levels) and its multi-faceted activities in 
the field of publishing mutually support each other by 
means of training programs and courses within the 
scope of various projects and thus meet on a theoreti-
cal basis. In addition to publications and educational 
activities, ISAM provides services to the researchers 
and those who are interested in the field in many 
places in Türkiye and around the world thanks to its 
digital encyclopedia, databases and library.
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TDV Encyclopedia of Islam 
Project
TDV Encyclopedia of Islam is the first encyclopedia 
which originally prepared and completed by Muslims 
in the world. It consists of about 17,000 articles cover-
ing subjects such as Islamic sciences, the concepts 
emerged within Islamic civilization, prominent indi-
viduals and movements who have influenced the 
religious and social life of Muslim communities, the 
history, institutions, geography, important settlements, 
architectural works of Muslim states and societies. It 
has been prepared in a 33-year long period by the 
contributions of more than two thousand scholars 
and researchers from different countries around the 
world most of whom were from Türkiye to the stages 
of writing and editing its 46 printed volumes.

The first volume of the TDV Encyclopedia of Islam 
was published in 1988 after a five-year preparation 
period. In 1993 encyclopedia studies were brought 
together within ISAM, which also conducts researcher 
training activities.

TDV İslâm Ansiklopedisi 
Projesi

TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada müslümanlar ta-
rafından özgün olarak hazırlanarak tamamlanmış 
telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. İslamî ilim-
ler ve İslam medeniyetine ait kavramlar, müslüman 
toplumların dinî ve sosyal hayatında etkili olan 
kişiler ve akımlar, İslam devletleri ve toplumlarının 
tarihi, müesseseleri, coğrafyaları, önemli yerleşim 
merkezleri, mimari eserleri gibi konuları kapsayan 
yaklaşık 17.000 maddeden oluşmaktadır. Otuz üç 
yıllık sürede matbu olarak ortaya çıkan kırk altı 
cilt, telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu 
Türkiye’den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkele-
rinden alanında uzman 2000’i aşkın ilim insanı ve 
araştırmacının katkılarıyla hazırlanmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin I. cildi beş yıllık bir 
hazırlık sürecinin ardından 1988 yılında yayım-
lanmıştır. 1993’te ansiklopedi çalışmaları ve araş-
tırmacı yetiştirme faaliyetleri İSAM bünyesinde 
bir araya getirilmiştir.
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Bu tarihten itibaren İSAM tarafından hazırlanan 
TDV İslâm Ansiklopedisi 2013 yılı sonunda 44. 
cildinin, 2016 yılında ek iki cildin yayımlanma-
sıyla matbu olarak tamamlanmış bir eser haline 
gelmiştir.

2014 yılında internet üzerinden ücretsiz olarak 
erişime açılan TDV İslâm Ansiklopedisi aradan 
geçen beş yıllık süreçte tam bir elektronik/dijital 
ansiklopedi olma yolunda önemli adımlar atmıştır. 
Hem tasarım hem de kullanım açısından yenile-
nen ve Aralık 2017 tarihi itibariyle hizmet vermeye 
başlayan ansiklopedi web sitesi kullanıcı dostu 
arayüzü ile islamansiklopedisi.org.tr adresinden 
ücretsiz internet yayımına devam etmektedir. 

Bu sitede, eski ansiklopedi sitesinde olduğu gibi 
basılı ansiklopedi ciltlerinin taranmış halleri değil, 
her bir maddenin ayrı bir sayfasının ve adresinin 
(URL) olduğu, arama özellikleri ve görsellik açısın-
dan geliştirilmiş bir formatta erişim imkânı sunul-
muştur. Bu yeni elektronik ansiklopedi yapısı sa-
yesinde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin uzmanlardan 
genel okuyucuya kadar geniş bir kullanıcı kitlesi 
tarafından daha verimli bir şekilde kullanılabil-
mesi hedeflenmiştir. Google aramalarında ilk sıra-
larda yer alan ansiklopedi sitesi sürekli geliştirilen 
arama arayüzüyle madde başlıklarında ve madde 
içeriklerinde arama yapılabilmesinin yanında mü-
ellif adlarında ve bibliyografya kısaltmalarında da 
arama yapılabilmesini mümkün hale getirmiştir.  
Gerek madde sayfalarında yer alan ve ilgili diğer 

 The TDV Encyclopedia of Islam, which has been 
prepared by ISAM since then, has become a com-
pleted work with the publication of its 44th volume at 
the end of 2013 and two additional volumes in 2016.

The TDV Encyclopedia of Islam, which was opened 
to access free of charge over the internet in 2014, 
has taken important steps towards becoming a com-
plete digital encyclopedia in the past five years. The 
encyclopedia website, which has been renewed in 
terms of both its design and use and started to serve 
as of December 2017, continues its free internet 
webcasting over islamansiklopedisi.org.tr with its 
user-friendly interface.

In this new site of the encyclopedia, as was in the old 
one, it is not the scanned copy of the articles from the 
printed encyclopedia volumes, but rather a separate 
site with unique web address (URL) for every article 
has been opened to access in a format improved in 
terms of search features and visuals. Thanks to this 
new digital encyclopedia structure, TDV Encyclopedia 
of Islam is aimed to be used more efficiently by a wider 
user groups ranging from experts to general readers. 
With its constantly improved search interface the site 
of the encyclopedia, one of the top ranking sites in 
Google searches, has made it possible to search in 
the author names and bibliographical abbreviations 
as well as in the headings of the articles and their 
contents. It is aimed to provide convenience to users 
who want to do thematic search in the content of the 
encyclopedia by means of both related article links 
which are available on the pages of the articles and 
provide access to other related articles as well as 
special thematic files such as “Three Months and 
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Ramadan File”, “Hajj and Qurban File,” and “Bridges 
File”. The work to correct the errors found in the 
articles and to update the contents of the articles 
also continues to be carried out in the environment 
of digital encyclopedia.

TDV Encyclopedia of Islam, which has been awarded 
with 2019 Türkiye Academy of Sciences (TUBA) 
Fuat Sezgin Book Award, continues its preparations 
for its expanded second edition. A series of work-
shops were organized in 2019 within the scope of 
the preparations for the second edition that aims at 
reproducing some of the articles while adding some 
new headings. New academic committees have 
already been established and works to determine 
the article headings for the second edition and to 
prepare an order list are currently under progress. 
These will be followed by the works for the English 
Edition of the TDV Encyclopedia of Islam tailored to 
its target audience. The English Dictionary of Islamic 
Terminology which has been launched in this context 
has reached at an important stage.

The Concise Encyclopedia 
of Islam
The Concise Encyclopedia of Islam aims to provide 
accurate and sufficient knowledge about basic Islamic 
topics, concepts, and leading individuals, especially 
the prophets, to be a source of daily religious knowl-
edge for the average reader and to provide Islamic 
point of view for the problems of the modern age. 
The Encyclopedia aims to fulfil this goal by employ-
ing a clear language in order to convey the message 
of Islam in the most accurate way. The work as the 
product of a ten-year study by the contributions of 
about 180 scholars and experts was published in 
2019 under the management of ISAM.

The Concise Encyclopedia of Islam, which is 
planned to address and meet the religious edu-
cational needs of the Muslims living together with 
adherents of other religions and cultures in vari-
ous parts of the world, has different features from 
TDV Encyclopedia of Islam in terms of both con-
tent and language due to the difference between 
the aims and audiences of the two encyclopedias. 

maddelere ulaşma imkânı veren “ilişkili maddeler” 
listesiyle gerekse zaman zaman kullanıcıların be-
ğenisine sunulan “Üç Aylar ve Ramazan Dosyası”, 
“Hac ve Kurban Dosyası,” “Köprüler Dosyası” gibi 
dosyalarla da yine ansiklopedi içeriğinde tematik 
arama yapmak isteyen kullanıcılara kolaylık sağ-
lanması hedeflenmektedir. Madde içeriklerindeki 
yazım hatalarının düzeltilmesi ve madde içerikle-
rinin güncelleştirilmesi çalışmaları da elektronik 
ansiklopedi ortamında yürütülmektedir.

2019 yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Fuat 
Sezgin Eser Ödülü’ne layık görülen TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin genişletilmiş ikinci edisyonu 
için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Mad-
delerin gözden geçirilerek bir kısmının yeniden 
yazdırılmasını ve yeni maddelerin ilave edilmesini 
hedefleyen ikinci edisyon çalışmaları kapsamın-
da 2019 yılında bir dizi çalıştay düzenlenmiştir. 
Hâlihazırda ise yeni ilim heyetleri oluşturularak 
ikinci edisyon madde listesi belirleme ve sipariş 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bunu, hedef 
kitlesine göre şekillendirilmiş İngilizce edisyon 
çalışması takip edecektir. Bu kapsamda başlatılan 
İngilizce İslamî Terimler Sözlüğü çalışması önemli 
bir aşamaya gelmiştir.

Temel İslam Ansiklopedisi

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin temel 
konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak 
üzere, önde gelen şahsiyetler hakkında genel oku-
yucuya doğru ve yeterli bilgi sunmayı, günlük dinî 
bilgiler konusunda kaynaklık etmeyi, modern 
çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında 
İslam’ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı ve 
İslam’ın mesajını, anlaşılır bir üslupla en doğru 
şekilde aktarmayı hedeflemektedir. Eser, İSAM 
bünyesinde on yıllık bir çalışmanın mahsulü 
olarak 180 civarında ilim insanı ve uzamanın 
katkısıyla hazırlanıp 2019 yılında yayımlanmıştır.
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Dünyanın dört bir yanında farklı din ve kültürlerle 
bir arada yaşayan müslüman toplulukların dinî 
eğitim ihtiyacını gidermeyi hedefleyen eser, TDV 
İslâm Ansiklopedisi’nden farklı olarak sade bir 
dil ve üslup ile hazırlanmıştır. Okullarda eğitim 
materyali olarak da kullanılabilmesi amacıyla 
bilgilendirici çizimler (infografikler) ve tablolarla 
desteklenmiştir.

Ansiklopedinin öne çıkan başlıca 
özellikleri şunlardır: 

	z İslam dininin inanç esasları, ahlak, ibadetler, 
helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve 
toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini ola-
bildiğince kuşatıcı olarak ele almaktadır.

	z Dinî bilgiyi sahih kaynaklara ve müslüman 
ümmetin tarih boyunca ana yolunu, ortak şuuru-
nu ve vicdanını oluşturan itidalli anlayışa dayalı 
olarak aktarmaktadır.

	z Dinî terimler, belli başlı sûreler, esmâ-yi hüsnâ, 
mezhepler, tarikatlar, dinler, Kur’an’da adı geçen 
peygamberler, Hz. Peygamber döneminin önemli 
olayları, sahabîler ve önde gelen âlimlere dair 
madde başlıklarına yer verilmiştir.

	z Günümüzde genellikle fıkıh kapsamında 
incelenen, hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi 
alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlar (insan 
hakları, ekonomi, eğitim, medya, iletişim, banka, 
giyim kuşam, reklam, spor vb.) açıklanmıştır.

 In order to be used as an educational material at 
schools, The Concise Encyclopedia of Islam has been 
enriched with informative illustrations (infographics) 
and tables.

The main features of the 
encyclopedia are as follows:

	z It covers the principles and provisions of creed, 
morals, worship, halal and harams, interpersonal 
relations and social order of the religion of Islam as 
much as possible.

	z It provides religious knowledge based on au-
thentic sources and the moderate understanding 
that has constituted the mainstream path, common 
consciousness and conscience of Muslim Ummah 
throughout history.

	z Article headings include various religious terms, 
certain suras, ‘asmā al-ḥusnā, schools of thought, 
sufi orders, religions, the prophets mentioned in the 
Quran, important events of the time of the Prophet, 
and his companions.

	z Today, some basic concepts (such as human 
rights, economy, education, media, communication, 
bank, apparel, advertising, sports, etc.) related to the 
fields of law, sociology, politics and economy, which 
are generally examined within the scope of Islamic 
law, have been explained.

	z In its Turkish edition, 1426 articles are included 
(It is planned to be translated into many foreign lan-
guages and new article headings can be added in 
the relevant languages).
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	z Nearly two-thirds of the encyclopedia articles 
consist of concepts and terms frequently used in 
religious sources and sciences.

	z There are 392 biographies of the prophets, 
some prominent historical figures connected to the 
prophets, the companions and the scholars who 
have come to prominence by their various aspects 
throughout the history of Islam.

	z Visualized identity cards have been prepared to 
give concise information about the people whose 
biographies have been included.

	z There are articles related to the religions that are 
widespread in the world and in our region as well 
as various scholarly traditions, schools of thought, 
sects, and social movements that have emerged in 
the history of Islam.

	z Türkçe yayımında 1426 maddeye yer veril-
miştir (Birçok yabancı dile çevrilmesi planlan-
maktadır ve ilgili dillerde yeni maddeler eklene-
bilecektir).

	z Ansiklopedi maddelerinin yaklaşık üçte ikisi 
dinî kaynaklarda ve ilim dallarında sıkça kullanı-
lan kavramlardan ve terimlerden oluşmaktadır.

	z Peygamberlere, peygamberlerle ilişkili bir 
kısım önemli tarihî şahsiyetlere, sahabîlere ve 
İslam tarihi boyunca çeşitli yönleriyle öne çıkan 
âlimlere ait 392 biyografi maddesi bulunmaktadır.

	z Biyografisi bulunan kişiler hakkında özlü bilgi 
vermek üzere görselleştirilmiş kimlik kartları ha-
zırlanmıştır.

	z Dünyada ve bölgemizde yaygın olan dinler, 
İslam tarihinde ortaya çıkan çeşitli ilmî gelenekler, 
mezhepler ve toplumsal hareketlere ait maddeler 
yer almaktadır.
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	z Çeşitli kavramları, konuları ve olayları an-
latmak üzere ansiklopedi 400’e yakın çizim ile 
zenginleştirilmiştir.

	z Bilgiyi ve manevi boyutu bir arada ele alan eser, 
kolay anlaşılır bir dil ve üslup ile hazırlanmıştır.

	z Orta ve yüksek öğretimde eğitim malzemesi 
olarak kullanılabilecek niteliktedir.

Elektronik Yayın Projesi

Bu çerçeve projenin öncelikli hedefi, TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin 2014 yılından bu yana internet 
ortamında yayımlandığı web sayfasının hem 
görsellik hem de içerik açısından geliştirilerek 
aşama aşama tam anlamıyla kullanıcı dostu bir 
elektronik ansiklopedi haline getirilmesidir. Bu 
çerçevede internet üzerinden madde içerik ve 
görsellerinin yenilenmesi kadar gerek teknolojik 
yenilikleri takip etme gerekse kullanıcılardan gelen 
geri bildirimlerle ansiklopedi sitesinin alt yapısının 
sürekli iyileştirilmesi çalışmaları bu proje eksenin-
de yürütülmektedir. Teknik açıdan bu iyileştir-
meler kullanıcıya dönük yüzü itibariyle 2017 yılı 
sonunda hizmete giren ansiklopedi internet sitesi 
ve mobil uyumlu versiyonları açısından geçerli 
olduğu kadar, İSAM bünyesinde ansiklopedi ça-
lışmalarının mutfağında yer alan araştırmacıların 
web üzerinden daha verimli çalışacağı yazılımla-
rın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi boyutlarını da 
kapsamaktadır.

Elektronik Yayın Projesi’nin bir diğer önemli 
hedefi, İSAM’ın sadece yayınları ve verdiği kü-
tüphane hizmeti ile değil internet sitesi üzerinden 
ücretsiz olarak hizmete sunduğu veri tabanları 
ile de dünyanın her yerindeki araştırmacılara 
hizmet sağlayabilmesidir. Özellikle İslam ilimleri 
ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırma-
cılara hizmet vermeyi hedefleyen elektronik 
veri tabanlarının teknik alt yapı ve çeşitlilik 
açısından geliştirilmesi proje kapsamında ele 
alınmakta ve İSAM Kütüphanesi bünyesindeki 
birimlerce içerikleri sürekli geliştirilmektedir.  

	z The encyclopedia is enriched with nearly 400 
drawings in order to explain various concepts, topics 
and events.

	z The work, which deals with information and 
spiritual dimension together, is written with an easy-
to-understand language and style.

	z It can be used as educational material in second-
ary and higher education.

Digital Publication Project
The primary purpose of this frame project is to improve 
the website of TDV Encyclopedia of Islam, which 
has been available online since 2014, in terms of 
both design and visual quality as well as functional-
ity, thus gradually developing it entirely into a digital 
encyclopedia. The edition of the articles, the resto-
ration of the images used in the encyclopedia and 
the developments in the basis of the website, user 
feedbacks and improvements in the interface are 
analysed, processed and applied within this project. 
Technical improvements include the interface of the 
website for the users as well as the background 
interface for the editors and the researchers working 
on the content of the encyclopedia.

Another goal of this project is to provide access to 
the digital resources of ISAM (other than the library 
and publications) that are compiled under different 
databases, for the researchers all around the globe. 
The variety, content and the technical features of 
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these databases are developed by this project with 
the collaboration of department under the library. 
These databases provide bibliographical information 
and PDF files of tens of thousands of articles in Turk-
ish with the consent of the authors and publishers.

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

Database for Turkish History, Literature, Culture, and 
Art, the text of which is accessible online, covers 
articles published in primarily in academic journals 
and various publications as well as papers presented 
at symposiums and congresses. 

The database contains around 82,122 bibliographical 
records and for now the full text of 60,938 of articles 
can be accessed in PDF format. Queries can be made 
in-text through various filter fields such as subject 
title, article title, author name, keyword, language 
and date when article was added.

Database for Articles on Islamic 
Studies

This database, which includes the articles on Islamic 
Studies published particularly in the journals of theol-
ogy faculties as well as in the academic periodicals 
published by various publishers and institutions, and 
the presentations delivered in symposiums and con-
ventions, provides access in addition to bibliographical 
records, to full texts in PDF format.

Bu veri tabanlarında, Türkçe yayınlanmış on bin-
lerce makalenin künye bilgisinin yanı sıra pek çok 
makalenin yayın izinleri alınarak tam metinleri de 
okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. 

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 
Makaleleri Veri Tabanı

Metin erişimli Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve 
Sanat Makaleleri Veri Tabanı, başta akademik 
dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar 
tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan ma-
kalelerle sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan 
tebliğleri kapsamaktadır.

Veri tabanında 82.122 makalenin künyesi ile şim-
dilik 60.938 makalenin tam metinlerine (PDF 
olarak) ulaşılabilir. Arama sayfasından konu 
başlığı, makale adı, yazar adı, dil ve eklenme ta-
rihinin yanında metin içinde kelime sorgulaması 
yapılabilmektedir.

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu 
dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri ve ku-
rumlar tarafından basılan süreli ilmî yayımlarda 
yer alan ilahiyat alanındaki makaleler ile sem-
pozyumlarda ve kongrelerde sunulan tebliğleri 
kapsayan veri tabanında, bibliyografik künyelerin 
yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam 
metinlerine PDF formatında erişilebilir. Sürekli 
güncellenen veri tabanında 2019 sonu itibariyle 
65.685 makale künyesi ile 61.486 makalenin tam 
metinleri bulunmaktadır. Arama sayfasından konu 
başlığı, makale adı, yazar adı, dil ve eklenme ta-
rihinin yanında metin içinde kelime sorgulaması 
yapılabilmektedir.
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İlahiyat Fakülteleri Tezler Katalogu 
Veri Tabanı

1953’ten günümüze kadar İlahiyat fakültelerin-
de yapılan lisans üstü tezlerin künye bilgilerini 
derlemeyi hedefleyen bu veri tabanı, 2019 yılı 
sonu itibariyle 16.373’ü tamamlanmış ve 7.830’u 
devam etmekte olan 24.204 yüksek lisans,  
doktora ve doçentlik tezinin bilgilerini içermek-
tedir. Türkiye’de İslamî ilimlerde günümüze kadar 
üretilen bilgi birikimini ortaya koymak ve bu 
sahada yürütülen tez çalışmalarında tekrara dü-
şülmesini önlemek amacıyla hazırlanan veri tabanı 
bir taraftan İlahiyat fakültelerinden İSAM’a ulaşan 
bilgilerle güncellenmekte, diğer taraftan da YÖK 
Tez Merkezi’nin kayıtlarıyla karşılaştırılmaktadır.

Ülkemizde yapılan bu çalışmaların İslam dünya-
sına tanıtılması amacıyla veri tabanında 2013 yılı 
sonuna kadar olan künye bilgilerinin Arapça’ya 
tercümesi tamamlanmış olup bu tarihten son-
rakilerin tercümesi ise halen devam etmektedir.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca 
dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza 
2019 yılında Felsefe Mecmuası, Yeni Mecmua, İc-
timâiyât Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, Hürriyet-i Fikriyye 
[Serbest Fikir, Uhuvvet-i Fikriyye], Habl-i Metîn, 
Musavver Muhît, İstişâre, Millî Mecmua, Meslek-i 
İctimâî dergilerine ait 2761 makalenin künyesi 
eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız-
dan 34.271 makalenin künyesi ile tam metinlerine 
(PDF olarak) ulaşılabilir.

