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Turkey 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 produced 
by Muslim communities throughout their 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 introduces 
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 (DIA for short), which is the 
product of 33 years of immense work.

ISAM provides a holistic contribution to the scholarly 
and cultural heritage of Muslims thanks to the schol-
arly projects it carries out, the books it has brought 
to the readers under the name of ISAM Publications, 
and the ISAM Library, one of the few specialized 
libraries in its field.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
(İSAM), İslam dini, tarihi 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 bünyesindeki 
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 (kısa adıyla DİA).

İSAM müslümanların ilmî ve kültürel mirasına, 
yürüttüğü ilmî projeler, İSAM Yayınları adı altında 
okuyucuyla buluşturduğu kitaplar ve alanında sayılı 
ihtisas kütüphanelerinden biri olan İSAM Kütüp-
hanesi sayesinde bütüncül bir katkı sunmaktadır.  
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İSAM’ın halen yürüttüğü çeşitli projeler (TDV 
İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngilizce 
İslam Ansiklopedisi Projesi, Elektronik Yayın 
Projesi, modern dönem öncesi ilmî birikimi açığa 
çıkarma ve tekrar kazanım amacıyla geliştirilen 
Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem pro-
jeleri, lisans ve lisans üstü seviyelerinde araştırmacı 
adaylarına destek vermek üzere geliştirilen Araş-
tırmacı Yetiştirme Projesi [AYP]) ve bu projeler 
kapsamında gerçekleştirdiği eğitim programları, 
kurslar ve yayıncılık alanındaki çok yönlü faaliyet-
leri 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.

Various projects (TDV Encyclopedia of Islam Second 
Edition and the Project of English Encyclopedia of 
Islam, Electronic 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) have currently been carried out by 
ISAM as well as the educational activities, courses, 
and ISAM’s multifaceted publication activities carried 
out within these projects, mutually support each other 
and thus meet on a theoretical basis. In addition to 
publications and educational activities, ISAM pro-
vides vast areas of services to the researchers and 
those who are interested in the field in many places 
in Turkey and around the world via its electronic 
encyclopedia, databases and library.
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The Project of TDV 
Encyclopedia of Islam 
Second Edition and 
Encyclopedia of Islam in 
English
Turkish Diyanet Foundation (TDV) Islam Ansiklopedisi 
(Encyclopedia of Islam) is the first encyclopedia in the 
world that was originally prepared and completed by 
Muslims. TDV Encyclopedia of Islam, the first volume 
of which was published in 1988, is a project that was 
completed as a 46-volume printed work with the pub-
lication of its 44th volume at the end of 2013 and two 
additional volumes in 2016. The efforts to transform 
the TDV Encyclopedia of Islam, which was opened 
to free internet access in 2014, into an electronic 
encyclopedia, were completed in 2018 and its new 
website (https://islamansiklopedisi.org.tr) was 
launched. The studies on updating the articles in the 
first printed edition of the TDV Encyclopedia of Islam 
in the electronic environment, which have been ongo-
ing since 2015, have moved to a new stage with the 
start of the Second Edition of Encyclopedia in 2018. 

TDV İslam Ansiklopedisi 
İkinci Edisyon ve İngilizce 
İslam Ansiklopedisi Projesi

TDV İslâm Ansiklopedisi müslümanlar tarafın-
dan özgün olarak hazırlanarak tamamlanmış, 
telif niteliği taşıyan dünyadaki ilk ansiklopedi-
dir. İlk cildi 1988 yılında yayımlanan TDV İslâm 
Ansiklopedisi, 2013 yılı sonunda 44. cildinin, 
2016 yılında da iki ek cildin yayımlanmasıyla 
46 ciltlik matbu bir eser olarak tamamlanmış bir 
projedir. 2014 yılında ücretsiz internet erişimi-
ne açılan TDV İslâm Ansiklopedisi’ni elektronik 
bir ansiklopediye dönüştürme çalışmaları 2018 
yılında tamamlandı ve ansiklopedinin yeni web 
sitesi (https://islamansiklopedisi.org.tr) yayına 
başladı. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin matbu birinci 
edisyonunda yer alan maddelerin elektronik ansik-
lopedi ortamında güncellenmesine yönelik olarak 
2015 yılından bu yana devam eden çalışmalar 2018 
yılında Türkçe İkinci Edisyon çalışmalarının baş-
lamasıyla yeni bir aşamaya geçti.
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TDV İslâm Ansiklopedisi’nin basılı birinci edisyonu 
henüz tamamlanmışken ikinci edisyon çalışmala-
rına başlanmasına neden ihtiyaç duyuldu?