In this database, which is continuously updated, as 
of the end of 2019, the bibliographical records of 
65,685 articles and the full text of 61,486 articles 
can be accessed online. Queries can be made in-
text through various filter fields such as subject title, 
article title, author name, keyword, language and 
date when article was added.

Database for Catalogue of 
Theses Written at Theology 
Faculties

This database, which aims to compile the bibliographi-
cal records of theses written in graduate programs at 
theology faculties since 1953, includes bibliographical 
records of 16,373 completed, 7,830 on-going, a total 
of 24,204 masters, doctoral, and associate profes-
sorship theses as of the end of 2019. This database 
initiated as an attempt to resent the scholarly ac-
cumulation in Islamic studies, to prevent repetition 
in thesis-writing in this field, thus to contribute to 
the increase of productivity has been continuously 
updated on the one hand by the data provided to 
our library by theology faculties on the other hand 
by comparing them with the records of Council of 
Higher Education (YÖK) Thesis Center.

With the aim to introduce the academic studies carried 
out in Türkiye to Muslim world, the Arabic translation 
of the bibliographical records up to the end of 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

Database for Articles in Ottoman Turkish, which 
consists of articles on history, literature, and Islamic 
studies published in journals written in Ottoman Turk-
ish, the bibliographical information of 2,761 articles 
published in the following journals and magazines 
have been added in 2019: Felsefe Mecmūası, Yeni 
Mecmūa, İctimāiyat Mecmūası, İstanbul Üniversitesi 
Türkiyāt Enstitüsü Türkiyāt Mecmūası, Hürriyet-i Fik-
riyye [Serbest Fikir, Uhuvvet-i Fikriyye], Habl-i Metīn, 
Musavver Muhīt, İstişāre, Millī Mecmūa, Meslek-i 
İctimāī.
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Bibliographical records and full texts (in PDF format) 
of 34,271 articles can be accessed from the Database 
for Articles in Ottoman Turkish.

Database for Treatises in 
Ottoman Turkish

The database, which contains printed treatises in 
Ottoman Turkish related with Islamic studies, history, 
and literature, consists of 4,404 full-text articles. Only 
the first pages of some voluminous treatises are 
open to access through the database. The full texts 
of such treatises can be found in the ISAM Library.

Database for Qadi Registers

The microfilms of Ottoman Qadi Registers and their 
digitalized forms, which are vitally important for stud-
ies on legal and economic history as well as on social 
and political history, are collected by ISAM Library 
Archive Services. In this database, there are currently 
28,982 qadi registers and bibliographical information 
of various registry books. Database for Qadi Registers 
can be accessed by designated computers within 
ISAM Library.

Moreover, 40 registers, which have been compiled 
from the registers of the courts of 16th and 17th cen-
turies in Istanbul, have been published by ISAM in 
collaboration with Istanbul Culture and Art Works Inc. 
in 40 volumes under the title, İstanbul Kadı Sicilleri 
(Istanbul Qadi Registers) in 2010-2011.

60 volumes from the 18th, 19th and 20th centuries have 
been added to these published volumes in 2019 with 
the partnership of Medipol University Faculty of Law 
and İBB Kültür AŞ, and the total number of published 
registers with the previous ones reached at 100. The 
texts of 100 volumes of qadi registers are freely ac-
cessible at https://kadisicilleri.istanbul/.

Risaleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve İslamî ilimlerle ilgili matbu 
risaleleri ihtiva eden bu veri tabanında 4404 ri-
salenin tam metni bulunmaktadır. Bazı hacimli 
risalelerin ise veri tabanında sadece ilk sayfaları 
yer almaktadır. Bu risaleler İSAM Kütüphanesi’nde 
hizmete sunulmaktadır.

Kadı Sicilleri Veri Tabanı

Osmanlı tarihi araştırmalarında hukuk ve iktisat 
tarihinin yanı sıra sosyal ve siyasî tarih sahala-
rının da temel kaynaklarından olan Osmanlı 
kadı sicillerinin mikrofilmleri ve dijitalleri İSAM 
Kütüphanesi Arşiv Servisi tarafından bir araya 
getirilmektedir. Kadı Sicilleri Kataloğu’nda Me-
şihat defterleriyle birlikte 28.982 defterin/cildin 
künye bilgileri yer almaktadır. İSAM’ın önemli veri 
tabanlarından olan kadı sicilleri koleksiyonuna 
İSAM Kütüphanesi içerisindeki bu hizmete tahsis 
edilmiş bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir.

Ayrıca İstanbul mahkemelerindeki sicillerden 
16. ve 17. yüzyıllara ait kırk defter, İSAM ile İs-
tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri 
kapsamında İstanbul Kadı Sicilleri üst başlığı ile 
2010-2011’de yayımlandı. 

Yayımlanan bu ciltlere 2019 yılında Medipol 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İBB Kültür AŞ 
ortaklığı ile 18, 19 ve 20. yüzyıllardan altmış cilt 
daha eklenerek yayımlanan toplam defter sayısı 
100’e ulaştı. 100 cilt kadı sicilinin orijinal metin-
leriyle Latin harfli transkripsiyonlarına https://
kadisicilleri.istanbul/ adresinden ücretsiz olarak 
erişilebilmektedir.
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Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nden temin 
edilen defter ve dosyalar da İSAM Kütüphanesi 
Arşivi’ne eklenen yeni serilerdendir. Bu materyal 
iki gruptan oluşmaktadır:

Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri 

Şeyhülislamlık, Kazaskerlik, Nakîbüleşraflık 
defterleri ile 1826’da Bâb-ı Meşîhat’ın tesisinden 
itibaren kurumun bürolarında ve meclislerinde 
üretilmiş 5307 adet defterden oluşmaktadır. Def-
terler, Meşihat meclisleri öncesi ve sonrası olmak 
üzere iki kısımdır.

Ulema Sicill-i Ahval Dosyaları 

Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde 
bulunan 6835 şahıs dosyasından oluşmaktadır. 
Dosyalar, şeyhülislamlık makamına bağlı olarak 
farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış 
olan memurlara ait hal tercümesi, icazetname, 
nüfus ve maaş belgeleri gibi farklı birçok belgeden 
oluşmaktadır. Dosyaların bazıları sadece zarftan 
ibaret olup bir kısmında da hal tercümesi bulun-
mamaktadır. Dosyalar; nâip, müftü, müderris, 
muallim, muhzır, odacı, hademe, kâtip, dersiâm, 
eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, şâhi-
dü’l-hüküm, vaiz, şeyhülislâm, Meclis-i Meşâyih 
azası, kazasker gibi birbirinden farklı ilmiye ve 
kalemiye memurlarına aittir. Dosyaların dijitalleri 
İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilmektedir.

Mashīkhat (The Office of 
Şeyhülislam) Registers

Defters, documents, and files obtained from the 
Mashīkhat archive of the Office of Istanbul Mufti, are 
among the new series added to ISAM Library Archive. 
This material consists of two groups:

Mashīkhat (Shayk al-Islam) Defters 

Defters of Shayk al-Islam’s, Kazasker’s and Naqib al 
Ashraf’s are merged in1826 after the institutionalisa-
tion of Bab al Mashīkhat and consists of 5,307 defters.

Ulema Sicill-i Ahval Files

This archive consists of the files of 6,835 individuals 
the original copies of which are found in the Office 
of the Mufti of Istanbul. The files consist of many 
different types of documents such as life stories, 
diplomas, family register and salary documents of civil 
servants who worked in different towns, regions and 
levels under the authority of Şeyhülislam. Some of 
the files are just envelopes, and some do not consist 
of biographies.

The files belong to nāib (regent), muftī, mudarris 
(professor), muallim (teacher), muhzir (summoner), 
chambermaid, janitor, scribe, dersiām (head, eytām 
manager (orphans’ manager), qādī (judge), muftī mü-
sevvidi (muftī secretary), şâhidü’l-hüküm, preacher, 
şeyhülislam, member of Meclis-i Meşāyih, and civil 
servants. The digital format of the files can be ac-
cessed in the ISAM Library.
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Turkish Music Archive of 
Cuneyd Kosal

Turkish Music Archive of Cuneyd Kosal, which is 
considered to be the richest collection of Turkish 
Classical Music, consists of 185 notebooks and 
some separate musical note sheets. 107 notebooks 
containing 5,398 musical pieces have been classified 
and opened to online access. 

His Library consists of 425 books and journals about 
Turkish Music. The bibliographic records of these 
books are accessible through ISAM Library’s website.

The Projects of Early Classical 
Period and Late Classical Period

Within the scope of these projects, it is aimed to 
research, reveal, regain and write the history of sci-
ence more accurately in the Islamic civilization in the 
pre-modern period (i.e. from the beginning of Islamic 
history up to the 19th century). In accordance with the 
transformation experienced in the history of the clas-
sical period Islamic thought and sciences, the history 
of sciences has been divided into two main periods: 
early classical period (from the beginning to the end 
of the 6th / 12th century) and the late classical period 
(from the 7th / 13th century to the beginning of the 12th 
/ 19th century) and a project that examines each of 
these periods was developed. The works carried out 
within the framework of pre-modern thought and his-
tory of sciences within ISAM were also shaped within 
the framework of these two “framework projects”.

Carrying out serious academic research in the area 
of Islamic studies, first of all, depends on scientific 
evaluation and publication of the scholarly accumula-
tion of the past. A large part of millions of manuscripts 
in Islamic world has not been published yet or pre-
sented to the benefit of the researchers in a scientific 
manner. Even though it is pleasing that there have 
been increasing numbers of publications in the fields 
of language, literature, and history in recent years, 
there is still need for publication of books written 
on Islamic studies especially on Ḥanafī and Shāfiʿī 
Schools of Islamic law, and on rational sciences. 

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

En zengin Türk musikisi nota arşivlerinden biri 
olan koleksiyonda 185 adet el yazması nota def-
terinin yanı sıra perakende nota nüshaları bu-
lunmaktadır. Bunlardan 5398 eseri ihtiva eden 
107 defter, eser bazında tasnif edilip dijital olarak 
kullanıma açıldı.

Ayrıca, Cüneyd Kosal arşivinden Türk müziği 
hakkındaki 425 adet kitap ve mecmuaya İSAM 
Kütüphanesi katalogundan erişilebilmektedir.

Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik 
Dönem Projeleri

Projeler kapsamında İslam medeniyetinde modern 
öncesi (yani başlangıçtan 19. yüzyıla kadar olan) 
dönemde ortaya konulan ilmî birikimin araştı-
rılması, açığa çıkarılması, tekrar kazanılması ve 
ilimler tarihinin daha doğru olarak yazılması he-
deflenmektedir. Klasik dönem İslam düşüncesi 
ve ilimler tarihindeki dönüşüme de uygun olarak 
ilimler tarihi erken klasik dönem (başlangıçtan 
6./12. yüzyılın sonlarına kadar) ve ikinci klasik 
dönem (7./13. yüzyıldan 12./19. yüzyıl başları-
na kadar) şeklinde iki ana döneme ayrılarak bu 
dönemlerin her birini inceleyen birer proje ge-
liştirilmiştir. İSAM bünyesinde modern dönem 
öncesi düşünce ve ilimler tarihine yönelik olarak 
yürütülen çalışmalar da bu iki “çerçeve proje” 
içinde şekillendirilmiştir. 

İslam araştırmaları alanında ciddi çalışmaların 
yapılabilmesi her şeyden önce geçmişe ait ilmî 
birikimin değerlendirmeye tâbi tutularak ince-
lenmesine ve klasik eserlerin yayımlanarak daha 
geniş bir araştırmacı kitlesine erişilebilir kılınma-
sına bağlıdır. İslam âleminde sayıları milyonlarla 
ifade edilen yazma eserlerin büyük bir kısmı 
henüz basılmamış veya araştırmacıların istifade 
edebileceği şekilde ilmî neşre konu olmamıştır.  
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Son yıllarda dil, edebiyat ve tarih alanlarında neşir 
çalışmalarının sayısı artıyor olsa da İslamî ilimler 
alanındaki eserlerin, özellikle de Hanefî ve Şâfiî 
fıkhına dair eserler ile “aklî ilimler”e dair eserlerin 
neşri konusunda önemli bir eksiklik dikkat çek-
mektedir. Bu eksikliği giderme niyetiyle İSAM, 
Erken Klasik ve İkinci Klasik Dönem projeleri 
kapsamında tahkikli metin neşrine ve tahkikli 
neşirlerin daha nitelikli olarak artması amacıyla 
tahkikli neşir kurslarına önem vermektedir.

Projeler Kapsamında 2019 Yılında 
Neşredilen Eserler:

1. Telif Eserler

Mehmet Taha Boyalık, el-Keşşâf Literatürü: Ze-
mahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi

2. Tahkikli Neşirler

Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (ö. 696/1296), Keşfü’l-esrâr 
ve hetkü’l-estâr, I-V (thk. Bahattin Dartma)

Şeyh Bedreddin (ö. 820/1417-18), et-Teshîl Şerhu 
Letâifi’l-işârât, I-III (thk. Mustafa Bülent Dadaş)

Tahkik Kursları

İSAM, 2012 yılında başlattığı İkinci Klasik Dönem 
Projesi kapsamında, 2013 yılından 2018 yılına 
kadar yılda iki dönem şeklinde ve üç ayrı seviye-
de uluslararası tahkik kursları düzenleyerek bu 
konuda Türkiye’de bir farkındalık oluşturmuştur.

2018 yılından itibaren kurum dışında düzenlenen 
kurslara katkı vermeye başlayan İSAM, 2019 yılın-
da tahkik kurslarını üniversitelerle iş birliği yapa-
rak gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Bu çerçevede 
İbn Haldun Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi 
ile iş birliği yapılmıştır. 

Başlangıç seviyesinde düzenlenen kurs kapsamın-
da katılımcılara yirmi dört saati teorik, otuz altı 

With the intention to overcome this deficiency, ISAM 
attaches importance to the critical editing within the 
scope of the Early Classical Period and Late Clas-
sical Period Projects, as well as to the Critical Edit-
ing Courses in order to increase the quality of the 
critical editions.

The Works Published within 
Scope of the Projects in 2019:

Books

	z Mehmet Taha Boyalık, el-Keşşâf Literatürü: 
Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi (al-
Kashshāf Literature: The History of the Influence 
of al-Zamakhsharī’s Classical Qur’anic Exegesis)

Critical Editions

	z Yūsuf b. Hilāl al-Ṣafadī (d. 696/1296), Kashf 
al-asrār wa hatk al-astār, I-V (ed. Bahattin Dartma)

	z Şeyh Bedreddin (ö. 820/1417-18), al-Tashīl Sharḥu 
Latāif al-ishārāt, I-III (ed. Mustafa Bülent Dadaş) 

Tahqīq (Critical Editing) Courses

As part of the Late Classical Period Project, which 
began in 2012, ISAM organized international criti-
cal editing courses in three levels twice a year from 
2013 until 2018 and created an awareness in this 
regard in Türkiye.

ISAM which started to contribute to the critical editing 
courses organized outside the institution since 2018, 
went on to carry out such courses in cooperation 
with universities in 2019. In this context, cooperation 
was made with the Faculty of Islamic Sciences, Ibn 
Haldun University. Within the scope of the course held 
at the beginners’ level, a total of 60 hours of train-
ing, 24 hours of which is theoretical and 36 hours of 
which were practical, were given, and 24 successful 
participants were given their certificates.
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International Course for Critical 
Editing of Ottoman Turkish 
Manuscripts

As the previous ones, the 3rd International Otto-
man Turkish Critical Editing Course organized by 
ISAM between 17-29 June 2019 was attracted with 
great interest. Of the 220 researchers who applied, 
30 could be accepted due to the limited space. 92 
people participated in the courses, the first of which 
was organized in 2017.

The first phase of the 3rd International Ottoman Turk-
ish Critical Practice Course, which was planned to 
be twelve days and a total of 96 hours, lasted eight 
days, consisting of 64-hours of “theoretical seminars”. 
The “practical phase”, which was carried out on the 
books of prose titled Tercüme-i Eyyühe’l-veled, and 
Risâle-i şurûṭi’s-salât, lasted 32 hours (four days).

At the end of the program conducted by Assoc. Prof. 
Berat Açıl, the Academic Coordinator of Ottoman 
Turkish Critical Editing Courses, and the members 
of the organizing committee Prof. Sadık Yazar, Asist. 
Prof. Kadir Turgut and Assoc. Prof. Özgür Kavak, 30 
trainees were presented with their certificates.

ISAM Reading Groups for 
Classical Texts

The program titled as “ISAM Classical Texts Reading 
Groups” and carried out under two main projects of 
ISAM namely “Early Classical Period Project” and 
“Late Classical Period Project” aims to read the clas-
sical texts in circles constituted from the students of 
expertise in addition to the main activities and pub-
lications of the both projects. Four existing reading 
groups continued their classes in 2019:

saati pratik olmak üzere toplam altmış saatlik bir 
eğitim verilmiş, başarılı olan yirmi dört katılımcıya 
sertifikaları verilmiştir.

Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli 
Neşir Kursu 

İSAM tarafından 17-29 Haziran 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen III. Uluslararası Osmanlı 
Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu da öncekiler gibi 
yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Başvuru yapan 
220 araştırmacıdan kontenjan sınırlılığı sebebiy-
le otuzu kabul edilmiştir. İlki 2017 yılında dü-
zenlenen kurslara şimdiye kadar doksan iki kişi 
katılmıştır.

Bu sene, on iki gün ve toplam doksan altı saat 
olarak planlanan III. Uluslararası Osmanlı Türk-
çesi Tenkitli Neşir Kursu’nun altmış dört saatlik 
“teorik seminerler”den oluşan ilk safhası sekiz gün 
sürmüştür. Tercüme-i Eyyühe’l-veled adlı mensur 
ve Risâle-i şürûti’s-salât başlıklı manzum eserler 
üzerinden gerçekleştirilen “pratik safha” ise otuz 
iki saat (dört gün) sürmüştür.

Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir kursları akademik 
koordinatörü Doç.Dr. Berat Açıl ve tertip heyeti 
üyeleri Prof.Dr. Sadık Yazar, Dr. Öğr. Üyesi Kadir 
Turgut ve Doç.Dr. Özgür Kavak tarafından yürü-
tülen program sonunda otuz kursiyere sertifikaları 
verilmiştir.

İSAM Klasik Metin Okumaları

Erken Klasik Dönem Projesi ve İkinci Klasik 
Dönem Projesi adlı iki projemizle irtibatlı olarak 
“İSAM Klasik Metin Okumaları” üst başlığı al-
tında yürütülen derslerde iki proje çerçevesinde 
yapılması hedeflenen faaliyet ve yayınların yanı 
sıra ihtisas öğrencilerine yönelik oluşturulan ders 
halkalarıyla klasik dönem eserlerinin okutulması 
amaçlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde dört okuma 
grubu İSAM’da derslere devam etmiştir.
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Muğni’l-lebîb Okumaları 

Arap dili ve edebiyatının en önde gelen isimlerin-
den olan, pek çok telif ve tahkik eser neşreden ve 
çalışmalarını İSAM’da sürdüren Prof.Dr. Fahred-
din Kabâve, önceki yıllarda başladığı derslerini 
2019 yılında da sürdürdü. 2019’un ilk aylarında 
başlayan ve İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) 
Muğni’l-lebîb isimli eserinin takip edildiği okuma 
grubu, yaz döneminde kısa bir ara verildikten 
sonra güz dönemiyle birlikte yeni katılımcılarla 
birlikte haftalık olarak derslerine devam etti. 

Tebsıratü’l-edille Okumaları 

Kelam alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve halen 
29 Mayıs Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı gö-
revini sürdüren Prof.Dr. İlyas Çelebi, İSAM’da 
Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) Mâtürîdî 
kelamına dair Tebsıratü’l-edille adlı eserini okut-
maktadır. 2018 yılı güz döneminde başlayan “Teb-
sıratü’l-edille Okumaları” 2019 yılında da devam 
etti.

el-Hidâye Okumaları 

Bu derste, Dr. Hüseyin Kayapınar nezaretinde Bur-
hâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî 
fıkhına dair el-Hidâye adlı eseri takip edilmektedir. 
“el-Hidâye Okumaları” 2019 yılı güz döneminde 
de ağırlıklı olarak DİB mensubu katılımcılarıyla 
derslerine devam etmektedir. Kayapınar, uzun 
yıllar İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde görev 
yaptıktan sonra DİB Din İşleri Yüksek Kurulu 
üyeliği ve başkanlığı ve TDV Mütevelli Heyeti 
üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları 

Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrah-
man Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde 
yürütülen Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okuma 
Grubu, 2018 yılı güz döneminden itibaren ders-
lerini ihtisas öğrencileriyle haftalık olarak İSAM’da 
sürdürmektedir. 2019 yılında da okuma grubu’nun 
çalışmaları devam etmiştir. 

Mughnī al-labīb Reading Group

Prof. Fakhr al-Din Qabāwa, who is one of the most 
eminent scholars of the Arabic language and litera-
ture, has authored and critically edited books, and 
works at ISAM, continued his classes that had started 
earlier by two reading groups in 2018. The read-
ing group of Ibn Hishām al-Nakhwī’s (d. 761/1360) 
Mughnī al-labīb which started in the first months 
of 2018 continued after a summer break with new 
participants on weekly basis.

Tabsirat al-adilla Reading Group

Prof. İlyas Çelebi, who is known for his studies in the 
field of Islamic theology, and works in TDV 29 Mayıs 
University as Vice Rector, has led the reading group 
of Abū al-Muʿīn al-Nasafī’s (d. 508/1115) Tabsirat al-
adilla. Tabsirat al-adilla reading group which started 
in Fall 2018 continued in 2019.

al-Hidāya Reading Group

In this lesson, under the supervision of Dr. Hüseyin 
Kayapınar, the work of Burhān al-dīn al-Marghīnānī’s 
(d. 593/1197) book titled al-Hidāya continued to be 
read. “al-Hidāya Reading Group” continues its les-
sons in the fall semester of 2019 mainly with the 
participants from the members of the Presidency of 
Religious Affairs (DIB). After working as an instructor 
in Istanbul Haseki Training Center for a long time 
Dr. Hüseyin Kayapınar worked as a member and 
president of DIB High Committee of Religious Affairs 
and a member of TDV Board of Trustees.

Ottoman Political Thought Reading Group

Ottoman Political Thought reading group which has 
been conducted under the supervision of Assoc. 
Prof. Hızır Murat Köse, Assoc. Prof. Abdurrahman 
Atçıl, Assoc. Prof. Özgür Kavak continues its lessons 
since Fall 2018 with students of expertise on a weekly 
basis. The group continued its readings in 2019 as 
well. In addition to the selected highly representative 
classical political texts produced by the 15th to 19th 
centuries of Ottoman political thought, the reading 
group aims to read selected texts from the secondary 
literature and produce academic works in the field.
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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 research-
ers enrolled in an MA or a PhD program. 

Because of the rapid increase of the number of uni-
versities in Türkiye in general, and the increase in the 
number of faculties of Theology and Islamic studies 
in particular, the project has been brought into action 
to contribute to training more qualified researchers in 
the areas of ISAM’s interest. The main goals of the 
support and activities organized under the project 
for the researchers are as follows:

a. To help them improve the command of two foreign 
languages (English and Arabic) at academic level,

b. To increase the methodological awareness in 
various scientific disciplines,

c. To improve their expertise in the areas of their spe-
cialization and to increase their command on issues, 
literature, and classics of their area of specialization, 

d. To help them acquire research experience abroad, 

e. To improve their ability to produce academic works 
and writing skills.

Grup, Osmanlı siyaset düşüncesinin 15-19. yüzyıl-
lar arasında üretilmiş olan temsil gücü yüksek me-
tinlerinin yanında döneme dair ikincil literatürden 
seçme metinleri okuyup incelemeyi ve nihayetinde 
akademik ürünler vermeyi hedeflemektedir.

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), İSAM ta-
rafından yüksek lisans ve doktora dönemindeki 
araştırmacı adaylarına katkıda bulunmak amacıyla 
2012 yılında hayata geçirilmiş bir akademik destek 
programıdır. 

Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de İlahiyat ve 
İslamî İlimler fakültelerinin sayısının son dönemde 
hızla artması üzerine İSAM’ın ilgi sahasına giren 
alanlarda araştırmacıların daha nitelikli yetişme-
sine katkıda bulunmak gayesiyle söz konusu proje 
hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında adaylara 
yönelik destek ve faaliyetlerin ana hedefleri şöyle 
belirlenmiştir:

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

b. Farklı ilim kümelerine dair metodolojik farkın-
dalığı artırmak.

c. Kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirmek; 
ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, literatüre ve 
klasiklere hâkimiyeti artırmak.

d. Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırmak.

e. Akademik metin üretimi ve yazım becerilerini 
geliştirmek.
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2019 yılında AYP kapsamındaki 
faaliyet ve gelişmeler

	z AYP hedefleri doğrultusunda yabancı dil 
kursları ve ilim dalı sorumluları rehberliğinde 
yürütülen ihtisas toplantıları devam etti. Bahar ve 
güz dönemlerindeki mutat eğitim seminerleri ise 
yeterli talep olmaması sebebiyle düzenlenemedi. 
Yabancı dil kurslarını tamamlayan araştırmacı-
larla 2020 yılında eğitim seminerleri gerçekleş-
tirilecektir.

	z 2019 yılı içerisinde 9 AYP’li araştırmacı adayı 
doktora tezlerini tamamladı. Böylece proje kap-
samında doktorasını tamamlayan aday sayısı 19 
oldu.

	z İlk dönemde (2012) 41, ikinci dönemde (2014) 
66 ve üçüncü dönemde (2017) 42 kişi olmak üzere 
toplam 149 araştırmacı adayının kabul edildiği 
projeden 2019 sonu itibariyle 85 araştırmacı adayı 
yararlanmaktadır. 

	z Geçen yedi 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 şartların ve yüküm-
lülüklerin yerine getirilememesi vb. sebeplerle 64 
adayın Araştırmacı Yetiştirme Projesi ile ilişiği 
kalmamıştır. 

Developments and Activities 
Carried out as part of AYP 
Project in 2019

	z In line with the AYP goals, the activities such as 
academic seminars, foreign language courses, spe-
cialization studies and the like, continued to be regu-
larly held. The usual training seminars in the Spring 
and Fall terms could not be organized due to lack 
of demand. Training seminars with the researchers 
who have completed their foreign language courses 
will be held in 2020.

	z In 2019, 9 AYP researcher candidates completed 
their doctoral theses. Thus, the number of candidates 
who have completed their doctorate as part of the 
project has become 19.

	z As of the end of 2019, there are 85 research 
candidates benefiting from the project to which 149 
individuals were admitted in total, 41 of them in the 
first period (2012), 66 of them in the second period 
(2014), and 42 of them in the third period (2018). 

	z Throughout the past seven years of the project, 
64 candidates’ affiliation with AYP was terminated 
due to various reasons such as inability to meet the 
stated requirements of the project, health problems, 
graduation by completion of PhD, starting a new PhD 
program abroad, full time employment at ISAM and 
nonfulfillment of the regulations of AYP Project etc.

Mevcut Dağılım (2019 sonu itibariyle) / Current Distribution (As of the end of 2019) Kişi /
Person

Aktif destek alan / Actively Supported 69

Desteği dondurulan / Those whose support is on hold 16
Yükümlülükleri devam eden (Genel Toplam) / Those whose liabilities continue (General Total) 85

Doktorasını tamamlayan / Those who completed their PhD 19
Doktora çalışmalarına yurt dışında devam edenler / Those who continue their PhD abroad 11

İSAM’da çalışmaya başladığı için ayrılanlar / Those whose affiliation terminated due to employment at ISAM 2
Yükümlülüklerini yerine getiremediği için ayrılanlar / Those who left for not fulfilling their liabilities 32

İlişiği kalmayan (Genel Toplam) / Those whose affiliation terminated (General Total) 64

Projeye kabul edilenler (Genel Toplam) / Those admitted to the project (General Total) 149
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Distribution of current candidates whose AYP obliga-
tion continues according to their areas of specialty: 

Distribution of current candidates whose AYP 
obligation continues according to the type and 
amount of support provided is as follows:

AYP yükümlülükleri devam eden araştırmacı 
adaylarının araştırma sahalarına göre dağılımı 
şöyledir:

Adaylara sağlanan destek miktarı ve türlerine 
göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Araştırma Alanı / Area of Specialty Mevcut Adaylar /
Current Candidates

Arap Dili ve Belagatı / Arabic Language and Rhetoric 5

Dinler Tarihi / History of Religions 9

Hadis / Hadith 7

İslam Bilim Tarihi / History of Islamic Science 1

İslam Düşüncesi / Islamic Thought 11

İslam Eğitim Tarihi / History of Islamic Education 3

İslam Hukuku / Islamic Law 14

İslam Tarihi / Islamic History 9

İslam Toplumları / Muslim Societies 10

Kur’an İlimleri ve Tefsir / Qur’anic Studies and Exegesis 10

Mantık  / Logic 4
Tasavvuf / Tasawwuf 2

Genel Toplam / General Total 85

Grup Adı / The Name of the Group Mevcut Adaylar /
Current Candidates

1. Grup (Tam Burslu Araştırma Desteği) / 1. Group (Full Scholarship Research Support) 25
2. Grup (Kısmî Burslu Araştırma Desteği / Araştırma Görevlileri) / 2. Group (Partial 
Scholarship Research Support / Research Assistants) 53

3. Grup (Burssuz Araştırma Desteği) / 3. Group (Research Support with No Scholarship) 7

Genel Toplam / General Total 85
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AYP yükümlülüğü devam eden adayların 
akademik durumları aşağıdaki gibidir:

	z Araştırmacı adaylarının çalışmalarında reh-
berlik etmek ve akademik destek vermek üzere 
oluşturulan “İlim Dalı Sorumluluğu” (İDS) 
uygulaması 14 ilim dalı sorumlusu nezaretinde 
devam etmektedir. Bu uygulama ile adayların 
kendi ihtisas alanlarındaki ve genel olarak akade-
mik dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmeleri 
ve nitelikli akademik ürünler ortaya koymaları 
hedeflenmektedir.

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

	z Doç.Dr. Berat Açıl nezaretinde 2016 yılında 
başlatılan “Akademik Yazım Programı” 2019 
yılında da devam etmiştir.

	z Proje kapsamında şu ana kadar 58 kişi 
İSAM’ın, görevli oldukları üniversitenin veya 
TÜBİTAK gibi kurumların sunduğu imkânlarla 
yabancı dil gelişimi veya araştırma amaçlı olarak 
16 farklı ülkeye gitmiş olup 2019 sonu itibariyle 7 
kişi araştırma amaçlı yurt dışında bulunmaktadır. 

Distribution of current candidates whose AYP 
obligation continues according to their academic 
levels is as follows:

	z “Mentoring in the Fields of Study (IDS)”, which 
was formed to provide researcher candidates with 
consultation and assistance in their studies contin-
ues its group meetings under the supervision of 14 
separate instructors appointed in their fields of study. 
With the studies carried out under the supervision of 
the instructors in charge of every field of study, it is 
aimed to help the candidates follow contemporary 
developments both in the areas of their specialization 
in particular and in the academia in general and be 
able to produce qualified academic works.

	z “AYP Academic Board” formed in 2015 to pro-
vide consultation to ISAM in making and executing 
the general planning of AYP continued its works.

	z “Academic Writing Study” which was initiated 
under the supervision of Assoc. Prof. Berat Açıl at 
the beginning of 2016 continued in 2019.

	z So far, within the project, 58 candidates have 
gone abroad either for language training or for re-
search to 16 different countries, thanks to the funds 
they received from either ISAM, or their affiliated 
universities, or TÜBİTAK (The Scientific and Techno-
logical Research Council of Türkiye). As of the end 
of 2019, seven candidates are on research leave 
abroad.

Akademik Durum Dağılımı / Distribution of Academic Status Mevcut Adaylar /
Current Candidates

Yüksek Lisans – Ders / MA – Course Level -

Yüksek Lisans – Tez  / MA – Thesis 7

Doktora – Ders / PhD – Course Level 12

Doktora – Yeterlilik / PhD – Preliminary Level 9

Doktora – Tez / PhD – Dissertation 57

Genel Toplam / General Total 85
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Proje kapsamında doktorasını 
tamamlayan araştırmacılarımız:

1. Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 
11.11.2015

	z Tez Konusu: “Kur’an'ın Anlam Farklılaşmasına 
İ‘râbın Etkisi - Âlûsî Tefsiri Örneği”

2. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Mar-
mara Üniversitesi, 07.01.2016

	z Tez Konusu: “Alâuddevle Simnânî ve Tasavvufî 
Görüşleri”

3. Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üni-
versitesi, 21.01.2016

	z Tez Konusu: “İbn Berrecân (ö. 536/1141) ve 
Tasavvuf Anlayışı”

4. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üni-
versitesi, 25.05.2016

	z Tez Konusu: “İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-
Hadis”

5. Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 
27.05.2016

	z Tez Konusu: “Muhyiddin İbnü'l-Arabî’de İşârî 
Tefsir”

6. Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Mar-
mara Üniversitesi, 26.09.2017

	z Tez Konusu: “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Teda-
vinin Esirgenmesi”

7. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam 
Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017

	z Tez Konusu: “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki 
Yeri”

8. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, 19 Mayıs Üni-
versitesi, 23.02.2018

	z Tez Konusu: “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e 
Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu”

Our Researchers who 
completed their PhDs within the 
project are as follows:

1. Dr. Harun Abacı, Tafsir, Sakarya University, 
11.11.2015

	z Thesis Topic: “Effect of i’rāb on the variations of 
the meaning in the Qur’an: With special references 
to Ālūsī’s exegesis”

2. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasawwuf, Marmara 
University, 07.01.2016

	z Thesis Topic: “Alā’ al-Dawla Simnānī and his 
sufi thoughts”

3. Dr. Mehmet Yıldız, Tasawwuf, Ankara University, 
21.01.2016

	z Thesis Topic: “Ibn Barrajān (d. 536/1141) and his 
understanding of Sufism”

4. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadith, Marmara Univer-
sity, 25.05.2016

	z Thesis Topic: “Fiqh al-ḥadith as a scientific dis-
cipline”

5. Dr. Davut Ağbal, Tafsir, Fırat University, 
27.05.2016

	z Thesis Topic: “Ishārī Tafsir in Muhy al-Din Ibn 
al-Arabī”

6. Dr. Tuba Erkoç Baydar, Islamic Law, Marmara 
University, 26.09.2017

	z Thesis Topic: “Euthanasia and withholding treat-
ment: An islamic legal analysis”

7. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Islamic 
Law, Marmara University, 25.12.2017

	z Thesis Topic: “Place of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī 
in history of fiqh”
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9. Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniver-
sitesi, 28.06.2018

	z Tez Konusu: “Mâverâunnehir Hanefi Usül 
Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)”

10. Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Mar-
mara Üniversitesi, 12.10.2018

	z Tez Konusu: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak 
İlmu’l Hilaf”

11. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova 
Üniversitesi, 17.05.2019

	z Tez Konusu: “Türk (Bahrî) Memlükler Dö-
neminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)”

12. Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Sakarya Üniver-
sitesi, 20.06.2019

	z Tez Konusu: “XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği”

13. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara 
Üniversitesi, 28.06.2019

	z Tez Konusu: “İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un 
Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması”

14. Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 
08.07.2019

	z Tez Konusu: “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi”

15. Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi, 21.08.2019

	z Tez Konusu: “4/10. Yüzyılda Bağdat (Topog-
rafya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)”

16. Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi, 23.09.2019

	z Tez Konusu: “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Söz-
lük İlişkisi”

17. Dr. Zainelaabidine İbn Khayat Zougari, İslam 
Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 
02.12.2019

	z Tez Konusu: “Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında 
Faiz Tartışmaları”

8. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadith, 19 Mayıs University, 
23.02.2018

	z Thesis Topic: “Amal phenomenon in establishing 
the authenticity of narrations to the Prophet (pbuh)”

9. Dr. Zübeyde Özben, Hadith, Sakarya University, 
28.06.2018

	z Thesis Topic: “Understanding of sunnah in the 
works of Hanafī Uṣūl al-Fiqh in Transoxiana (5th-8th 
centuries A.H.)”

10. Dr. Abdurrahim Bilik, Islamic Law, Marmara 
University, 12.10.2018

	z Thesis Topic: “Ilm al-Khilāf: As a sub-discipline 
of fiqh”

11. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadith, Çukurova 
University, 17.05.2019

	z Thesis Topic: “Ḥadīth in the Turkish Memluks 
Period (VII-VIII. centuries)”

12. Dr. Ayşegül Mete, Tasawwuf, Sakarya Univer-
sity, 20.06.2019

	z Thesis Topic: “The Mawlawiyya in Istanbul in the 
18th Century”

13. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasawwuf, Marmara 
University, 28.06.2019

	z Thesis Topic: “Comparison between metaphysi-
cal thoughts of Ibn al-Arabī and Frithjof Schuon”

14. Dr. Ziya Erdinç, Islamic Theology, Sakarya 
University, 08.07.2019

	z Thesis Topic: “Al-Taftāzānī’s theory of knowledge”

15. Dr. Abdulhamit Dündar, History, Bilecik Şeyh 
Edebali University, 21.08.2019

	z Thesis Topic: “Baghdād in the 4th/10th century 
(topography, social structure, daily life)”
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18. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019

	z Tez Konusu: “İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak 
Abdurrahman Câmî ve Şerhu Fusûsi’l-hikem’i: 
Tahkik ve İnceleme”

19. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, 
Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019

	z Tez Konusu: “Hâris El-Muhâsibî'nin Din Eği-
timine İlişkin Görüşleri”

16. Dr. Ayşe Uzun, Tafsir, Ankara Yıldırım Beyazıt 
University, 23.09.2019

	z Thesis Topic: “Relation between tafsīr and classi-
cal Arabic dictionary in the first four centuries”

17. Dr. Zainelaabidine Ibn Khayat Zougari, 
Islamic Law, Erzincan Binali Yıldırım University, 
02.12.2019

	z Thesis Topic: “Interest Discussions in the Context 
of the Ḥadīth of Six Commodities (Aṣnāf Sitta)”

18. Dr. Abdulrahman Acer, Tasawwuf, Recep 
Tayyip Erdoğan University, 26.12.2019

	z Thesis Topic: “Abd al-Rahmān Jāmī’ as a follower 
of Ibn al-Arabī and His Sharhu Fusūs al-hikam: Criti-
cal Edition and Analysis”

19. Dr. Ahmet Beken, Philosophy and Religious 
Studies, Çukurova University, 26.12.2019

	z Thesis Topic: “Ḥārith Al-Muḥāsibī's views about 
religious education”



PROGRAMLAR
PROGRAMS
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Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)
LADEP, which was launched in 2006 by ISAM to 
provide educational support to undergraduate stu-
dents studying at theology faculties and has been 
developed as a three-stage program, continues its 
activities within the body of Researcher Assistance 
and Training Program since 2012.

In the term of 2018 – 2019, eighteen different seminars 
were followed in LADEP. Participants of the twelfth 
term of LADEP-2 completed their seminars and 
qualified to receive their certificates. After completing 
their seminars in LADEP-2, senior undergraduate 
students finished the sixth term of LADEP-Expertise.

Lisans Akademik Destek 
Programı (LADEP)

İlahiyat fakültelerinin lisans öğrencilerine eğitim 
desteği vermek üzere İSAM tarafından 2006 yılın-
da hayata geçirilen ve süreç içerisinde gelişerek üç 
aşamalı bir eğitim programına kavuşan LADEP, 
2012 yılından bu yana Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (AYP) bünyesinde faaliyetlerine devam 
etmektedir.

2018-2019 döneminde on sekiz farklı seminerin 
takip edildiği LADEP’te, on ikinci dönem LADEP-
2 katılımcıları seminerleri tamamlayarak sertifika 
almaya hak kazandılar. LADEP-2 seminerlerini 
tamamlayan lisans son sınıf öğrencilerinin katıldı-
ğı LADEP-İhtisas ise altıncı dönemini tamamladı.
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LADEP 2019-2020 döneminde on dördüncü 
dönem LADEP-2 ve sekizinci dönem LADEP-1 
aşamaları için eylül ayı boyunca başvuru alındı, 
5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen mülakatla 
her iki aşama için katılımcılar kabul edildi. LA-
DEP’in yeni dönem katılımcılarını ilk defa bir 
araya getiren LADEP 2019-2020 Dönemi tanıtım 
programları 9-10 Ekim’de gerçekleştirildi. LADEP 
2019-2020 döneminde katılımcıların, üç LADEP 
aşamasında toplam on sekiz farklı seminer alması 
planlandı.

LADEP-1’de, katılımcıların İslam ilimlerinin 
temel terminolojisi, ıstılahları ve problem alan-
ları hakkında alt yapı oluşturması amacıyla 
genellikle çağdaş literatürden seçilmiş metinler 
işlenmektedir. İki sene süren LADEP-2’de dört 
temel İslam ilmiyle (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) 
ilgili klasik metinler işlenirken aynı zamanda bu 
ilimlere dair problematiklere, güncel problemlere 
ve öğrenci sunumlarına yer verilmektedir. Lisans 
üstü çalışmalara hazırlık desteği olarak planlanan 
LADEP-İhtisas’ta ise, usûl-i fıkıh seminerlerinin 
yanı sıra akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan 
metodolojik-teknik bilgilere dair seminerler 
verilmekte, alanlarında yetkin isimlerle istişare 
amaçlı toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bütün 
sahalardan katılımcıların iştirakiyle yürütülen söz 
konusu çalışmalara ilave olarak katılımcılar, ilmî 
ihtiyaçları çerçevesinde kendi araştırma sahala-
rında danışman hocalarıyla belirli periyotlarla bir 
araya gelerek yaklaşık sekiz ay süren ilmî danış-
manlık desteği almaktadır.

LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışındaki 
dillerde kitap temini imkânı sunan kitap bursu-
nun yanı sıra yabancı dil yeterliklerini geliştirmek 
üzere Arapça ve İngilizce dil desteği verilmektedir. 
Ayrıca LADEP-1 müfredatına ek olarak, katı-
lımcıların klasik metinlere ulaşmak için ihtiyaç 
duydukları alt yapı bilgilerini geliştirmeleri ama-
cıyla sarf-nahiv seminerleri ve modernite sonrası 
dönemi daha doğru anlamaya yönelik başlangıç 
düzeyinde çağdaş İslam düşüncesi seminerleri 
düzenlenmektedir.