Öncelikle geçen 33 yıllık süreçte Türkiye’de ve dün-
yada önemli değişimler yaşandı. Türkiye’deki köklü 
değişim, doğal olarak ansiklopedinin hedef ve iş-
levlerinin de farklılaşmasına yol açmıştır. Artan 
imkânlar ve birinci edisyonun internet yayınının 
başlatılmasıyla ansiklopedi yalnızca akademik 
bilgi arayışında olanların değil, bilgi edinmek is-
teyen yediden yetmişe herkesin başvuru kaynağı 
haline dönüşmüştür. TDV İslâm Ansiklopedisi bu 
amaçla yola çıkmamış olsa bile, gerek Türkiye’de 
sosyal ve beşerî bilimler üzerine müstakil ihtisas 
ansiklopedilerinin üretilememesi, gerekse Türkiye 
merkezli bir genel kültür ansiklopedisi projesinin 
geliştirilememesi, ansiklopedinin güncellenmesi 
aşamasında bu eksikliklikleri mümkün olduğu 
ölçüde gidermek, yeni madde başlıklarıyla TDV 
İslâm Ansiklopedisi’ni zenginleştirmek ve kapsa-
mını genişletmek ikinci edisyonun amaçlarından 
biri haline gelmiştir. 

Öte yandan Türkiye’nin ilgi alanlarının, kültürel 
imkânlarının ve akademik kurumlarının gelişmesi 
ve farklılaşması, birinci edisyonun çeşitli açılardan 
yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Geçen zaman 
içerisinde ilk ciltlerde yer alan bazı madde başlık-
ları hakkında onlarca yüksek lisans ve doktora tezi, 
monografi ve yüzlerce makale yazıldığı görülmek-
tedir. Söz konusu maddelere günümüzde erişim 

While the printed edition of the TDV Encyclopedia of 
Islam has just been completed, why was it necessary 
to start the second edition? 

First, throughout the 33-year period, there have been 
profound changes in Turkey and in the world. The 
drastic changes happened in Turkey have naturally 
led to variation in the objectives and functions of 
the Encyclopedia. With the increasing means and 
the launch of the first edition’s internet publication, 
the Encyclopedia has become a reference not only 
for those seeking academic knowledge, but also for 
readers who want to gain general information. Even 
though TDV Encyclopedia of Islam has hit the road 
with this purpose in mind, not only the lack of produc-
tion of specialized encyclopedias in social sciences 
and humanities in Turkey, but also the inability to 
develop a Turkey-based general culture encyclopedia 
project has prompted the Encyclopedia of Islam to 
be a remedy for these two shortcomings. In order to 
address these shortcomings as much as possible 
during the process of updating the encyclopedia, it 
has become one of the aims of the second edition 
to enrich the TDV Encyclopedia of Islam with new 
article titles and expand its scope.

On the other hand, the areas of interest in Turkey, 
the development and differentiation of its academic 
institutions have caused the deficiency of the first 
edition from various angles. In the course of time, 
it has been observed that dozens of master’s and 
doctoral theses, monographs, and hundreds of arti-
cles have been written about some of the item titles 
found in the first volumes. Those who have access 
to these items today will be largely unaware of new 
developments. Updating these articles in the light of 
the developments in the scholarly world will be one 
of the priorities of the second edition.
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The education, culture and media institutions of the 
public have started to eliminate their needs of reach-
ing the right information quickly from the digital plat-
form of the TDV Encyclopedia of Islam and see this 
encyclopedia as a reliable source of information in 
meeting these needs. did not allow him to be content 
with solely answering academic demands. For this 
reason, the second edition of TDV Encyclopedia of 
Islam is designed as an electronic encyclopedia that 
not only does not compromise academic quality and 
scholarly language as a digital publication but also 
produces solutions to be able to appeal to a wider 
audience.

sağlayanlar, yeni gelişmelerden büyük ölçüde 
bîhaber kalacaktır. İlim dünyasındaki gelişmeler 
ışığında bu maddelerin yeniden ele alınması ikinci 
edisyonun önceliklerinden biri olacaktır. 