For LADEP 2019-2020 term, fourteenth term LADEP-
2 and eighth term LADEP-1 applications were ac-
cepted during September. As a result of interviews 
held on October 5-6, new participants were selected 
for both stages. Orientation program for new par-
ticipants of LADEP program was held on October 
9-10. In LADEP 2019-2020 term, the applicants will 
follow as a total of eighteen different seminars in 
three-stages of LADEP.

In LADEP-1, texts which have been generally se-
lected from among contemporary literature in order 
to provide participants basic knowledge about the 
fundamental terminology and problems of Islamic 
studies. In LADEP-2 which lasts 2 years, selected 
classical texts written in the four basic Islamic sci-
ences (Tafsīr, Hadith, Fiqh, and Kalām) are studied 
along with a study of contemporary problems in 
these sciences and student presentations. As to 
LADEP-Expertise, which is planned to become as 
a preparatory program for graduate studies, in ad-
dition to the seminars related to the Methodology 
of Islamic Jurisprudence, other seminars related to 
methodological and technical knowledge are offered. 
There are also meetings held with the experts of the 
fields in order to provide counsel to the students. 
In addition to the mentioned activities carried out 
with the participation of participants from all fields, 
the participants come together with their consultant 
teachers at certain periods in their own research fields 
and receive scholarly counselling support that lasts 
about eight months.

In addition to LADEP a book fellowship, which provide 
the participants an opportunity to purchase books 
especially written in languages other than Turkish, 
the participants also receive language assistance to 
improve their proficiency in Arabic and English. In ad-
dition to the seminars offered in LADEP-1 curriculum, 
participants receive Arabic morphology (ṣarf) and 
syntax (naḥw) seminars in order for them to improve 
basic knowledge they need to access classical texts. 
There are also seminars of Islamic thought organized 
for a better understanding of 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 
understand and study the Islamic sciences today.  
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At the same time, they aim to improve their academic 
skills. In addition to the seminars, various individual 
and group training activities have been organized in 
order to enhance the participants’ abilities of expres-
sion and academic research skills. Extracurricular 
studies parallel to seminars, either individual studies 
or those as a group, aim to improve participants’ skills 
of conducting academic research and expressing 
themselves.

Summer Research and 
Education Assistance 
Program (YADEP)
The Summer Research and Education Support 
Program (YADEP) has been organized since 2016 
for young researchers of newly opened faculties 
of Theology and Islamic sciences. Unlike previous 
practices, the program, which was held for the fourth 
time this year, was attended by assistant experts in 
the Religious Affairs High Council of the Religious 
Affairs Directorate. The program, which consists of 
training seminars and workshops, was held from 9 
July to 26 July 2019.

Hafta içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasın-
da İSAM kampüsünde gerçekleştirilen LADEP 
seminerleri, klasik Arapça bir metni okumakla 
yetinmeyen, aksine katılımcıları İslam ilimleri-
nin günümüzde nasıl anlaşılması ve çalışılması 
gerektiğine dair düşünmeye teşvik eden ve aynı 
zamanda onların akademik kabiliyetlerini geliştir-
meyi hedefleyen bir mahiyete sahiptir. Seminerlere 
paralel olarak gerçekleştirilen çeşitli ferdî ve toplu 
çalışmalarda katılımcıların akademik araştırma 
ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için gayret gös-
terilmektedir.

Yaz Araştırma ve Eğitim 
Destek Programı (YADEP)

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı 
(YADEP), yeni açılan İlahiyat ve İslamî İlimler 
fakültelerinin genç araştırmacılarına yönelik 
olarak 2016 yılından bu yana düzenlenmektedir. 
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen programa, 
önceki uygulamalardan farklı olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda görevli 
uzman yardımcıları katılmıştır. Eğitim seminerleri 
ve çalıştaydan oluşan program 9 Temmuz – 26 
Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
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Toplam 110 saatlik bir eğitimin icra edildiği prog-
rama Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nda görevli 27 uzman yardımcısı katılmış-
tır. Programda eğitimler, farklı ilim kümelerine 
dair metodolojik farkındalığı sağlayacak teorik 
bilginin yanı sıra araştırmacıların yetkinliklerini 
arttırıcı başlıkları kapsayacak şekilde planlanmıştır.  

Bugüne kadar düzenlenen YADEP programlarına 
176 kişi katılmıştır.

2019 Yaz Araştırma ve Eğitim Destek 
Programı (YADEP) Eğitim Programı

A total of 110 hours of training was held and 27 as-
sistant experts in the Religious Affairs High Council 
of Religious Affairs attended the program. In the 
program, the trainings were planned to cover topics 
that increase the competencies of the researchers as 
well as theoretical knowledge that will provide meth-
odological awareness of different science clusters.

176 people attended the YADEP programs organ-
ized to date.

2019 The Summer Research 
and Education Support Program 
(YADEP) Curriculum

Seminer Grupları 
/ Seminar Groups Seminer Adı - Açıklama / Seminar Title - Explanation
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Modern Dünyanın Oluşumu / Formation of Modern World – Tahsin Görgün 12 Saat / Hours

Bilim Teorisi / Science Theory – İshak Arslan 16 Saat / Hours

Araştırma Usulü / Research Methodology – Eyyüp Said Kaya 16 Saat / Hours

Tarih Teorisi / Theory of History – Zahit Atçıl 16 Saat / Hours

Sosyal Teori / Social Theory – Nurullah Ardıç 20 Saat / Hours

Çalıştay / Workshop 6 Saat / Hours

Toplam / Total 86 Saat / Hours
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Temel Sunum Becerileri / Basic Presentation Skills – İbrahim Zeyd Gerçik 8 Saat / Hours

Araştırma Kurumları, Kütüphaneler, Yayınevleri / Research Institutions, Lib-
raries, Publishing Houses  – İsmail Cebeci, M. Fatih Kaya 6 Saat / Hours

Proje Yazımı ve Yönetimi / Project Writing and Management – Yunus Uğur 4 Saat / Hours

Akademik Metin Yazımı / Academic Text Writing – Hikmet Yaman 4 Saat / Hours

Elektronik Kaynaklar ve Programlar / Electronic Sources and Programs –    
O. Kadir Yılmaz 2 Saat / Hours

Toplam / Total 24 Saat / Hours
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Internship Program

ISAM provides internship opportunity to domestic 
and international students. In addition to the students 
from Theology and Islamic Sciences Faculties, those 
from Information and Records Management Depart-
ments can also apply for an internship. One student 
benefited from the Internship Program in 2019.

Staj Programı

İSAM, yerli ve yabancı öğrencilere staj imkânı 
tanımaktadır. İSAM Staj Programı’na İlahiyat ve 
İslam araştırmalarıyla ilgili dalların yanı sıra Bilgi 
ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü’nde 
eğitim gören öğrenciler de başvurabilmektedir. 
2019 yılında staj programından bir kişi yararlan-
mıştır.



YAYINLAR
PUBLICATIONS
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Periodicals

41st and 42nd Issues of the Journal of Islamic 
Studies Have Been Published

In 2019, 41st and 42nd issues of Journal of Islamic 
Studies, which has been published by ISAM since 
1997 as a peer-reviewed and biannual (June and 
December) journal, was published. 

In 2019, a new website was designed for the Journal 
of Islamic Studies. All articles of the journal from the 
first issue to the last issue are available in Turkish 
and English at http://isad.isam.org.tr/

53rd and 54th Issues of the Journal of Ottoman 
Studies Have Been Published

The Journal of Ottoman Studies, which began its 
publication life in 1980 as a biannual journal, has been 
published by ISAM since 2010. Since the publication 
of its 46th volume in 2015, it has become a joint pub-
lication of ISAM and Istanbul 29th Mayıs University.

In 2019 53rd and 54th issues of the Journal of Ottoman 
Studies have been published.

Süreli Yayınlar

İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 41 ve 42. Sayıları 
Yayımlandı

1997 yılından bu yana İSAM tarafından hakemli 
bir dergi olarak yayımlanan ve yılda iki sayı olarak 
(Haziran ve Aralık) çıkarılan İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 2019 yılı içerisinde 41 ve 42. sayıları 
yayımlandı.

2019 yılında İslâm Araştırmaları Dergisi için yeni 
bir web sitesi tasarımı yapıldı. Derginin ilk sayısın-
dan son sayısına kadar bütün makalelerine http://
isad.isam.org.tr adresinden Türkçe ve İngilizce 
olarak erişilebilmektedir.

Osmanlı Araştırmaları dergisinin 53 ve 54. 
Sayıları Yayımlandı

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki 
sayı olarak yayımlanan Osmanlı Araştırmaları der-
gisi, 2010’dan itibaren İSAM tarafından yayımlan-
makta olup 2015 yılına ait 46. sayısından itibaren 
faaliyetine İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniversite-
si’nin ortak yayını olarak devam etmektedir. 2019 
yılında Osmanlı Araştırmaları dergisinin 53 ve 54. 
sayıları yayımlandı.
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Kitaplar

İSAM Yayınları, hem ilim dünyasına orijinal 
katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu 
bilgilendirmek üzere farklı seriler halinde ilmî ve 
akademik standartlara uygun yayınlar yapmayı 
amaçlamakta, yayınların akademik standartlara 
uygun ve bilgi kaynaklarının doğru olmasını esas 
kabul etmektedir. 

Prestij Eserler Dizisi, Temel Kültür Dizisi, 
Klasik Eserler Dizisi, İlmî Araştırmalar Dizisi 
ve Başvuru Eserleri Dizisi başlıkları altında yayın 
yapan İSAM Yayınları 2019 yılı sonu itibariyle 
215. eserini araştırmacıların istifadesine sunmuş 
bulunmaktadır.

Temel Kültür Dizisi

Mükerrer Baskı

Bekir Topaloğlu, Allah İnancı, 2006; (5. bs.) 2019

Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, 2006; (9. bs.) 2019

Casim Avcı (editör), Son Peygamber Hz. Muham-
med, 2007; (9. bs.) 2019; (10. bs.) 2019

Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; (7. bs.) 2019

İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; (13. bs.) 2019; 
(14. bs.) 2019

Turan Koç, İslâm Estetiği, 2008; (9. bs.) 2019

Yaşar Aydınlı, Fârâbî, 2008; (4. bs.) 2019

Muhsin Demirci, Tefsire Giriş, 2009; (4. bs.) 2019

Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi 
-Felsefî Temeller-, 2009; (6. bs.) 2019

İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, 2009; (6. bs.) 
2019; (7. bs.) 2019

Books
ISAM Publication aims to contribute to academic 
world with authentic works as well as publishing with 
academic merits and standards in the form of book 
series intending to draw attention of public audience. 
It considers that the publications are in accordance 
with academic standards and the sources of informa-
tion are correct. ISAM Publication which publishes 
books under the titles of Prestige Editions Series, 
Basic Culture Series, Classical Books Series, 
Academic Books Series, and Reference Books 
Series published its 215th book for the benefit of the 
researchers as of the end of 2019.

Basic Culture Series

Republished Books

Bekir Topaloğlu, Allah İnancı (Faith in God), 2006; 
(5th ed.) 2019

Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş (Introduction to the 
Qur’an), 2006; (9th ed.) 2019

Casim Avcı (editor), Son Peygamber Hz. Muhammed 
(The Last Prophet Muhammed), 2007; (9th ed.) 2019; 
(10th ed.) 2019

Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık (Christianity), 2006; (7th 
ed.) 2019

İbrahim Kalın, İslam ve Batı (Islam and the West), 
2007; (13th ed.) 2019; (14th ed.) 2019

Turan Koç, İslam Estetiği (Islamic Aesthetics), 2008; 
(9th ed.) 2019

Yaşar Aydınlı, Fârâbî (al-Fārābī), 2008; (4th ed.) 2019

Muhsin Demirci, Tefsire Giriş (Introduction to Tafsir), 
2009; (4th ed.) 2019

Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi 
-Felsefî Temeller- (Western Thought -Philosophical 
Foundations-), 2009; (6th ed.) 2019

İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları (Creedal Prin-
ciples of Islam), 2009; (6th ed.) 2019; (7th ed.) 2019

U. Murat Rehber-A.S. Kılavuz, Kelâma Giriş (Intro-
duction to Kalām), 2010; (5th ed.) 2019
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Hüseyin Sarioglu, İbn Rüşd (Averroes), 2011; (3rd 
ed.) 2019

Mehmet Özdemir, Endülüs (Andalusia), 2014; (6th 
ed.) 2019

Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik (Out-
lines of Judaism), 2014; (5th ed.) 2019

Nahide Bozkurt, Abbâsîler (Abbāsids), 2014; (6th 
ed.) 2019

Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri (Eastern Religions), 
2014; (4th ed.) 2019

Mahmud Erol Kılıç, İbnü’l-Arabî (Ibn al-Arabī), 2015; 
(3rd ed.) 2019

İsmail Yiğit, Emevîler (Umayyads), 2016; (4th ed.) 
2019

Classical Books Series

New Books

Yūsuf b. Hilāl al-Safadī, Kashf al-asrār wa hatk al-
astār (ed. Bahattin Dartma), I-V, 2019

Şeyh Bedreddin, al-Tashīl Sharḥu Latāif al-ishārāt 
(ed. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019

Republished Books

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd (ed. Bekir 
Topaloğlu-Muhammed Aruçi), 2003; (5th ed.) 2019

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd Annotated 
Translation (tran. Bekir Topaloğlu), 2002; (14th ed.) 
2019

Alâeddin el-Üsmendî, Lübâbü’l-kelâm (Lubāb al-
kalām) (ed. M. Sait Özervarlı), 2005; (revised 2nd 
ed.) 2019

Nur al-Dīn al-Ṣābūnī, al-Kifāya fi al-hidāya (ed. 
Muhammet Aruçi), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

Nur al-Dīn al-Ṣābūnī, al-Muntaqā min ismat al-anbiyā’ 
(ed. Mehmet Bulut), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

U. Murat Kılavuz-A.S. Kılavuz, Kelâma Giriş, 2010; 
(5. bs.) 2019

Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, 2011; (3. bs.) 2019

Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; (6. bs.) 2019

Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 
2014; (5. bs.) 2019

Nahide Bozkurt, Abbâsîler, 2014; (6. bs.) 2019

Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, 2014; (4. bs.) 2019

Mahmud Erol Kılıç, İbnü’l-Arabî, 2015; (3. bs.) 
2019

İsmail Yiğit, Emevîler, 2016; (4. bs.) 2019

Klasik Eserler Dizisi

Yeni Kitap

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

Şeyh Bedreddin, et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-işârât 
(thk. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019

Mükerrer Baskı

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (thk. 
Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), 2003; (5. 
bs.) 2019 

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd -Açık-
lamalı Tercüme- (trc. Bekir Topaloğlu), 2002; (14. 
bs.) 2019 

Alâeddin el-Üsmendî, Lübâbü’l-kelâm (thk. M. Sait 
Özervarlı), 2005; (gözden geçirilmiş 2. bs.) 2019 
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Nûreddin es-Sâbûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye (thk. 
Muhammed Aruçi), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB 
ortak yayın)

Nûreddin es-Sâbûnî, el-Müntekā min ismeti’l- 
enbiyâ (thk. Mehmet Bulut), (2. bs.) 2019, (İSAM-
DİB ortak yayın)

Muhammed b. Hasan el-Muînî, Levâmiu’l-burhân 
ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân (thk. Sefer Ha-
sanov), I-II (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak yayın)

Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî, Kitâbü’l- 
Kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-il-
miyye, (thk. Mansur Koçinkağ-Bilal Taşkın), (2. 
bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak yayın)

Mehmed Fıkhî Efendi, Risâle fî edebi’l-müftî (thk. 
Osman Şahin), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak 
yayın)

Kâsım b. Kutluboğa, Kitâbü Takrîbi’l-garîb (thk. 
Osman Keskiner), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak 
yayın)

İlmî Araştırmalar Dizisi

Yeni Kitap

Salime Leyla Gürkan, İbrâhim’den Ezra’ya İsrâilo-
ğulları Tarihi, 2018; (gen. ve göz. geç. 2. bs.) 2019

İbrahim Kâfi Dönmez, Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye 
(ed. Tuncay Başoğlu), 2019

M. Taha Boyalık, el-Keşşâf Literatürü: Zemah-
şerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi, 2019

Muhammad b. Hasan al-Mu’īnī, Lawāmi’ al-burhān wa 
qawāṭi’ al-bayān fī ma’āni al-Qur’ān (ed. Sefer Hasa-
nov), I-II (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint publication)

Muḥammad b. Maḥmūd al-Isfahānī, Kitāb al-qawāid 
al-kulliyya fī jumlatin min al-funūn al-ilmiyya, (ed. 
Mansur Koçinkağ-Bilal Taşkın) (2nd ed.) 2019, (ISAM-
DIB joint publication)

Mehmed Fıkhî Efendi, Risāla fī adab al-muftī (ed. 
Osman Şahin), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint pub-
lication)

Kasim b. Kutluboğa, Kitābu Taqrīb al-gharīb (ed. 
Osman Keskiner), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

Academic Books Series

New Books

Salime Leyla Gürkan, İbrâhim’den Ezra’ya 
İsrâiloğulları Tarihi (From Abraham to Ezra the His-
tory of Israelites), 2018; (ext. and rev. 2nd ed.) 2019

İbrahim Kâfi Dönmez, Dirāsāt Fiqhiyya wa Uṣūliyya 
(ed. Tuncay Başoğlu), 2019

M. Taha Boyalık, el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin 
Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi (al-Kashshāf Literature: 
The History of the Influence of al-Zamakhsharī’s 
Classical Qur’anic Exegesis), 2019
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Republished Books

M. Sait Özervarlı, Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. 
Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başı) (The Quest for Innova-
tion in Islamic Theology) (End of 19th Century-Early 
20th Century), 1998; (4th ed.) 2019

Ömer Türker, İbn Sînâ’da Metafizik Bilginin İmkânı 
(The Possiblity of Metaphysical Knowledge in Avi-
cenna), 2010; (2nd ed.) 2019

Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu (The Problem 
of Understanding Ḥadiths), 2016; (2nd ed.) 2019

Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu –Vakıf Hukuku 
Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefi Hukuku 
Üzerine Bir İnceleme– (Bukhara Law School -A Case 
Study on X-XIII. Century Central Asian Hanafid Law 
in the Context of Law of Waqfs-) (3rd ed.) 2019

İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler (Islamic Phi-
losophy: History and Problematics) (ed. M. Cüneyt 
Kaya), 2013; (7th ed.) 2019

Mehmet Dağ, Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel Bir 
Yaklaşım (A Critical Approach to Traditional Percep-
tion of Recitation of the Qur’an), 2011; (2nd ed.) 2019

Fatma Kızıl, Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi (Joint 
Transmitters Theory and its Criticism, 2013; (2nd 
ed.) 2019

Eldar Hasanoğlu, Nûh Kanunları ve Nûhîlik (Laws of 
Noah and Noahidism), 2015; (2nd ed.) 2019

Reference Books Series

New Books

Concise Encyclopedia of Islam (ed. Tuncay Başoğlu), 
I-VIII, 2019

Republished Books

Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü 
(Dictionary of Kalam Terminology), 2010; (extended 
and revised 6th ed.) 2019

Mükerrer Baskı

M. Sait Özervarlı, Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. 
Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başı), 1998; (4. bs.) 2019

Ömer Türker, İbn Sînâ’da Metafizik Bilginin 
İmkânı, 2010; (2. bs.) 2019

Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu, 2016; (2. 
bs.) 2019

Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu –Vakıf 
Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya 
Hanefi Hukuku Üzerine Bir İnceleme-, (3. bs.) 2019

İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (ed. M. Cüneyt 
Kaya), 2013; (7. bs.) 2019

Mehmet Dağ, Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel 
Bir Yaklaşım, 2011; (2. bs.) 2019

Fatma Kızıl, Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi, 2013; 
(2. bs.) 2019

Eldar Hasanoğlu, Nûh Kanunları ve Nûhîlik, 2015; 
(2. bs.) 2019

Başvuru Eserleri Dizisi

Yeni Kitap

Temel İslam Ansiklopedisi (ed. Tuncay Başoğlu), 
I-VIII, 2019

Mükerrer Baskı

Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Söz-
lüğü, 2010; (genişletilmiş ve göz. geç. 6. bs.) 2019
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İlmi Araştırmalar Dizisi

Yeni Çıkanlar

	Salime Leyla Gürkan, 
İbrâhim’den Ezra’ya 
İsrâiloğulları Tarihi, 2018; 
(gen. ve göz. geç. 2. bs.) 
2019

Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönem-
lerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin dö-
neminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan 
İsrâiloğulları tarihini (m.ö. yaklaşık 2000-400), 
bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu edin-
mektedir. Kitabın ana çerçevesi ve takip edilen 
kronoloji, Yahudi kaynaklarında yer alan anlatımı 
ve kronolojiyi temel almaktadır. Fakat bu anlatıma 
ait bilgiler Kur’ân-ı Kerim’de ve ilgili İslam kaynak-
larında yer alan bilgiler ve farklı görüşlerle, aynı 
zamanda tarihî-arkeolojik bulgulara ve Eski Ahit 
üzerine ortaya konan metin kritiği çalışmalarına 
dayanan yorumlar ve tenkit noktalarıyla 
birlikte değerlendirilmektedir. Özellikle 
Türkçe’de müstakil çalışmalara fazla konu 
olmamış olan İsrâiloğulları tarihine yöne-
lik farklı malzeme ve görüşlerin bilhassa 
Eski Ahit-Kur’an mukayesesi üzerinden 
ortaya konması amaçlanmaktadır.

Academic Books Series

New Publications

	� Salime Leyla Gürkan, 
İbrâhim’den Ezra’ya 
İsrâiloğulları Tarihi (From 
Abraham to Ezra the 
History of Israelites), 2018; 
(extended and revised 
2nd ed.) 2019

This book deals with the founding periods of the 
history of the Children of Israel, which corresponds 
from the time of the Prophet Abraham to about the 
time of Ezra (about 2000-400 BCE) particularly within 
the context of monotheistic tradition. The main frame 
of the book and the following chronology are based 
on the narration and chronology found in Jewish 
sources. However, the information about this narra-
tive is evaluated in comparison with the information 
and different views in the Qur’an and related Islamic 

sources, as well as with the com-
ments and criticism points based 
on historical-archaeological find-
ings and text criticism studies on 
the Old Testament. It is aimed to 
reveal the different materials and 
views regarding the history of the 
Israelites, which have not been 
the subject of individual studies 
in Turkish, especially over the 
comparison of the Old Testament 
and the Qur’an.
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	� İbrahim Kâfi Dönmez, 
Dirāsāt Fiqhiyya wa 
Usūliyya (ed. Tuncay 
Başoğlu), 2019

In this book, İbrahim Kâfi Dönmez’s three papers 
presented at the periodic meetings of the Interna-
tional Islamic Fiqh Academy of the Organization of 
Islamic Conference (now known as the Organization 
of Islamic Cooperation) and Arabic papers that he 
presented in international scholarly meetings have 
been compiled. In some of the articles included in this 
book, which consist of suggestions and evaluations 
regarding philosophy and methodology of law in gen-
eral, certain concepts and issues related to subjec-
tive law or methodology of law have been dealt with 
analytically and sometimes comparisons between 
the approaches found in Islamic and Western law 
have been made within this framework. In some other 
articles, the main views of certain Muslim scholars 
regarding the methodology of Islamic Jurisprudence 
and public benefit (maqāsid) have been examined

	İbrahim Kâfi Dönmez, 
Dirâsât Fıkhiyye ve 
Usûliyye (ed. Tuncay 
Başoğlu), 2019

Bu kitapta, İbrahim Kâfi Dönmez’in İslam Kon-
feransı Teşkilatı’na (günümüzdeki adıyla İslam 
İşbirliği Teşkilatı) bağlı Uluslararası İslam Fıkıh 
Akademisi’nin dönemlik toplantılarında takdim 
ettiği üç araştırma ile değişik ülkelerde gerçek-
leştirilen uluslararası ilmî toplantılarda sunduğu 
Arapça tebliğler bir araya getirilmiştir. Genel 
olarak hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi 
ekseninde olmak üzere fıkıh düşüncesiyle ilgili 
öneri ve değerlendirmeler içeren bu çalışmaların 
bir kısmında doğrudan fürû-i fıkhın veya usûl-i 
fıkhın kapsamında yer alan bazı kavramlar ve 
meseleler analitik biçimde ele alınmakta, yer yer 
fıkıh ile Kara Avrupa hukukundaki yaklaşımlar 
arasında mukayeseler yapılmakta, bazılarında ise 
belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makāsıt 
konusundaki temel düşünceleri incelenmektedir.
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	M. Taha Boyalık, el-Keşşâf 
Literatürü: Zemahşerî’nin 
Tefsir Klasiğinin Etki 
Tarihi, 2019

Tefsirde müteahhirîn döneminin başlangıcı olarak 
değerlendirilen Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-
Keşşâf adlı eseri üzerine yazılan şerh, tâlik, muh-
tasar ve muhakeme türü eserler, şerhler üzerine 
yazılan haşiyeler ve el-Keşşâf çizgisindeki telif 
tefsirler “el-Keşşâf literatürü” diye adlandırılır. Ki-
tabın ilk bölümünde, “el-Keşşâf literatürü” olarak 
tespit edilen eserlerin bir kronolojisi çıkarılmış ve 
bunlardan günümüze ulaşanlar içerik, yöntem, 
kapsam, kaynaklar ve etkileri açısından kısaca 
tanıtılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 
söz konusu literatürdeki muhteva ilişkileri iki 
örnek üzerinden kronolojik olarak izlenmiştir. 
Kitap, tefsir alanındaki yazma eser literatürü ve bu 
literatürdeki muhteva ilişkileri üzerine yapılmış en 
kapsamlı çalışma olma özelliğini haizdir. 

	� M. Taha Boyalık, el-Keşşâf 
Literatürü: Zemahşerî’nin 
Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi 
(al-Kashshāf Literature: The 
History of the Influence of 
al-Zamakhsharī’s Classical 
Qur’anic Exegesis), 2019

The books of commentaries, summaries, glosses, 
evaluations, glosses over glosses and original ones 
written about Jārullah al-Zamahsharī’s al-Kashshāf, 
which is considered the beginning of the later period in 
studies on Qur’anic exegesis, are called “al-Kashshāf 
literature”. In the first part of the book, a chronologi-
cal list of Kashshāf literature is presented and those 
which have survived to this day are briefly introduced 
in terms of their content, method, scope, sources and 
effects. As for the second part of the book, the traces 
of conceptual relations of the texts in this literature are 
followed chronologically through two examples. This 
book is the most comprehensive one written in the 
field of manuscript literature and on the conceptual 
relations in this literature.
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Series of Classical Works

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

This work, which was published for the first time as 
part of the Second Classical Period Project, is an 
exegesis on the Qur’an written by one of the 13th 
century physicians, scholars, exegetes and jurists 
Yūsuf b. Hilāl al-Safadī (d. 696/1296) about whose 
life we do not know much. The work is remarkable 
because it was authored by a writer whose primary 
profession was medical practice, who knew some of 
the languages of earlier scriptures, such as Syriac 
and Hebrew, and emphasized the importance of 
the reason and anti-imitation in tafsir. Even though 
Kashf al-asrār carries some common features of 
the classical dirayah tafsirs, it also has its unique 
characteristics.

Klasik Eserler Dizisi

	Yûsuf b. Hilâl es-Safedî, 
Keşfü’l-esrâr ve 
hetkü’l-estâr (thk. Bahattin 
Dartma), I-V, 2019

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilk defa 
neşredilen bu eser, hayatı hakkında fazla malu-
mat bulunmayan VII. (XIII.) yüzyıl tabip, edip, 
müfessir ve fakihlerinden Ebü’l-Berekât Yûsuf b. 
Hilâl es-Safedî (ö. 696/1296) tarafından kaleme 
alınmış bir Kur’an tefsiridir. Eser asıl mesleği 
tabiplik olan, Süryanice ve İbranice gibi, önceki 
bazı kutsal kitapların dillerini bilen, tefsirde aklın 
önemini ve taklit karşıtlığını vurgulayan bir mü-
ellifin kaleminden çıkmış olması hasebiyle dikkat 
çekicidir. Keşfü’l-esrâr, klasik dirayet tefsirlerinin 
bazı müşterek özelliklerini taşımakla beraber 
kendine özgü özelliklere de sahiptir.
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	Şeyh Bedreddin, et-Teshîl 
Şerhu Letâifi’l-işârât (thk. 
M. Bülent Dadaş), I-III, 2019

et-Teshîl, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi 
fakihlerinden biri olup yaklaşık iki yıl kazasker-
lik de yapan Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında 
muteber sayılan metinlerden istifade ederek ha-
zırladığı Letâifü’l-işârât adlı kitabı üzerine yazmış 
olduğu şerhtir. Adı bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade 
Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı iddia edilen 
isyanla anılan Şeyh Bedreddin, Teshîl’de Hanefî 
mezhebi imamlarından nakledilen görüşleri ve bu 
görüşlerin temellendirilmesi noktasında Hanefî 
fakihleri tarafından dile getirilen gerekçeleri ten-
kide tâbi tutmuş ve görüşler arasındaki tutarlılığı 
sorgulamıştır. Teshîl, diğer mezheplerin görüşleri-
ne de yer vermesiyle karşılaştırmalı bir fıkıh kitabı 
hüviyetindedir.

	� Şeyh Bedreddin, al-Tashīl 
Sharhu Latāif al-Ishārāt, (ed. 
Mustafa Bülent Dadaş), I-III, 
2019

Shaykh Badr al-Dīn was a jurist from an early Ottoman 
period who also served as a kazasker for two years. 
His book al-Tasḥīl is a commentary on his another 
book Latāif al-ishārāt which he wrote was based on 
the widely-accepted books of Ḥanafī School. In his 
book al-Tasḥīl, Shaykh Badr al-Dīn criticizes some 
of the views and justifications related from various 
Ḥanafī jurists. Because al-Tasḥīl mentions the views 
of jurists from other schools, it has the characteristics 
of a book about comparative Islamic law.
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Joint Publications

Nūr al-Dīn al-Ṣābūnī, al-Kifāya fi al-hidāya (ed. 
Muhammed Aruçi), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

Nūr al-Dīn al-Ṣābūnī, al-Muntaqā min ismat al-anbiyā’ 
(ed. Mehmet Bulut), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

Muhammad b. Hasan al-Mu’īnī, Lawāmi’ al-burhān wa 
qawāṭi‘ al-bayān fī ma‘āni al-Qur’ān (ed. Sefer Hasa-
nov), I-II (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint publication)

Muḥammad b. Maḥmūd al-Isfahānī, Kitāb al-qawāid 
al-kulliyya fī jumlatin min al-funūn al-ilmiyya (ed. 
Mansur Koçinkağ-Bilal Taşkın), (2nd ed.) 2019, (ISAM-
DIB joint publi-cation)

Mehmed Fıkhī Efendi, Risāla fī adab al-muftī (ed. 
Osman Şahin), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint pub-
lication)

Kāsim b. Kutluboğa, Kitābu Taqrīb al-gharīb (ed. 
Osman Keskiner), (2nd ed.) 2019, (ISAM-DIB joint 
publication)

Publications Abroad

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawḥīd (critical ed. 
Bekir Topaloğlu - Muhammed Aruçi), (6th ed.) Beirut: 
İrşad Kitabevi, 2019

Yūsuf b. Hilāl al-Safadī, Kashf al-asrār wa hatk al-
astār (ed. Bahattin Dartma), I-V, Beirut: İrşad Kita-
bevi, 2019

Ortak Yayınlar

Nûreddin es-Sâbûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye (thk. 
Muhammed Aruçi), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB 
ortak yayın)

Nûreddin es-Sâbûnî, el-Müntekā min ismeti’l- 
enbiyâ (thk. Mehmet Bulut), (2. bs.) 2019, (İSAM-
DİB ortak yayın)

Muhammed b. Hasan el-Muînî, Levâmiu’l-burhân 
ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân (thk. Sefer Ha-
sanov), I-II (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak yayın)

Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî, Kitâbü’l- 
Kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-il-
miyye (thk. Mansur Koçinkağ - Bilal Taşkın), (2. 
bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak yayın)

Mehmed Fıkhî Efendi, Risâle fî edebi’l-müftî (thk. 
Osman Şahin), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak 
yayın)

Kāsım b. Kutluboğa, Kitâbü Takrîbi’l-garîb (thk. 
Osman Keskiner), (2. bs.) 2019, (İSAM-DİB ortak 
yayın)

Yurt Dışı Yayınlar

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (thk. 
Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), (6. bs.), 
Beyrut: İrşad Kitabevi, 2019

Yûsuf b. Hilâl es-Safedî, Keşfü’l-esrâr ve het-
kü’l-estâr (thk. Bahattin Dartma), I-V, Beyrut: 
İrşad Kitabevi, 2019
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Researchers enrolled in a graduate program can ben-
efit from the ISAM Library, which operates between 
09:00 - 23:00 every day of the week.

Approximately 211 thousand researchers benefited 
from our library, which had 36 thousand members in 
2019. An average of 600 researchers per day benefit 
from the library.

A total of 8,401 books, including 2062 by purchasing, 
5937 by donations, 334 by exchanges and 68 by 
other means have been added to the ISAM Library, 
which is a specialized library with a rich collection in 
the field of Islamic research and social sciences. It 
also acquired a total of 7060 issues of journals and 
magazines, 803 of them through purchases, 3150 
by donations, and 3107 via exchanges. As of the 
end of 2019, the library collection data is as follows:

Haftanın her günü 09:00 - 23:00 saatleri arasın-
da hizmet veren İSAM Kütüphanesi’nden lisans 
üstü bir programa kayıtlı araştırmacılar istifade 
edebilmektedir.

2019 yılında üye sayısı 36.000'i bulan kütüphane-
mizden yıl içerisinde yaklaşık 211.000 araştırmacı 
istifade etti. Günlük ortalama 600 civarında araş-
tırmacı kütüphaneden yararlanmaktadır.

İslamî araştırmalar ve sosyal bilimler sahasında 
zengin koleksiyona sahip bir ihtisas kütüphanesi 
olan İSAM Kütüphanesi’ne 2019 yılında satın alma 
yoluyla 2062, bağış yoluyla 5937, mübadele yoluyla 
334 ve diğer yollarla 68 olmak üzere toplam 8401 
kitap; satın alma yoluyla 803, bağış yoluyla 3150 ve 
mübadele yoluyla 3107 olmak üzere toplam 7060 
sayı dergi kazandırıldı. 2019 yılı sonu itibariyle kü-
tüphane koleksiyonunun verileri aşağıdaki gibidir:
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Kitap sayısı: 312.846

Dergi sayısı: 931’i düzenli takip edilen 4128 dergi 
(yaklaşık 226.160 sayı)

Doküman dosyası: 18.336

Mikrofiş ve mikrofilm: 411

Ayrı basım: 511

CD: 1598

Bunların yanı sıra İSAM Kütüphanesi Arşiv Ser-
visi’nde Meşihat Arşivi defterlerini de kapsayan 
28.982 kadı sicilinin mikrofilmi ve dijital kopyaları 
araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca 
Anadolu’daki muhtelif üniversitelerde görev yapan 
araştırmacılara kargo yoluyla doküman hizmeti 
verilmektedir. 2019 yılı içerisinde 1295 kişiye 3367 
adet doküman gönderilmiştir.

İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar

2019 yılında İSAM Kütüphanesi’ne 100 ve üzerin-
de kitap bağışı yapan kişi ve kurumlar şunlardır:

Number of Books: 312,846

Number of journals: 4128 journals, 931 of which 
are regularly followed (about 226,160 issues)

Document files: 18,336

Number of Microfiche & Microfilms: 411

Number of Offprints: 511

Number of CDs: 1598

In addition to these, microfilm and digital copies of 
28,982 judicial records are presented to the benefit 
of the researchers at ISAM Library Archive Service. 
Moreover, researchers working at various universi-
ties in Anatolia are provided with document services 
through postal services. In 2019, 3367 documents 
were sent to 1295 people.

Donations to ISAM Library

Below is the list of individuals and institutions that 
donated 100 and more books to ISAM Library in 2019:

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to ISAM Library

Miktar / 
Quantity

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to ISAM Library Miktar / Quantity

Ali Hakan Çavuşoğlu 128 İran Başkonsolosluğu 104
Ali Yücel Yürük 274 Kemal Kahraman 289
Azmi Bilgin 250 M. Akif Aydın 120
Beşir Ayvazoğlu 104 Oğuzhan Dönmez 223
Christopher Ferrard 237 Rüçhan Arık - Oluş Arık 3830 kitap, yaklaşık 

1500 sayı dergi 
Erhan Afyoncu 142 Şefaattin Deniz 405
Ertuğrul Ertekin 112 Tuncay Başoğlu 131
Esra Ay 103 Türkiye Diyanet Vakfı 102
Gamze Akbaş 371 Vizâretü’l-Evkāf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye (Umman) 252
İnci Enginün 122 Zübeyde Bildirici 168



47
2019

Donations from ISAM 
Library
As an institution donating duplicate books to libraries 
of various institutions, ISAM has donated publications 
to the following institutions in 2019:

	� New Issues of Recently 
Arrived Journals and their 
Contents Have Been 
Published

84th, 85th, and 86th issues of Newly Arrived Journals 
and their Contents, which includes table of contents 
of the periodicals regularly followed by ISAM Library, 
especially those written in foreign languages, were 
published in 2019. All issues of this journal can be 
accessed in PDF format through ISAM’s webpage 
at www.isam.org.tr

İSAM Kütüphanesi’nden 
Bağışlar

Elindeki mükerrer eserleri çeşitli kurumların 
kütüphanelerine bağışlayan İSAM Kütüphanesi, 
2019 yılı içerisinde aşağıdaki kurumlara muhtelif 
yayınlar bağışlamıştır:

	Yeni Gelen Dergiler ve 
İçindekiler’in Yeni Sayıları 
Çıktı

İSAM Kütüphanesi tarafından düzenli olarak takip 
edilen, bilhassa yabancı dillerdeki süreli yayınların 
“içindekiler” sayfalarını içeren ve genellikle dört 
ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçin-
dekiler isimli çalışmanın 2019 yılında 84, 85 ve 
86. sayıları yayımlandı. Derginin bütün sayılarına 
www.isam.org.tr adresinden PDF formatında 
ulaşılabilmektedir. 

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

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi / Presidential Library of the Republic of Türkiye 255
DİB Evliya Çelebi Merkezi Müdürlüğü / Directorate of DIB Evliya Çelebi Center 262
DİB Trabzon Dinî Yüksek İhtisas Merkezi / DIB Trabzon Religious High Expertise Center 130
Giresun Üniversitesi Kütüphanesi / Giresun University Library 284
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University 1345
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Istanbul Medeniyet University 1139
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Karadeniz Technical University 492
Kazımiye Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği / Kazımiye Education, Culture and Solidarity Association 72
Medine Müdafii Fahreddin Paşa And. İHL / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip High School 72
Merkezefendi Şehir Kütüphanesi / Merkezefendi City Library 578
Okçular Vakfı Kütüphanesi / Okçular Foundation Library 1006
Samsun Üniversitesi Kütüphanesi / Samsun University Library 200
Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İHL / Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu Imam Hatip High School 62
Türk Ocakları İstanbul Şubesi / Türk Ocakları Istanbul Branch 69
Üsküdar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Üsküdar Kız Anadolu Imam Hatip High School 110
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	İSAM Kütüphanesi ve 
Faaliyetleri Bahar Dönemi 
Seminerleri

İSAM Kütüphanesi bahar dönemi seminerleri 
kapsamında 15.04.2019 tarihinde İstanbul’da 
bulunan üç üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğrencilerine İSAM Kütüphanesi faa-
liyetleri sunumları gerçekleştirildi. Kataloglama 
ve Tasnifleme sunumunu kütüphane uzmanımız 
Salih Sandal gerçekleştirirken, Kütüphane Basın 
ve Halkla İlişkiler sorumlumuz Zeynep Savran 
“İSAM Osmanlıca Veri Tabanları”, eski uzman per-
sonelimiz Ar. Gör. Esra Karayel Muhacir “İSAM 
Veri Tabanları”, S. Volkan Kuru ise “Dijitalleştirme 
ve Baskı Hizmetleri” başlıklı sunumlarını mütea-
kip öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar. 

	İSAM Kütüphanesi ve 
Faaliyetleri Güz Dönemi 
Seminerleri

İSAM Kütüphanesi 2019-2020 güz dönemi semi-
nerleri kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine 
10.10.2019 tarihinde İSAM Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Müdürü M. Birol Ülker’in  “İSAM Kü-
tüphanesi ve Faaliyetleri” başlıklı sunumunun aka-
binde İSAM Arşivi sorumlusu Dr. Kenan YILDIZ  
“Arşiv Koleksiyonları” sunumunu gerçekleştirdi.

	İSAM Kütüphanesi Bahar 
Seminerleri - Ayhan Bozkurt 
/ Özyeğin Üniversitesi

09.04.2019 tarihinde İSAM’da Medeniyet Üni-
versitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin 
de katılımıyla  Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi 
Referans Uzmanı Sn. Ayhan Bozkurt, Oxford ve 
Oxford Brookes Üniversitesi deneyimlerini paylaş-
tı. Sunumun akabinde quiz, artırılmış gerçeklik ve 
interaktif cevaplama uygulamaları ile katılımcılar 
da programa dahil edilmiştir. 

	� ISAM Library and Activities 
Spring Semester Seminars

As part of ISAM Library spring semester seminars, 
various presentations about ISAM Library Activities 
were delivered to the students of the Information 
and Records Management departments of three 
universities in Istanbul on 15.04.2019. While Salih 
Sandal, our library specialist delivered a presenta-
tion on cataloging and sorting, our library press and 
public relations manager Zeynep Savran delivered 
a presentation titled “ISAM Ottoman Databases”. 
Moreover our former expert staff research assistant 
Esra Karayel Muhacir delivered a presentation titled 
“ISAM Databases” and S. Volkan Kuru delivered 
another presentation titled “Digitization and Print-
ing Services”. After presentations, all presenters 
answered the questions addressed by the students.