Kamuoyunun, eğitim, kültür ve medya kurumla-
rının hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşma ihti-
yaçlarını TDV İslâm Ansiklopedisi’nin dijital plat-
formundan gidermeye başlamaları ve söz konusu 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda güvenilir bilgi 
kaynağı olarak bu ansiklopediyi görmeleri, artık 
bu ansiklopedinin kendi ihtisas alanında kalarak, 
sadece akademik taleplere cevap vermekle yetin-
mesine imkân bırakmamıştır. Bu sebeple, TDV 
İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonu, dijital bir 
yayın olarak akademik kaliteden ve ilim dilinden 
ödün vermeyen, ancak daha geniş kesimlere hitap 
edebilmek için çözümler üreten bir elektronik 
ansiklopedi olarak kurgulanmaktadır.
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İkinci Edisyon ve İngilizce Ansiklopedi 
Kuruluş Çalışmaları

“TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngi-
lizce Ansiklopedi Projesi” çerçevesindeki ilk adım 
Aralık 2019’da Ansiklopedi Koordinatörlüğü’nün 
kurulması ve Ansiklopedi Projeleri koordinatörü 
olarak Dr. Eyyüp Said Kaya’nın koordinatör olarak 
tayin edilmesi olmuştur. 

İkinci Edisyon Projesi’ni hayata geçirmek amacıy-
la, ikinci adım olarak Ansiklopedi Yayın Kurulu 
(AYK) kurulmuştur. Proje Koordinatörü Eyyüp 
Said Kaya’nın başkanlığındaki Ansiklopedi Yayın 
Kurulu’nda, uzmanlıkları ve tecrübeleriyle farklı 
alanları temsil edecek şekilde dört üye bulunmak-
tadır: Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu, Doç.Dr. Yunus 
Uğur, Doç.Dr. Hikmet Yaman ve Dr. Ali Hakan 
Çavuşoğlu.

İngilizce Ansiklopedi Projesi’nin yürütülmesi 
amacıyla teşkil edilen “Editörler Heyeti” ise dün-
yanın önde gelen akademik kurumlarıyla irtibatı 
bulunan ve İngilizce editöryal tecrübeleriyle öne 
çıkan kişilerden oluşmaktadır. Doç.Dr. Hikmet 
Yaman başkanlığındaki heyetin diğer üyeleri Doç.
Dr. Kahraman Şakul, Dr. Fatih Ermiş ve Recep 
Gürkan Göktaş’tır.

Preparatory Works for the 
Second Edition and English 
Encyclopedia 

The first step within the framework of “the Project 
of Second Edition and English Encyclopedia” was 
the establishment of the Encyclopedia Coordinator-
ship in December 2019 and the appointment of Dr. 
Eyyüp Said Kaya as the coordinator for Encyclopedia 
Projects. 

Encyclopedia Editorial Board was established as 
the second step in order to execute the Second Edi-
tion Project. Under the chairmanship of the Project 
Coordinator Eyyüp Said Kaya, the Encyclopedia 
Editorial Board consists of four members representing 
different fields with their expertise and experience: 
Assoc. Prof. M. Suat Mertoğlu, Assoc. Prof. Yunus 
Uğur and Assoc. Prof. Hikmet Yaman, and Dr. Ali 
Hakan Çavuşoğlu.

The “Editorial Board”, which was formed to carry 
out the Project of Encyclopedia of Islam in English, 
consists of people who have contacts with the world’s 
leading academic institutions and stand out with their 
English editorial experience. The other members 
of the board led by Assoc. Prof. Hikmet Yaman are 
Assoc. Prof. Kahraman Şakul, Dr. Fatih Ermiş, and 
Recep Gürkan Göktaş.
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Brief History of the Second 
Edition

In order to evaluate various aspects of the first edi-
tion such as its scope, content, writing principles and 
procedures, use of resources, visual material, design, 
etc. and establish the rules for publishing the second 
edition, “Second Edition Preparatory Workshops” 
were organized in 16 different topics and sessions 
in April and October 2019 with the participation of 
213 scholars around Turkey. In these workshops 
which were organized to ensure a natural transition 
between the first edition and the second edition, to 
correctly diagnose the errors and deficiencies exist-
ing in the TDV Encyclopedia of Islam, and to gather 
views and suggestions on how a new encyclopedia of 
Islam should be today, reports in related areas were 
prepared with the aim to be guides for the future.