	� ISAM Library and Activities 
Fall Semester Seminars

As part of the ISAM Library 2019-2020 Fall Semester 
seminars, after a presentation titled “ISAM Library 
and Activities” delivered by ISAM Library and Docu-
mentation Manager Mr. Birol Ülker on October 10, 
2019 to the students of Istanbul Medeniyet University, 
Information and Records Management Department, 
Dr. Kenan YILDIZ who is in charge of ISAM Archive is 
delivered his presentation titled “Archive Collections”.

	� ISAM Library Spring 
Seminars - Ayhan Bozkurt / 
Özyeğin University

In a meeting held on April 9, 2019 with the participa-
tion of the students of Medeniyet University Informa-
tion and Records Management, Özyeğin University 
Reference Specialist Mr. Ayhan Bozkurt shared his 
experiences at Oxford and Oxford Brookes Universi-
ties. Following the presentation, the participants were 
included in the program with quiz, augmented reality 
and interactive answering practices.
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	� Association of University 
and Research Librarians 
(ÜNAK) Meeting

Our Library and Documentation Manager M. Birol 
Ülker attended the meeting organized by the Associa-
tion of University and Research Librarians (ÜNAK) 
on 30 November 2019 with the theme of Library and 
Collaboration.

	� Istanbul Medeniyet 
University Information 
Centers Management Panel

On December 11, 2019, Istanbul Medeniyet Univer-
sity organized a panel titled “Information Centers 
Management” for the students of the Information 
and Records Management Department in Istanbul, 
which also included Library, Archive and Documenta-
tion Center managers. At the panel, our Library and 
Documentation Manager M. Birol Ülker informed the 
students about the task fulfilled by the information 
center managers and the works they do.

	Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri (ÜNAK) 
Derneği Toplantısı

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürümüz M. 
Birol Ülker 30 Kasım 2019 tarihinde Üniversite ve 
Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) 
“Kütüphane ve İşbirliği” teması ile düzenlediği 
toplantıya katılmıştır. 

	İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Bilgi Merkezleri 
Yönetimi Paneli

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 11.12.2019 tari-
hinde İstanbul’daki Bilgi Belge Yönetimi Bölümü 
öğrencileri için Kütüphane, Arşiv ve Doküman-
tasyon Merkezi yöneticilerinin yer aldığı “Bilgi 
Merkezleri Yönetimi” başlıklı bir panel düzen-
ledi. Panelde Kütüphane ve Dokümantasyon 
Müdürümüz M. Birol Ülker de bilgi merkezleri 
yöneticisinin yaptığı işler ve takip ettiği hususları 
öğrencilere aktardı.



İLMÎ 
TOPLANTILAR

ACADEMIC 
MEETINGS
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	� Assoc. Prof. Merdan 
Güneş, “Theology 
Education and Islamic 
Studies in Germany”

Assoc. Prof. Merdan Güneş who is a lecturer at the 
Institute of Theology, Osnabrück University, Germany 
gave a conference on “Theology Education and 
Islamic Studies in Germany” on March 14, 2019. 
Speaking about the history of theology education 
in Germany, Güneş also gave information about 
6 theology faculties in the country. Touching upon 
the activities and academic plans of the faculties of 
theology, Güneş gave information about graduate 
studies and application processes. In his speech, 
Merdan Güneş also mentioned the importance of 
religious education that gained momentum thanks 
to the Presidency of Religious Affairs and the spread 
of mosque-centered religious education.

	Doç.Dr. Merdan Güneş, 
“Almanya’da İlahiyat 
Eğitimi ve İslam 
Araştırmaları”

Almanya’da Osnabrück Ünivesitesi İlahiyat Ens-
titüsü’nde öğretim görevlisi olan Doç.Dr. Merdan 
Güneş 14 Mart 2019 tarihinde “Almanya’da İlahiyat 
Eğitimi ve İslam Araştırmaları” konulu bir konfe-
rans verdi. Konuşmasında Almanya’daki İlahiyat 
eğitiminin tarihinden bahseden Güneş, ülkede yer 
alan altı İlahiyat Fakültesi hakkında da bilgi verdi. 
İlahiyat fakültelerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere 
ve akademik planlarına da değinen Güneş, lisans 
üstü çalışmalar ve başvuru süreçleri hakkında 
bilgi verdi. Merdan Güneş konuşmasında ayrıca 
Diyanet İşleri Başkanlığı sayesinde ivme kazanan 
din eğitiminin ve cami merkezli din eğitiminin 
yaygınlaşmasının önemine değindi.
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	Dr. Abdurrahim Bilik, 
“Fıkhın Bir Alt Disiplini 
Olarak İlmü’l-hilaf”

Dr. Abdurrahim Bilik, “Fıkhın Bir Alt Disiplini 
Olarak İlmü’l-hilaf ” konulu doktora çalışmasını 
aynı başlıkla 19 Mayıs 2019 Cuma günü katılımcılara 
sundu. Kendisi, İSAM Araştırmacı Yetiştirme Pro-
jesi bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun 
olan onuncu araştırmacı olup, akademik çalışma-
larına Trakya Üniversitesi’nde devam etmektedir. 

	Dr. Anthony F. Shaker, 
“Philosophy and Collective 
Experience in the 
Post-Western World”

Dr. Anthony F. Shaker 17 Haziran 2019 Pazartesi 
günü “Philosophy and Collective Experience in the 
Post-Western World” isimli bir konferans verdi. 

Dr. Anthony F. Shaker İslam felsefesi ve Alman 
felsefesi alanlarında uzmanlaşmış bir akademis-
yendir. İngilizce’de yer alan ilk tam Konevî çalış-
masını (Modernity, Civilization and the Return 
to History) kaleme almıştır. Bunlara ek olarak 
Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn eserinin iki farklı 
tercümesini yapmıştır.

	� Abdurrahim Bilik, 
“Ilm al-Khilaf: As a 
Sub-Discipline of Fiqh”

Abdurrahim Bilik, Ph.D, delivered a presentation 
with the same title of his PhD dissertation titled “Ilm 
al-Khilaf: As a sub-discipline of fiqh” on Friday, May 
19, 2019.

He is the tenth researcher who graduated from the 
ISAM Researcher Training Project by completing his 
dissertation and continues his academic studies at 
Trakya University.

	� Anthony F. Shaker 
“Philosophy and Collective 
Experience in the 
Post-Western World”

Anthony F. Shaker, Ph.D, gave a conference titled 
“Philosophy and Collective Experience in the Post-
Western World” on Monday, June 17, 2019.

Mr. Shaker is an academic specializing in Islamic 
Philosophy and German Philosophy. He wrote the 
first full study on Konevî (Modernity, Civilization and 
Return to History) in English. In addition, he made 
two different translations of the work of Ghazali, 
Iḥyāʾu ʿulūm al-dīn.
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	� Professor İhsan Fazlıoğlu 
“The Theory of Critical 
Editing”

Prof. İhsan Fazlıoğlu gave a seminar entitled “The 
Theory of Critical Editing” in the opening program of 
the 3rd International Ottoman Turkish Critical Editing 
Course organized by ISAM as part of the Second 
Classical Period Project on Monday, June 17, 2019.

Referring to the importance of the manuscripts, 
which are the lost legacy of Islamic civilization, Prof. 
Fazlıoğlu talked about the steps that need to be taken 
to reveal these manuscripts and to bring them back 
to our cultural heritage.

	Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
“Tenkitli Neşir Nazariyesi”

17 Haziran 2019 Pazartesi günü İSAM tarafından 
İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzen-
lenen III. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli 
Neşir Kursu açılış programında Prof.Dr. İhsan 
Fazlıoğlu “Tenkitli Neşir Nazariyesi” başlıklı bir 
seminer verdi. 

Konferansta İslam medeniyetinin kayıp mirası 
olan yazmaların önemine değinen Fazlıoğlu, bu 
yazmaların gün yüzüne çıkarılması ve kültür 
mirasımıza yeniden kazandırılması için atılması 
gereken adımlardan bahsetti. 
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	Dr. Ayşegül Mete, “XVIII. 
Asır İstanbul Mevlevîliği” 
ve Dr. Cennet Ceren  
Çavuş “İbn Arabi ve  
Frithjof Schuon'un  
Metafizik Düşüncelerinin 
Karşılaştırılması”

İSAM AYP araştırmacılarından Dr. Ayşegül METE 
ve Dr. Cennet Ceren ÇAVUŞ 8 Kasım Cuma günü 
düzenlenen ortak bir oturumla doktora tezlerini 
İSAM’da araştırmacılar ve kütüphane üyelerinden 
oluşan dinleyiciler topluluğuna sundular. İSAM 
AYP programını tamamlayan on ikinci araştırmacı 
olan Dr. Ayşegül Mete akademik çalışmalarına 
Sakarya Üniversitesi’nde devam etmektedir. Dr. 
Cennet Ceren ÇAVUŞ ise İSAM AYP bünyesinde 
doktorasını tamamlayarak mezun olan on üçüncü 
araştırmacı olup akademik çalışmalarını İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

	� Ayşegül Mete “The 
Mawlawiyya in Istanbul 
in the 18th Century” and 
Cennet Ceren Çavuş 
“Comparison Between 
Metaphysical Thoughts 
of Ibn al-Arabī and Frithjof 
Schuon”

Ayşegül METE, Ph.D. and Cennet Ceren Çavuş, 
Ph.D, delivered their dissertation presentations in a 
joint session at ISAM on Friday, November 8, 2019 to 
an audience of İSAM researchers and library mem-
bers. Ms. Ayşegül METE is the twelfth researcher 
who graduated from the ISAM Researcher Training 
Project by completing her dissertation and continues 
her academic studies at Sakarya University. Ms. 
Cennet Ceren ÇAVUŞ is the thirteenth researcher 
who graduated from the ISAM Researcher Training 
Project by completing her dissertation and continues 
her academic studies at Istanbul 29 Mayıs University.
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	� Bekir Özüdoğru 
“Amal Phenomenon 
in Establishing the 
Authenticity of Narrations 
to the Prophet (Pbuh)” and 
Nagihan Emiroğlu “Hadīth 
in the Turkish Memluks 
Period (VII-VIII. centuries)”

Bekir Özüdoğru, Ph.D, and Nagihan Emiroğlu, Ph.D, 
delivered their dissertation presentations in a joint 
session at ISAM on Friday 22, November 2019 to an 
audience of İSAM researchers and library members. 
Mr. Özüdoğru is the eighth researcher who gradu-
ated from the ISAM Researcher Training Project by 
completing his doctoral dissertation and continues 
his academic studies at Ondokuz Mayıs University. 
Ms. Emiroğlu is the eleventh researcher who gradu-
ated from the ISAM Researcher Training Project by 
completing her doctorate and continues her academic 
studies at Çukurova University.

	Dr. Bekir Özüdoğru, 
“Rivayetlerin Hz. 
Peygamber’e Aidiyetini 
Tespitte Amel Olgusu” 
ve Dr. Nagihan Emiroğlu, 
“Türk (Bahrî) Memlükler 
Döneminde Hadis İlmi 
(Hicri VII ve VIII. Asırlar)”

Dr. Bekir Özüdoğru ve Dr. Nagihan Emiroğlu 
22 Kasım 2019 Cuma günü düzenlenen ortak bir 
oturumla doktora tezlerini İSAM’da araştırmacı-
lar ve kütüphane üyelerinden oluşan dinleyiciler 
topluluğuna sundular. Dr. Bekir Özüdoğru, İSAM 
Araştırmacı Yetiştirme Projesi bünyesinde dokto-
rasını tamamlayarak mezun olan sekizinci araştır-
macı olup akademik çalışmalarına Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde devam etmektedir. Dr. Nagihan 
Emiroğlu ise İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi 
bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun olan 
on birinci araştırmacı olup akademik çalışmalarını 
Çukurova Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
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	Dr. Ziya Erdinç, 
“Teftâzânî’de Bilgi Teorisi” 
ve Dr. Abdulhamit Dündar, 
“4/10. Yüzyılda Bağdat 
(Topografya, Toplumsal 
Yapı, Gündelik Hayat)”

Dr. Ziya Erdinç ve Dr. Abdulhamit Dündar 6 
Aralık 2019 Cuma günü düzenlenen ortak bir 
oturumla doktora tezlerini İSAM’da araştırmacı-
lar ve kütüphane üyelerinden oluşan dinleyiciler 
topluluğuna sundular. Dr. Ziya Erdinç, İSAM 
Araştırmacı Yetiştirme Projesi bünyesinde dok-
torasını tamamlayarak mezun olan on dördüncü 
araştırmacı olup akademik çalışmalarını Sakarya 
Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Dr. Abdulhamit 
Dündar ise İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi 
bünyesinde doktorasını tamamlayan on beşinci 
araştırmacıdır.

	� Ziya Erdinç “Al-Taftāzānī’s 
Theory of Knowledge” 
and Abdulhamit Dündar 
“Baghdād in the 4th/10th 
Century (Topography, 
Social Structure, Daily Life)”

Ziya Erdinç, Ph.D, and Abdulhamit Dündar, Ph.D, 
delivered their dissertation presentations in a joint 
session at ISAM on Friday 6, December 2019 to an 
audience of İSAM researchers and library members. 
Mr. Erdinç is the fourteenth researcher who gradu-
ated from the ISAM Researcher Training Project by 
completing his Ph.D and continues his academic 
studies at Sakarya University. Mr. Dündar is the 
fifteenth researcher who completed his Ph.D in the 
ISAM Researcher Training Project.
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	� Ayşe Uzun “Relation 
Between Tafsir and 
Classical Arabic Dictionary 
in the First Four Centuries” 
and Orhan Ençakar 
“Nawādir Literature in 
Hanafī Madhhab”

Ayşe UZUN, Ph.D, and Orhan Ençakar, Ph.D, deliv-
ered their dissertation presentations in a joint session 
at ISAM on Friday 20, December 2019 to an audience 
of İSAM researchers and library members. Ms. UZUN 
is the sixteenth researcher who graduated from the 
ISAM Researcher Training Project by completing 
her doctoral dissertation and continues her aca-
demic studies at Ankara Yıldırım Beyazıt University. 
Mr. Ençakar who joined ISAM Researcher Training 
Project in 2013, continues his studies at the Centre 
for Islamic Studies (ISAM).

	Dr. Ayşe Uzun, “Hicrî İlk 
Dört Asırda Tefsir-Sözlük 
İlişkisi” ve Dr. Orhan 
Ençakar, “Hanefî Mezhebi 
Nevâdir Literatürü”

Dr. Ayşe Uzun ve Dr. Orhan Ençakar 20 Aralık 
2019 Cuma günü düzenlenen ortak bir oturumla 
doktora tezlerini İSAM’da araştırmacılar ve kütüp-
hane üyelerinden oluşan dinleyiciler topluluğuna 
sundular. Dr. Ayşe Uzun, İSAM Araştırmacı Ye-
tiştirme Projesi bünyesinde doktorasını tamam-
layarak mezun olan on altıncı araştırmacı olup, 
akademik çalışmalarını Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Dr. Orhan En-
çakar ise İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi’ne 
2013 yılında kabul edilmiş olup çalışmalarını Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
bünyesinde devam ettirmektedir.



İSAM'A 
ZİYARETLER

VISITS TO 
ISAM
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	� Kyrgyzstan State Religion 
Commission

January 25, 2019

President of Kyrgyzstan State Religion Commission 
Zaiyrbek Ergeshov and his delegation visited ISAM. 
The delegation hosted by ISAM President Prof. Dr. 
Raşit Küçük was informed about the activities of 
ISAM and especially the Encyclopedia of Islam and 
Researcher Training Project (AYP). Head of the 
delegation, Zaiyrbek Ergeshov, also provided infor-
mation on the work of the Religious Commission in 
Kyrgyzstan.

	Kırgızistan Devlet Din 
Komisyonu

25 Ocak 2019

Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Za-
iyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyet İSAM’ı 
ziyaret etti. İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük 
tarafından ağırlanan heyete İSAM’ın faaliyetleri ve 
özellikle İslâm Ansiklopedisi ile Araştırmacı Yetiş-
tirme Projesi (AYP) hakkında bilgi verildi. Heyet 
başkanı Zaiyrbek Ergeshov da Din Komisyonu’nun 
Kırgızistan’daki çalışmalarına dair bilgi verdi. 
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	Sudan Ümmü Durman 
Üniversitesi

9 Ocak 2019

Sudan Ümmü Durman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hasan Abbas ve beraberindeki heyetin İSAM’a 
yaptığı ziyarette iki kurumun faaliyetlerine dair 
tanıtıcı konuşmaların ardından İSAM’ın tahkikli 
neşirlerine dair bilgi verildi. 

	Moğolistan Milli Devlet 
Üniversitesi

28 Haziran 2019

Moğolistan Milli Devlet Üniversitesi’nden Prof.Dr. 
Gantuya Magsarjav başkanlığında kurumumuzu 
ziyaret eden heyete İSAM’ın faaliyetleri hakkında 
tanıtıcı bir sunum yapıldı. Moğolistan Milli Devlet 
Üniversitesi Felsefe ve Din Araştırmaları Bölümü 
ve İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon çalışma-
ları üzerine görüş alıverişinde bulunuldu.

	� Sudan Umm Durman 
University

January 29, 2019

During the visit of Sudan Umm Durman University 
Rector Prof. Dr. Hasan Abbas and the accompanying 
delegation to ISAM, information about critical editing 
activities provided by ISAM was given to the visiting 
delegation after the introductory speeches about the 
activities of the two institutions.

	� National University of 
Mongolia

June 28, 2019

A presentation was delivered about the activities of 
ISAM to the delegation who visited our institution 
under the chairmanship of Prof. Gantuya Magsarjav 
from the National State University of Mongolia. Views 
were exchanged regarding the activities of Mongolian 
National State University Department of Philosophy 
and Religious Studies and the second edition of the 
Encyclopedia of Islam.
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	� Students of the University 
of Bonn Oriental and Asian 
Studies

July 4, 2019

Prof. Judith Pfeiffer from the University of Bonn, 
Germany visited ISAM with a group of graduate stu-
dents. To the delegation, Assoc. Dr. Tuncay Başoğlu 
delivered a presentation about ISAM’s projects. An-
other presentation was delivered by ISAM Library 
Manager M. Birol Ülker about ISAM Library. Then, 
archive services manager Dr. Kenan Yıldız gave 
information about ISAM databases and archives and 
private collections stored in ISAM.

	� Uzbekistan Imam Bukhari 
International Research 
Center

July 23, 2019

The delegation that came from the Uzbekistan Imam 
Bukhari International Research Center to visit ISAM, 
was hosted by President of ISAM Prof. Raşit Küçük. 
After exchanging information about the activities 
of ISAM and Imam Bukhari centers, Raşit Küçük 
emphasized Uzbekistan’s importance as an an-
cient scholarly center in regards to manuscripts. 

	Bonn Üniversitesi Şarkiyat 
ve Asya Araştırmaları 
Enstitüsü Öğrencileri

4 Temmuz 2019 

Almanya Bonn Üniversitesi’nden Prof.Dr. Judith 
Pfeiffer lisans üstü öğrencilerinden oluşan bir 
grupla İSAM’ı ziyaret etti. Heyete, İSAM Başkan 
Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay Başoğlu tarafından 
İSAM’ın projelerine, İSAM Kütüphanesi Müdürü 
M. Birol Ülker tarafından da kütüphaneye dair 
birer sunum yapıldı. Ardından kütüphanede, Arşiv 
Servisi sorumlusu Dr. Kenan Yıldız, İSAM veri 
tabanlarına ve İSAM’da muhafaza edilen arşivler 
ile özel koleksiyonlara dair bilgi verdi.

	Özbekistan İmam Buhârî 
Uluslararası Araştırma 
Merkezi

23 Temmuz 2019

Özbekistan İmam Buhârî Uluslararası Araştırma 
Merkezi’nden İSAM’ı ziyarete gelen heyet İSAM 
Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük tarafından ağırlandı. 
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İSAM ve İmam Buhârî merkezlerinin faaliyetle-
rine dair bilgi alışverişinin ardından Raşit Küçük, 
Özbekistan’ın yazma eserler açısından çok önem 
taşıyan kadim bir ilim merkezi olarak ehemmi-
yetini vurguladı. İSAM ve Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı’nın iş birliğiyle yayımlanan 
Sahîh-i Buhârî’nin bilinen en eski tam metninin 
tıpkıbasımı tanıtıldı. Ayrıca İslâm Ansiklopedisi 
İkinci Edisyon çalışmaları kapsamında iş birliği 
imkânları ve iki kurum arasında yayın mübadelesi 
yapılması görüşüldü.

	Yunus Emre Enstitüsü Yaz 
Okulu Öğrencileri

26 Temmuz 2019

Yunus Emre Enstitüsü’nün 2019 Türkçe Yaz Okulu 
Programı kapsamındaki Türk Edebiyatı Yaz Oku-
lu’na yirmi beş ülkeden katılan yirmi beş Türko-
loji öğrencisi İSAM’ı ziyaret etti. İSAM hakkında 
kendilerine yapılan tanıtıcı sunumun ardından 
Türkoloji öğrencileri, Prof.Dr. Mustafa L. Bilge, 
Prof.Dr. Alim Kahraman ve Prof.Dr. Seyfi Kenan 
ile bir söyleşi yaptılar. Sonrasında İSAM Kütüp-
hanesi’ni gezerek Osmanlı Türkçesi’yle yazılmış 
risale ve makalelerin yer aldığı veri tabanlarına 
dair bilgi aldılar.

	Üsküp Fettah Efendi Eğitim 
ve Düşünce Derneği

31 Temmuz 2019

Üsküp Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derne-
ği’nde Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi çerçe-
vesinde eğitim gören öğrencilerden oluşan bir 
grup İSAM’ı ziyaret etti. İSAM Başkan Yardımcısı 
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu tarafından öğrencilere 
İSAM’ın projeleri, yayınları ve eğitim destek prog-
ramları hakkında bilgi verildi. Tanıtımda ayrıca 
hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Temel İslam 
Ansiklopedisi’ne dair bilgi verildi. 

The facsimile edition of the oldest known copy of 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī published jointly by ISAM and the 
Directorate of the Institution of Manuscripts, Türkiye 
was introduced. Also, cooperation opportunities within 
the scope of the Second Edition of Encyclopedia of 
Islam between the two institutions and possibilities 
of publication exchange were discussed.

	� Summer School Students 
of Yunus Emre Institute

July 26, 2019

25 Turcology students from 25 countries attending 
the Turkish Literature Summer School under the 
Yunus Emre Institute’s 2019 Turkish Summer School 
Program visited ISAM. After an introductory speech 
about ISAM, Turkology students ahd a conversation 
with Prof. Mustafa L. Bilge, Prof. Alim Kahraman and 
Prof. Seyfi Kenan. Afterwards, they visited ISAM Li-
brary and received information about the databases 
of treatises and articles written in Ottoman Turkish.

	� Skopje Fettah Efendi 
Education and Thought 
Association

July 31, 2019

A group of students studying at the Ottoman Common 
Heritage Project in Skopje Fettah Efendi Education 
and Thought Association visited ISAM. Vice President 
of ISAM, Assoc. Dr. By Tuncay Başoğlu, informed 
students about ISAM’s projects, publications and 
educational support programs. In his presentation, 
the students were also provided information on the 
Concise Encyclopedia of Islam, the preparations of 
which was about to be completed.
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	� Mauritanian Ulema Training 
Council

September 9, 2019

A delegation from Mauritanian Ulema Training Council 
administrators visited ISAM. The delegation that gave 
detailed information about its institutional structure 
and madrasahs received information about the pro-
jects and especially the critical editing works that 
ISAM carries out.

	� Libya Tāhir al-Zāwī 
Research and Manuscript 
Center

September 16, 2019

A delegation from Tāhir al-Zāwī Research and Manu-
script Center located in Tripoli, the capital of Libya, 
visited ISAM. The institutions were mutually intro-
duced during the delegation’s visit that was welcomed 
by the vice president of ISAM, Assoc. Prof. Tuncay 
Başoğlu. Then, the prospective fields of cooperation 
between the two institutions were discussed.

	� Yemen Heritage and 
Research Center

October 2, 2019

Yemen Heritage and Research Center President, 
Zayd Ali al-Wazir and his accompanying delegation 
visited ISAM. The delegation, which informed about 
the activities of their center in Yemen since its founda-
tion, also received information about ISAM’s current 
projects and publications.

	Moritanya Ulema   
Yetiştirme Meclisi

9 Eylül 2019

Moritanya Ulema Yetiştirme Meclisi idarecilerin-
den oluşan bir heyet İSAM’ı ziyaret etti. Kurumsal 
yapıları ve medreseleri hakkında tafsilatlı bilgi 
veren heyet, İSAM’ın yürütmekte olduğu projelere 
ve özellikle tahkikli neşir çalışmalarına dair bilgi 
aldı. 

	Libya Tâhir ez-Zâvî 
Araştırma ve Yazma  
Eser Merkezi

16 Eylül 2019

Libya’nın baş şehri Trablus’ta bulunan Tâhir ez-
Zâvî Araştırma ve Yazma Eser Merkezi’nden bir 
heyet İSAM’ı ziyaret etti. İSAM Başkan Yardımcısı 
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu tarafından karşılanan 
heyetin ziyaretinde karşılıklı kurum tanıtımları 
gerçekleştirildi. Ardından iki kurum arasında iş 
birliği alanları üzerinde konuşuldu. 

	Yemen Mirası ve  
Araştırma Merkezi

2 Ekim 2019

Yemen merkezli Yemen Mirası ve Araştırma 
Merkezi (Yemen Heritage and Research Center) 
Başkanı Zeyd Ali el-Vezîr ve beraberindeki heyet 
İSAM’ı ziyaret etti. Derneğin kuruluşundan bu 
yana Yemen’deki faaliyetlerini aktaran heyet, 
İSAM’ın güncel proje ve yayınları hakkında da 
bilgi aldı. 



64
2019

	Özbekistan Müslümanları 
İdaresi Vakıf Fonu

8 Kasım 2019

Özbekistan Müslümanları İdaresi Vakıf Fonu Baş-
kanı İskender Halilov başkanlığında bir heyet, 
İSAM’ı ziyaret etti. Kendilerine kurumun çalış-
maları hakkında bilgi verildi. Türkiye’deki sivil 
toplum kuruluşlarının işleyişi hakkında tecrübe 
edinmek istediklerini vurgulayan Halilov, Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın faaliyetleri hakkında kapsamlı 
bir şekilde bilgi edindiklerini belirtti. 

	Endonezya Din İşleri 
Bakanlığı Dinî Literatür 
ve Mirası Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi

19 Aralık 2019

Endonezya Din İşleri Bakanlığı’na bağlı Endonez-
ya Din İşleri Bakanlığı Dinî Literatür ve Mirası 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden (Center for 
Research and Development of Religious Literature 
and Heritage) gelen bir heyet İSAM’ı ziyaret etti. 
Merkezin yöneticisi Abdurrahman Mesud başkan-
lığındaki heyete İSAM’ın faaliyetleri hakkında bilgi 
verildi. Görüşmede karşılıklı yayın mübadelesi 
yapılması ve çeşitli iş birliği alanlarına dair bir iyi 
niyet anlaşması yapılması hususları dile getirildi.

	� The Fund of Uzbekistan 
Muslims’ Administration 
Foundation

November 8, 2019

A delegation from the Fund of Uzbekistan Muslims’ 
Administration Foundation headed by its President 
Iskender Halilov, visited ISAM. They were informed 
about the works of the institution. Stressing that they 
want to acquire experience about the functioning 
of civil society organizations in Türkiye, Khalilov 
stated that they learned about TDV’s activities in a 
comprehensive manner.

	� Indonesian Ministry of 
Religious Affairs, Center for 
Research and Development 
of Religious Literature and 
Heritage

December 19, 2019

A delegation from the Indonesian Ministry of Religious 
Affairs, Center for Research and Development of 
Religious Literature and Heritage, visited ISAM. The 
delegation headed by the director of the center, Abdur-
rahman Mesud, was informed about the activities of 
ISAM. The possibilities of publication exchange and 
signing an MOU for cooperation in various fields were 
discussed during the meeting.
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Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Publicity 
Meeting

March 2, 2019

The facsimile edition of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī jointly pub-
lished by ISAM and the Directorate of the Institution 
of Manuscripts, Türkiye as part of the Early Classic 
Period project was introduced in a session titled 
“Emerging Andalusian Treasury in Istanbul: The An-
cient Copy and Facsimile Edition of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” 
under the 4th International Türkiye Arabic Books and 
Culture Days organized in the Bağlarbaşı Culture 
and Congress Center.

The oldest manuscript copy found in the world librar-
ies of al-Jami‘ al-Ṣaḥīḥ, which became famous by 
the name of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, was published with 
the cooperation of the two institutions. On the first 
volume, there is the facsimile edition while on the 
second volume, there are two reviews and indexes.

Sahîh-i Buhârî Tanıtım 
Toplantısı

02 Mart 2019

İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığı iş birliğiyle İSAM’ın Erken Klasik Dönem 
Projesi kapsamında yayımlanan Sahîh-i Buhârî’nin 
tıpkıbasımı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Türkiye 
Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, "İs-
tanbul'da Ortaya Çıkan Endülüs Hazinesi: Sahîh-i 
Buhârî’nin Kadim Nüshası ve Tıpkıbasımı" başlıklı 
oturumla tanıtıldı.

İki kurumun iş birliğiyle İmam Buhârî’nin Sahîh-i 
Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli 
hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit 
edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüsha-
sının tıpkıbasımı yapıldı. İlk ciltte tıpkıbasım, II. 
ciltte ise iki inceleme yazısı ile fihristler yer aldı.  
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Dr. Muhammed Mücîr el-Hatîb ve Arafat Aydın 
tarafından hazırlanan ve iki dilde (Arapça ve 
Türkçe) yayımlanan inceleme yazılarında el-Câ-
mi‘u’s-sahîh’in râvileri ve rivayet tarihi ile tıpkıba-
sımı yapılan Murad Molla nüshasının hususiyetleri 
ele alındı. Eserin basımından kısa bir süre sonra 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Arafat Aydın 
ve Dr. Mücir el-Hatib katılarak, el yazma nüsha-
sının hususiyetlerine dair ayrıntılı bilgi verdiler.

TDV İslâm Ansiklopedisi 
Hazırlık Çalıştayları

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon ha-
zırlık çalışmaları kapsamında; birinci edisyonun 
kapsam, içerik, yazım esas ve usulleri, kaynak 
kullanımı, görsel malzeme, tasarım vb. açılardan 
değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik 
esasların belirlenmesi amacıyla 2019 yılı boyunca 
“TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık 
Çalıştayları” adı altında biri geniş kapsamlı olmak 
üzere beş çalıştay ve bir istişare toplantısı yapıldı.

İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları’ndan ilki 19-21 
Nisan 2019 tarihlerinde İSAM’da gerçekleştirildi. 
Birinci edisyonda ansiklopedi maddelerinin tas-
nifinde esas kabul edilen ilim dalları ve alanlara 

In the reviews written by Dr. Muhammad Mujīr al-
Khatīb and Arafat Aydın and published in two lan-
guages (Arabic and Turkish), information about the 
narrators of al-Jami‘ al-Ṣaḥīḥ, history of its narra-
tion and the characteristics of the Molla Murad’s 
copy based on which the facsimile edition has been 
published. Arafat Aydın and Dr. Muhammad Mujīr 
al-Khatīb attended the publicity meeting of the book, 
which was organized soon after its publication, and 
gave detailed information about the characteristics 
of the manuscript copy.

TDV Encyclopedia of Islam 
Preparatory Workshops
Within the scope of preparations for the second 
edition of TDV Encyclopedia of Islam; in order to 
evaluate the first edition from various aspects such 
as its scope, content, writing principles and methods, 
use of resources, visual materials, design etc. and 
determine the principles for the second edition, five 
workshops and one consultation meeting were held 
in 2019 under the title “TDV Encyclopedia of Islam 
Second Edition Preparatory Workshops”.

The first one of the Second Edition Preparatory Work-
shops was held on 19-21 April 2019 in ISAM. The 
workshop, which consisted of 12 separate sessions 
in accordance with to the branches and fields of 
science used for the classification of encyclopedia 
articles of the first edition, continued for three days.
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Following a common opening session held daily, four 
simultaneous sessions were held throughout the 
day. 162 academicians and experts from different 
branches and fields of science participated in the 
workshop. Moreover, an “Information and Consul-
tation Meeting” was held at the ISAM Conference 
Hall on 21 June 2019 with a group of chairmen and 
members of the scientific committee, who actively 
involved in the first edition of the encyclopedia in 
order to evaluate some of the results and proposals 
of this workshop.

During October, four different workshops were organ-
ized to discuss the technical issues to be followed in 
the Second Edition of the Encyclopedia of Islam, and 
thus the planned encyclopedia preparatory workshops 
were completed. Citation and Bibliography Essentials 
Workshop was held on Friday, October 11, 2019, 
Visualization and Design Workshop on Saturday, 
October 12, 2019, Principles of Spelling Workshop 
on Friday, October 18, 2019, and finally Encyclopedia 
and Digital Publishing Workshop on Friday, October 
25, 2019. Nearly 50 experts and academicians from 
various fields attended these workshops, which con-
tinued throughout the day. In the following process, it 
is aimed to create new scientific committees and start 
the orders for the articles of the second edition under 
the light of the issues discussed in the workshops.

ISAM AYP - LADEP   
Iftar Dinner

May 10, 2019

Members of ISAM Researcher Training Project (AYP) 
and Undergraduate Academic Support Program 
(LADEP) and their instructors came together with 
their families on the occasion of an iftar dinner on 
Friday, May 10, 2019.

After the presentation of AYP researcher Dr. Abdurra-
him BİLİK about his doctoral thesis titled “Ilm al-Khilaf: 
As a sub-discipline of fiqh” and LADEP Certificate 
Ceremony, an iftar dinner was held in ISAM cafeteria 
with the participation of approximately 550 people 
consisting of educators, researchers and students.

göre belirlenmiş on iki ayrı oturumdan oluşan ve 
üç gün boyunca devam eden çalıştay, her gün toplu 
halde icra edilen açılış oturumunun ardından gün 
boyu süren eş zamanlı dörder oturumla gerçek-
leştirildi. Çalıştaya farklı ilim dalları ve alanlardan 
162 akademisyen ve uzman iştirak etti. Ayrıca bu 
çalıştayda ortaya çıkan bazı sonuç ve tekliflerin 
değerlendirilmesi amacıyla 21 Haziran 2019 ta-
rihinde ansiklopedinin birinci edisyonunda aktif 
görev almış ilim heyeti başkanı ve üyelerinden bir 
grupla İSAM Konferans Salonu’nda “Bilgilendirme 
ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

Ekim ayı boyunca ise İslâm Ansiklopedisi İkinci 
Edisyonu’nda takip edilecek teknik meseleleri 
tartışmak üzere dört ayrı çalıştay düzenlenerek 
planlanan ansiklopedi hazırlık çalıştayları tamam-
lanmış oldu. 11 Ekim 2019 Cuma günü Atıf ve 
Kaynakça Esasları Çalıştayı, 12 Ekim 2019 Cu-
martesi günü Görselleştirme ve Tasarım Çalıştayı, 
18 Ekim 2019 Cuma günü İmla Esasları Çalıştayı 
ve 25 Ekim 2019 Cuma günü Ansiklopedicilik ve 
Dijital Yayıncılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Gün 
boyu süren bu çalıştaylara çeşitli alanlardan uzman 
ve akademisyen elliye yakın kişi katıldı. Çalıştay-
larda tartışılan konular değerlendirilerek ilerleyen 
süreçte yeni ilim heyetleri oluşturulması ve ikinci 
edisyon madde sipariş çalışmalarına başlanması 
hedeflenmektedir.

İSAM AYP - LADEP İftarı

10 Mayıs 2019

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ve 
Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) men-
supları ve eğiticileri aileleriyle birlikte 10 Mayıs 
2019 Cuma günü düzenlenen iftar vesilesiyle bir 
araya geldi.
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AYP araştırmacılarından Dr. Abdurrahim Bilik’in 
“Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü’l Hilaf ” 
başlıklı doktora tez sunumu ve LADEP Sertifika 
Merasimi sonrasında eğitici, araştırmacı ve öğ-
rencilerden oluşan yaklaşık 550 kişinin katılımıyla 
İSAM yemekhanesinde iftar yapıldı.

İSAM İftarı Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi

İSAM’ın her yıl ilim adamlarına yönelik olarak dü-
zenlediği iftar programı 11 Mayıs 2019 Cumartesi 
günü İSAM’da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen iftarın davetlileri arasında, 
İSAM’ın çalışmalarına katkı veren ilim adamla-
rının yanı sıra İstanbul'da bulunan çeşitli üniver-
sitelerin rektörleri, dekanları ve öğretim üyeleri, 
müftüler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
de yer aldı. Diyanet İşleri başkan yardımcıları Dr. 
Selim Argun ve Dr. Burhan İşleyen, Dinî Yayın-
lar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, TDV Genel 
Müdürü Mehmet Savaş Polat ve TDV Mütevelli 
Heyeti üyelerinden bazıları, Üsküdar Kaymakamı 

ISAM Iftar Dinner was held 
with the participation of 
the President of Religious 
Affairs, Ali Erbaş.
The iftar program organized by ISAM for scholars 
every year was held in ISAM on Saturday, May 11, 
2019.

Among the guests of the iftar, which was held with 
the participation of President of the Directorate of 
Religious Affairs Prof. Ali Erbaş, were the scholars 
who contributed to the works of ISAM, as well as the 
rectors, deans and faculty members of the universi-
ties in Istanbul, muftis and the representatives of 
non-governmental organizations. Vice-Presidents of 
Religious Affairs Selim Argun and Dr. Burhan İşleyen, 

General Manager of Religious Publications Fatih Kurt, 
General Manager of TDV Mehmet Savaş Polat, and 
some of the members of TDV Board of Trustees, 
Üsküdar District Governor Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Mayor Hilmi Türkmen, IRCICA General Di-
rector. Halit Eren, Chairman of the Istanbul 29 Mayıs 
University Board of Trustees Tayyar Altıkulaç and 
Istanbul 29 Mayıs University Director of the Qur’anic 
Research Center Prof. Ali Bardakoğlu were among 
those who attended the iftar.
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The Corpus of Qadi 
Registers Digitally 
Reached 100 Defters
In addition to 40 16th and 17th century Istanbul sijil 
registers opened to researcher’s access by ISAM in 
2014 by their digital Turkish transcriptions, 60 more 
registers from the 1557-1911 period were digitally 
made available to the users.

Within the scope of the Qadi Registers Project, ISAM 
presents the digital records of 23 thousand registry 
books in its library for the benefit of the researchers. 
40 of these registers belonging to various regions 
of the Ottoman State were selected, transcribed 
with the support of the European Cultural Agency 
of 2010, published in the book format in 2012 and 
digitally published in 2014. In 2019, in coopera-
tion with Istanbul Metropolitan Municipality Culture 
Corporation and Medipol University School of Law, 
the transcription of 60 books between 1557-1911 
from Istanbul courts were published under the edi-
torship of Prof. M. Akif Aydın, former President of 
ISAM. Both original texts and Latin transcriptions 
of the Istanbul Qadi Registers collection, which 
reaches 100 volumes together with the already pub-
lished volumes, can be accessed free of charge at 
http://www.kadisicilleri.org/

Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, IRCICA Genel Direktörü 
Dr. Halit Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç ve 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmala-
rı Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ali Bardakoğlu iftara 
katılanlar arasındaydı.

Kadı Sicilleri Külliyatı 
Dijital Olarak 100 Deftere 
Ulaştı

İSAM tarafından 2014 yılında dijital olarak Türkçe 
transkripsiyonlarıyla birlikte erişime açılan 16. ve 
17. yüzyıllara ait kırk İstanbul sicil defterine ek 
olarak, 1557-1911 dönemine ait altmış defter daha 
dijital olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İSAM, Kadı Sicilleri Projesi kapsamında kütüpha-
ne bünyesinde 23.000 sicil defterini dijital ortamda 
araştırmacıların istifadesine sunmaktadır. Osmanlı 
Devleti’nin çeşitli bölgelerine ait bu siciller arasın-
dan seçilen kırk defter, 2010 Avrupa Kültür Ajan-
sı’nın desteğiyle transkripsiyonu yapıldıktan sonra, 
2012 yılında matbu, 2014 yılında ise dijital olarak 
yayımlanmıştır. 2019 yılında ise İBB Kültür A.Ş. 
ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birli-
ğiyle yine İstanbul mahkemelerinden 1557-1911 
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yıllarına ait altmış defterin transkripsiyonu İSAM 
Eski Başkanı Prof.Dr. M. Akif Aydın editörlüğünde 
yayımlanmıştır. Bu yayımlanan ciltlerle birlikte 
100 cilde ulaşan İstanbul Kadı Sicilleri külliyatına 
hem orijinal metinleri hem de Latin harfli trans-
kripsiyonlarıyla http://www.kadisicilleri.org/ 
adresinden ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi 
2019 TÜBA Fuat Sezgin Eser 
Ödülüne Layık Görüldü

Nitelikli akademik çalışmaları desteklemek ama-
cıyla her sene çeşitli kategorilerde kişi, kurum 
ve eserleri ödüllendiren Türkiye Bilimler Aka-
demisi’nin (TÜBA) bu seneki ödülleri 30 Aralık 
2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TDV 
İslâm Ansiklopedisi’nin layık görüldüğü TÜBA 
Fuat Sezgin Eser Ödülü’nü, İSAM adına Başkan 
Yardımcısı Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu teslim aldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Fuat 
Sezgin yılı ilan edilmesi kapsamında TÜBA Şeref 
Üyesi Merhum Fuat Sezgin’e ithafen ilan edilen 

TDV Encyclopedia of Islam 
Awarded with 2019 TUBA 
Fuat Sezgin Book Award
This year, the awards of Türkiye Academy of Sci-
ences (TUBA) which rewards persons, institutions, 
and works in various categories every year to sup-
port qualified academic works, found their owners 
in a ceremony held at the Presidential Complex on 
December 30, 2019. ISAM Vice President, Dr. Ali 
Hakan Çavuşoğlu received TUBA Fuat Sezgin Book 
Award, which was awarded to the TDV Encyclopedia 
of Islam, on behalf of ISAM.