In the period after the workshops, as the use of ISAM 
venues was minimized due to COVID-19 measures, 
preparatory works were carried out. In this frame-
work, “the Strategy Document”, “the Final Report 
of Preparatory Workshops for Second Edition”, “the 
Draft for Article Writing Procedures” and “the Map 
for Working Items” were prepared. In addition, the 
work to identify a list of leaders and members of the 
“Scientific Committees”, which will form the backbone 
of the second edition, has been completed.

The Second Edition Project will be carried out on the 
basis of a structure in which the headings of the ency-
clopedia are separated in accordance with the related 
scientific branches and each committee is responsible 
for a specific branch of science, as in the first edition.  

İkinci Edisyonun Tarihçesi

Birinci edisyonun kapsam, içerik, yazım esasları 
ve usulleri, kaynak kullanımı, görsel malzeme, 
tasarım vb. açılardan değerlendirilmesi ve ikinci 
edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla 
2019 yılının Nisan ve Ekim aylarında Türkiye’nin 
dört bir yanından 213 ilim insanının katılımıyla 16 
farklı başlık ve oturumda “İkinci Edisyon Hazırlık 
Çalıştayları” düzenlenmiştir. Birinci edisyon ile 
ikinci edisyon arasında tabii bir geçişliliğin sağlan-
ması, TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki hataların ve 
eksikliklerin doğru teşhis edilmesi ve günümüz-
de yeni bir İslam ansiklopedisinin nasıl olması 
gerektiği üzerine görüş ve önerilerin toplanması 
amacıyla düzenlenen bu çalıştaylarda gelecek için 
belirleyici olmak üzere ilgili alanlara dair raporlar 
hazırlanmıştır.

Çalıştayların sonrasındaki süreçte COVID-19 
tedbirleri gereği İSAM mekânlarının kullanımı 
asgariye indirildiği için ikinci edisyonun “mutfak” 
kısmına ağırlık verilmiş ve hazırlık çalışmaları 
yürütülmüştür. Bu çerçevede “Strateji Belge-
si”, “İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları Nihai 
Raporu”, “Madde Üretim Bandı Taslağı” ve “Ça-
lışma Kalemleri Haritası” hazırlanmıştır. Ayrıca 
ikinci edisyonun bel kemiğini oluşturacak “İlim 
Heyetleri” başkanlarını ve üyelerini tespit çalışması 
tamamlanmıştır. 
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İkinci Edisyon Projesi, birinci edisyonda olduğu 
gibi, ansiklopedi maddelerinin ilim dalı esasına 
göre ayrıldığı ve her bir heyetin bu ilim dalından 
sorumlu olduğu bir yapı esas alınarak hayata ge-
çirilecektir. “İlim Heyeti” adı verilen bu heyetleri 
belirlerken ihtiyaç ve imkânı önceleyen, zaman 
içinde yeni dalların ekleneceği ve alt heyetlere 
imkân tanıyan bir tasnif benimsenmiştir. Kurul-
muş olan ilim heyetlerinin listesi ise şöyledir:

Arap Dili ve Edebiyatı, Dinler Tarihi, Fıkıh, Hadis, 
İranî Diller ve Edebiyatları, İslam Bilim Tarihi, İslam 
Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam 
Toplumları ve Coğrafyası, İslam Sanatları, Kelam ve 
Mezhepler Tarihi, Sosyal Bilimler, Tasavvuf, Tefsir, 
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti. 
Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları.

Bu ilim heyetleri ile 2020 yılı Eylül ve Ekim ayların-
da bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. COVID-19 
tedbirleri kapsamında beş ayrı tarihte gerçekleşti-
rilen toplantılarda, İkinci Edisyon Projesi’nin çıkış 
gerekçesi, birinci edisyonla ilişkisi, projenin kap-
samı ve diğer özelliklerine dair bilgiler paylaşılmış, 
Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından ilim heyetleri 
ikinci edisyon için fiilen çalışmaya başlanmışlardır.