Within the scope of declaration of the year 2019 as 
the Year of Fuat Sezgin by the Presidency of Tür-
kiye, a total of five award were found their winners 
in the categories of “Distinguished Successful Young 
Scientist, Book and Special Categories (Service, 
Individual and Institutional)”, which were dedicated 
to the name of TUBA Member of Honor late Fuat 
Sezgin. The fact that TDV Encyclopedia of Islam 
has become the basic reference book for research 
in all fields of Islamic sciences related to art, thought, 
technique and culture, as well as science history, was 
the main reason that made it eligible for the Fuat 
Sezgin Book Award.
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Last year, Senior Specialist at ISAM Library Archive 
Services Dr. Kenan Yıldız from the TDV Center for 
Islamic Studies had been awarded with the 2018 
TÜBA-TESEP (Scientific Copyright) Award with his 
book titled 1660 Istanbul Fire and Its Effects: Foun-
dations, Society and Economy.

The English Version of 
“Great Istanbul History 
from Antiquity to the 
21st Century” Has Been 
Completed
An English version of ten-volume book titled 
“Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi 
(Great Istanbul History from Antiquity to the 21st 
Century)” had been prepared by a joint work of ISAM 
and Istanbul Metropolitan Municipality Culture Corpo-
ration in 2015 has been completed and delivered to 
Istanbul Metropolitan Municipality Culture Corporation 
for publication.

Turkish version of the book, which was prepared the-
matically and composed of 363 articles written by 270 
scientists about different fields such as topography, 
architecture, religious and social life, management, 
economics, was completed and published in 2015. 
In this book which consists of 10 volumes, around 4 
thousand visual materials such as maps, miniatures, 
engravings, paintings, and archive documents were 
used. The work to make the published Turkish version 
and the newly completed English version accessible 
over the internet is still underway.

“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı, Eser ve Özel 
(Hizmet, Bireysel ve Kurumsal)” kategorilerinde 
olmak üzere toplam beş ödül sahibini buldu. TDV 
İslâm Ansiklopedisi’nin İslam bilimine, sanatına, 
düşüncesine, teknik ve kültürünün yanında me-
deniyetine dair bütün alanlarında ve bu çerçevede 
bilim tarihi alanındaki araştırmalar için temel re-
ferans çerçevesini oluşturması, Fuat Sezgin Eser 
Ödülü’ne hak kazanmasının temel sebebi oldu. 

TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nden geçtiğimiz 
sene de İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi Kıdemli 
Uzmanı Dr. Kenan Yıldız, 1660 İstanbul Yangını ve 
Etkileri: Vakıflar, Toplum ve Ekonomi isimli eseri ile 
2018 TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödülü’ne 
layık görülmüştü.

Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla 
Büyük İstanbul Tarihi'nin 
İngilizce Versiyonu 
Tamamlandı

İSAM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Kültür A.Ş. ortaklığı ile hazırlanan ve 2015 yılında 
yayımlanan on ciltlik Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla 
Büyük İstanbul Tarihi isimli eserin İngilizce ver-
siyonu hazırlanarak yayımlanması için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye teslim edildi. 

Tematik olarak hazırlanmış ve topografya, mimari, 
dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı 
alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 
363 makaleden oluşan eser, 2015 yılı içerisinde 
tamamlanarak yayımlanmıştı. On ciltten oluşan 
eserde harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi 
olarak 4000 civarında görsel malzeme kullanıl-
mıştır. Matbu olarak basılan Türkçe versiyon ile 
yeni tamamlanan İngilizce versiyonun internet 
üzerinden kullanıma sunulması için çalışmalar 
sürmektedir.
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İSAM Yayınları Telif Hakları 
Sempozyumu’na Katıldı

Kültür Bakanlığı,  İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği 
iş birliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen Telif Hakları Sempozyumu’na 
İSAM Yayın Müdürü Erdal Cesar katıldı.

İSAM, bünyesinde her geçen gün ağırlığını arttıran 
dijital yayıncılık faaliyetleri çerçevesinde alandaki 
güncel hukukî gelişmeleri yakinen takip etmeye 
ehemmiyet göstermektedir. Bu bağlamda iştirak 
edilen sempozyumda, dijital alanda telif hakları 
konusu ele alındı; alanında uzman on akademis-
yen ve hukukçu gün boyu süren üç oturumda 
görsel, sesli ve yazılı dijital yayıncılık alanının farklı 
yönlerini tartıştı.

Ebussuûd Tefsiri ve 
Çârperdî’nin Keşşâf 
Hâşiyesi Neşri

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) İkinci 
Klasik Dönem Projesi kapsamında tahkikli neşir 
çalışmalarına devam ediyor. 

Bu kapsamda Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’ye (ö. 
982/1574) ait İrşâdü’l-akli’s-selîm tefsiri ile Şâfiî 
fakihi ve dil âlimi Fahreddin Çârperdî’nin (ö. 
746/1346) Zemahşerî’ye ait meşhur Keşşâf tefsiri 
üzerine yazdığı geniş haşiyesi, Dr. Öğr. Üyesi Taha 
Boyalık koordinatörlüğünde nitelikli nüshalar üze-
rinden tahkik edilmektedir. 2020 yılı içerisinde İr-
şâdü’l-akli’s-selîm tefsirinin ilk üç cildinin tahkikli 
olarak neşredilmesi planlanmaktadır.

ISAM Publications 
Attended the Copyright 
Symposium
ISAM Publication Manager Erdal Cesar participated 
in the Copyright Symposium which was jointly organ-
ized by the Ministry of Culture, Istanbul Sabahattin 
Zaim University Faculty of Law and the Copyright 
Association on 6 December 2019 at the Istanbul 
Sabahattin Zaim University Halkalı Campus.

ISAM, which increases the weight of digital publish-
ing activities day by day under its management, 
gives importance to follow closely the recent legal 
developments in the field. In this context, the issue 
of copyright in the digital area was questioned in the 
symposium; 10 academicians and lawyers who are 
experts in their fields discussed different aspects of 
visual, audio and written digital publishing in three 
sessions throughout the day.

Publication of Tafsīr al Abu 
al-Suūd and Chārperdī’s 
Hashiyah on Kashshāf 
The work of publishing critically edited books con-
tinues within the scope of Late Classical Period 
Project of ISAM.

In this context, Shaykh al-Islām Abu al-Suūd Efendi’s 
(d.928/1574) tafsīr of Irshād al-ʿAql al-Selīm and 
Shāfiʿī Faqīh and language scholar Fakhr al-Dīn 
Chārperdī’s (d.746/1346) annotation on Tafsīr of 
al-Zamakhsharī’s Kashshāf are critically edited rig-
orously under the supervision of Assist. Prof. Taha 
Boyalık. In 2020, tafsīr of Irshād al-ʿAql al-Selīm’s 
first three volumes will be published as a critically 
edited version.
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Concert for 
Commemorating  
Cuneyd Kosal
A commemoration concert organized by the General 
Directorate of Fine Arts of the Ministry of Culture and 
Tourism, Istanbul Historical Turkish Music Ensem-
ble, and Üsküdar Municipality for the anniversary of 
“Kanun Player Dervish” Cüneyd Kosal was held in 
ISAM Conference Hall on 21 December 2019.

The Number of ISAM 
Employees
ISAM employs 134 people (29 part-time and 105 
full-time) as of the end of the year 2019.

Scholarly Works of ISAM 
Employees

	� Assoc. Prof. Tuncay 
Başoğlu

	� (Editing)

İbrahim Kafi Dönmez, Dirāsāt Fıqhiyya wa Uṣūliyya, 
Ankara: ISAM, 2019

	� (Presentation)

“Thinking Fiqh in the Modern Age”, Meaning and 
Function of Fiqh in the Modern Age, ed. Osman 
Guman, Istanbul: Ensar Publications - ISAV, 2019, 
p. 183-207 (Printed version of the paper presented 
at the specialized meeting on “Meaning and Function 
of Fiqh in the Modern Age”, organizers: Foundation 
for Research in Islamic Studies (İSAV) - Sakarya 
University Faculty of Theology, 6-7 April 2019).

“Formation of Declaratory Law (al-Hukm al-Wad’i 
as A Legal Category”, “Workshop on Islamic Legal 
Theory”, Istanbul University - Exeter University, 15-17 
October 2019.

Cüneyd Kosal’ı Anma 
Konseri

21 Aralık 2019’da Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi 
Türk Müzik Topluluğu ve Üsküdar Belediyesi ile 
“Derviş Kanuni” Cüneyd Kosal’ın vefatının sene-i 
devriyesinde İSAM Konferans Salonu’nda anma 
konseri gerçekleştirildi.

İSAM’da Çalışan Durumu

2019 yılı sonu itibariyle İSAM’da yirmi dokuzu 
yarı zamanlı, 105’i tam zamanlı olmak üzere 134 
personel istihdam edilmektedir.

İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları

	Doç.Dr. Tuncay Başoğlu

	� (Editörlük) 

İbrahim Kâfi Dönmez, Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye, 
Ankara: İSAM, 2019.

	� (Tebliğ)

“Modern Çağda Fıkhı Düşünmek”, Modern Çağda 
Fıkhın Anlam ve İşlevi, ed. Osman Güman, İs-
tanbul: Ensar Neşriyat – İSAV, 2019, s. 183-207 
(“Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi” konulu 
ihtisas toplantısında sunulan tebliğin basılı hali, 
düzenleyiciler: İslâmî İlimler Araştırmaları Vakfı 
[İSAV] – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
6-7 Nisan 2019).
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“Formation of Declaratory Law (al-Hukm al-
Wad’i) as A Legal Category”, “Workshop on Isla-
mic Legal Theory”, İstanbul Üniversitesi – Exeter 
Üniversitesi, 15-17 Ekim 2019.

“Memlükler Döneminde Fıkıh Yazımı”, “Mem-
lükler Döneminde İslami İlimler Çalıştayı”, İs-
tanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi 
(İSAMER), 19-20 Eylül 2019.

	Dr. Adem Yığın

	� (Lisans Dersi) 

“İslam Hukuk Usulü I”, İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi, Güz 2019.

“İslam Hukuk İlmine Giriş”, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, Güz 2019.

	� (Seminer)

“Mecâmiu’l-hâik fi’l-usûl Okumaları”, İlahiyat 
Araştırmaları Derneği (İLADER), Bahar 2019.

“Şerhu Semti’l-vusûl Okumaları”, İlahiyat Araştır-
maları Derneği (İLADER), Bahar-Yaz-Güz 2019.

“İslamî İlimlere Giriş”, Yakaza Derneği, Güz 2019.

	Dr. Orhan Ençakar

	� (Doktora Tezi) 

Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü, Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam 
Bilimleri, İslam Hukuku, Mayıs 2019.

	� (Seminer)

“Klasik Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh Metin Okumaları”, 
Edep, Bahar 2019.

“Fiqh Writing in the Mamluks Period”, “Workshop 
of Islamic Studies in the Mamluks Period”, Istanbul 
University Center for Islamic Studies (İSAMER), 
19-20 September 2019.

	� Dr. Adem Yığın

	� (Undergraduate Course)

“Methodology of Islamic Jurisprudence I”, Istanbul 
29 Mayıs University, Fall 2019.

“Introduction to the Science of Islamic Law”, Istanbul 
29 Mayıs University, Fall 2019.

	� (Seminar)

“Majāmi‘ al-ḥāiq fi al-‘uṣūl readings”, Association of 
Theological Research (İLADER), Spring 2019.

“Sharḥu samt al-wuṣūl readings”, Association of 
Theological Research (İLADER), Spring-Summer-
Fall 2019.

“Introduction to Islamic Studies”, Yakaza Associa-
tion, Fall 2019.

	� Dr. Orhan Encakar

	� (Doctoral Thesis)

Nawādir literature in Hanafī Madhhab, Marmara 
University, Institute of Social Sciences, Basic Islamic 
Sciences, Islamic Law, May 2019

	� (Seminar)

Reading Texts from Classical Islamic Substantial law 
and Methodology of Islamic Jurisprudence, Edep, 
Spring 2019

Risala Readings: Ṭabaqāt al-Masāil, Fatih Sahn-ı 
Semân Education and Research Center, 22-24 June 
2019

“Texts from Hanafī Fiqh Readings”, Fatih Sahn-ı 
Semân Education and Research Center, Fall 2019
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Critical Editing Course Seminars, Ibn Haldun Uni-
versity Faculty of Islamic Sciences-ISAM, 16-21 
September 2019

	� (Thesis Presentation)

Nawādir literature in Hanafī Madhhab, İSAMER, 24 
October 2019

Nawādir literature in Hanafī Madhhab, ISAM, 20 
December 2019

	� Dr. Kenan Yıldız

	� (Article)

“Aykırı Vakıflar: Osmanlıda Fukarâ-yı Müslimîni de 
Gözeten Gayrimüslim Vakıfları (Dissident Founda-
tions: Non-Muslim Foundations that also cared the 
Poor Muslims in the Ottoman Empire)”, Osmanlı 
Araştırmaları 54 (2019), 141-198.

“Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin 
Merkezileşmesi (Foundation Inspections and Cen-
tralization of the Administration of the Foundation 
in the Ottoman Empire”, Türk Kültürü İncelemeleri 
42 (2019).

“Exceptional Examples from Ottoman Qadi Registers 
and from the Registers of Sultan Süleyman Period”, 
Arşiv Dünyası 6/1 (2019), p. 52-73.

“The Issue of the Inception Date of Dual Rent Waqfs 
in the Ottoman Empire: Findings regarding the Earlier 
Practices”, Cihannüma V / 2 (December 2019), 25-46.

	� (Book Section)

“Registered Foundations in Shar’iyya Registers and 
Their Catalog”, Ağa Kapısından Şeyhülislâmlığa 
İstanbul Müftülüğü (Office of the Istanbul Mufti from 
the Office of the Janissary Commanders to the Office 
of Şeyhülislam), ed. Ayhan Işık, Kâmil Büyüker, 
Ankara: TDV Publishing, 2019, 245-251.

	� (Presentation)

“Kütüphane İçinde Bir Arşiv: İSAM Kütüphanesi Kadı 
Sicilleri Arşivi (An Archive in the Library: ISAM Li-
brary Archive of the Qadi Registers)” Symposium of 
the Development, Vision of our Archives and their  

“Risale Okumaları: Tabakātü’l-Mesâil”, Fatih 
Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi, 22-24 
Haziran 2019.

“Hanefî Fıkhı Metin Okumaları”, Fatih Sahn-ı 
Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi, Güz 2019.

Tahkik Kursu Seminerleri, İbn Haldun Üniversite-
si İslami İlimler Fakültesi-İSAM, 16-21 Eylül 2019.

	� (Tez Sunumu)

“Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü”, İSAMER, 
24 Ekim 2019.

“Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü”, İSAM, 20 
Aralık 2019.

	Dr. Kenan Yıldız

	� (Makale)

“Aykırı Vakıflar: Osmanlı’da Fukarâ-yı Müslimîni 
de Gözeten Gayrimüslim Vakıfları”, Osmanlı Araş-
tırmaları, 54 (2019), s. 141-198.

“Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin 
Merkezileşmesi”, Türk Kültürü İncelemeleri, 42 
(2019), s. 33-72.

“Osmanlı Kadı Sicilleri ve Kanuni Dönemi Si-
cillerinden İstisnai Örnekler”, Arşiv Dünyası, 6/1 
(2019), s. 52-73.

 “Osmanlıda İcâreteynin Başlangıç Tarihi Meselesi: 
İlk Uygulamalara Dair Tespitler”, Cihannüma, V/2 
(Aralık 2019), s. 25-46.

	� (Kitap Bölümü)

“Şer’iyye Sicillerinde Kayıtlı Vakfiyeler ve Katalo-
ğu”, Ağa Kapısından Şeyhülislâmlığa İstanbul Müf-
tülüğü, ed. Ayhan Işık - Kâmil Büyüker, Ankara: 
TDV Yayınları, 2019, s. 245-251.
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	� (Tebliğ) 

“Kütüphane İçinde Bir Arşiv: İSAM Kütüphanesi 
Kadı Sicilleri Arşivi” Arşivlerimizin Gelişimi, Viz-
yonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyu-
mu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 
ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 25 Nisan 2019.

	� (Müzakereci) 

“UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 70. Yı-
lında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve 
Yönetim Çalıştayı”, 19 Nisan 2019.

	� (Seminer)

“Aykırı Vakıflar: Osmanlıda Fukarâ-yı Müslimîni 
de Gözeten Gayrimüslim Vakıfları”, İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi, 10 Nisan 2019.

	Dr. Arzu Güldöşüren

	� (Tebliğ) 

"Experiences of Syrian refugee workers: the case of 
Istanbul", [Suriyeli Göçmen İşçilerin Tecrübeleri: 
İstanbul Örneği] Oral History@Work: Recording 
Change In Working Lives, Swansea Üniversitesi, 
5-6 July 2019.

"Erzincanlı Üveys Vefa Efendi'nin Medrese Islahı 
Hakkındaki Görüşleri, Uluslararası Erzincan 
Tarihi Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019.

	� (Seminer)

"Sözlü Tarih", Bilim ve Sanat Vakfı, 9 Mart-13 
Nisan 2019.

	Dr. Mustafa Demiray

	� Yayın hazırlık

Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu, 
I-VIII, Ankara: İSAM Yayınları, 2019. 

Contributions to Historical Studies, Directorate of the 
Presidency of the State Archives and the Directorate 
of the Turkish Historical Society, 25 April 2019.

	� (Discussant)

“The World Memory Program in the 70th Year of 
UNESCO National Commission of Türkiye: Access, 
Protection and Management Workshop”, April 19, 
2019.

	� (Seminar)

“Dissident Foundations: Non-Muslim Foundations 
that also cared the Poor Muslims in the Ottoman 
Empire”, Istanbul Medeniyet University, 10 April 2019.

	� Dr. Arzu Güldöşüren

	� (Presentation)

“Experiences of Syrian refugee workers: the case of 
Istanbul”, Oral History @ Work: Recording Change 
in Working Lives, Swansea University, 5-6 July 2019.

“Erzincanlı Üveys Vefa Efendi'nin Medrese Islahı 
Hakkındaki Görüşleri, Uluslararası Erzincan Tarihi 
Sempozyumu (The Views of Erzincanlı Üveys Vefa 
Efendi on the Rehabilitation of Madrasahs), Interna-
tional Symposium of the History of Erzincan, 26-28 
September 2019.

	� (Seminar)

“Oral History”, Science and Art Foundation, 9 March-
13 April 2019.

	� Dr. Mustafa Demiray

	� Preparing for Publication

Concise Encyclopedia of Islam, ed. Tuncay Başoğlu, 
I-VIII, Ankara: ISAM Publications, 2019. 

Sheik al-Islam Mashrabzade Mehmed Arif Efendi, 
al-Jami‘ al-Ijāratayn, ed. Süleyman Kaya et. al, Is-
tanbul: Klasik, 2019.
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	� M. Tahir Büyükkörükçü

	� (Project Management)

LADEP, Spring-Fall 2019.

	� (Seminar)

LADEP-2, “Fiqh: Uqubat”, Spring 2019.

	� Münzir Şeyhhasan

	� (Undergraduate Courses in Arabic)

“Systematical Islamic Theology I”, Marmara Universi-
ty, Theology Faculty, Theology Department, Fall 2019

“Basics of Faith in Islam”, Marmara University, Theol-
ogy Faculty, Theology Department, Fall 2019

“Systematical Islamic Theology II”, Marmara Uni-
versity, Theology Faculty, Theology Department, 
Spring 2019

“History of Islamic Theology”, Marmara University, 
Theology Faculty, Theology Department, Spring 2019

	� Okan Kadir Yilmaz

	� (Seminar)

“Classical Fiqh Readings”, İSAR, Spring-Summer-
Fall 2019.

“Ibn Quṭlūbughā, al-Kafāatu fī al-nikāḥ”, Fatih Sahn-ı 
Semân Education and Research Center, 19-21 June 
2019.

“ISAM Critical Editing Guide”, ISAR V. Summer Ex-
pertise School: Manuscripts, 09 August 2019.

“Critical Editing Course-Practice”, Ibn Haldun Uni-
versity, Faculty of Islamic Sciences-ISAM, 12-20 
October 2019.

Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Arif Efendi, 
Câmiu’l-icâreteyn, haz. Süleyman Kaya vd., İs-
tanbul: Klasik, 2019.

	M. Tahir Büyükkörükçü

	� (Proje Yöneticiliği)

LADEP, Bahar-Güz 2019.

	� (Seminer)

LADEP-2, “Fıkıh: Ukubat”, Bahar 2019.

	Münzir Şeyhhasan

	� (Arapça Lisans Dersleri)

“Sistematik Kelam I”, Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi İlahiyat Bölümü, Güz 2019.

“İslam İnanç Esasları”, Marmara Üniversitesi İla-
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