İkinci Edisyon mutfağında bu heyetlerin yanı sıra 
iki ayrı ihtisas heyeti bulunacaktır. Birinci edisyon-
da benimsenen imla esaslarını gözden geçirmek ve 
ikinci edisyonda benimsenecek esasları belirlemek 
üzere yapılan İmla Çalıştayı’nın ardından hem an-
siklopedide hem de İSAM’ın ansiklopedi dışındaki 
yayınlarında benimsenecek imla ve transkripsiyon 
esaslarını tespit etmek üzere “İSAM İmlâ Heyeti” 
oluşturuldu. İmla Heyeti çalışmalarına 2020 
Mart ayında başlamış ve “İSAM İmla Kılavuzu” 
taslağını tamamlamıştır. Maddelerin fotoğraf, 
resim, infografik, şekil, tablo vb. görsel unsurlarla 
desteklenmesi ve ansiklopedinin görsel varlığının 
zenginleştirilmesi amacıyla Görsel Unsurlar He-
yeti’nin kuruluş çalışmaları ise devam etmektedir.

İkinci edisyon çalışmalarında görevli ilim heyetle-
rinin 2020 sonbaharında aşamalı olarak kuruluş-

While determining these committees called the Sci-
entific Committees, a classification which prioritizes 
the needs, makes it possible to add new branches 
over time and allows to create sub-committees, has 
been adopted. The list of the established scientific 
committees is as follows: 

History of Islamic Science, History of Religions, Is-
lamic Law, Hadith, Islamic Philosophy and Ethics, 
Islamic History and Civilization, Turkish History and 
Civilization, Islamic Societies and Geography, Islamic 
Theology, Islamic Arts, Social Sciences, Sufism, Tafsir, 
Arabic Language and Literature, Turkish Language 
and Literature, Urdu and Other Related Languages   
and Literatures, Persian Languages   and Literatures.

Informative meetings were held with these scientific 
committees in September and October 2020. In these 
meetings held on five separate dates within the scope 
of the COVID-19 protective measures, information 
regarding the reason for the Second Edition Project, 
its relationship with the first edition, the scope and 
other features of the project was shared, and after 
the Informative Meeting, the scientific committees 
started to work on the second edition.

In addition to these committees, there will be two 
separate specialized committees in the Second Edi-
tion. After the Spelling Workshop, which was held 
to review the spelling principles adopted in the first 
edition and determine the principles to be adopted 
in the second edition, the “ISAM Spelling Commit-
tee” was established to determine the spelling and 
transcription principles to be adopted both in the en-
cyclopedia and in the publications of ISAM other than 
the encyclopedia. The Spelling Committee started to 
work in March 2020 and completed the draft of the 
“ISAM Spelling Guide”. Moreover, the establishment 
of the Visual Elements Committee is ongoing in order 
to support the articles with visual elements such as 
photographs, pictures, infographics, figures, tables 
and to enrich the visual presence of the encyclopedia.

Following the gradual establishment of the scientific 
committees in charge of the works of second edition in 
fall 2020, an “Interdisciplinary Committee” was estab-
lished to ensure scientific coordination between differ-
ent scientific committees and their fields of expertise 
and to control the writing standards of the encyclopedia.  
The Interdisciplinary Committee, which will prepare 
article writing guides according to different types of 
articles and check the compliance of the articles sub-
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mitted from scientific committees with the guidelines, 
was chaired by Assoc. Prof. Yunus Uğur and started 
to work in December 2020 with the contributions of 
Prof. Abdülhamit Kırmızı, Assoc. Prof. Alim Arlı, Prof. 
Ayhan Çitil, Beşir Ayvazoğlu, Prof. M. Cüneyt Kaya, 
Prof. İlhan Kutluer, Prof. Şükrü Özen (members) 
and Dr. Arzu Güldöşen, Assist. Prof. Muhammed 
Zahit Atçıl, Kasım Kırbıyık, Dr. Şükrü Mutlu Karakoç 
(experts) and Ahmet Eren Koç (secretary).

The Project of 
Encyclopedia of Islam in 
English 
The work of Encyclopedia of Islam in English, which 
constitutes the second leg of the “The Project of TDV 
Encyclopedia of Islam Second Edition and English 
Encyclopedia” and whose preparatory work was 
initiated in 2018, continued intensely in 2020. The 
“Editorial Board of the The Project of Encyclopedia 
of Islam in English”, which was established at the 
end of 2020, started working to create the vision 
document of this encyclopedia and determine the 
list of article headings. The Encyclopedia of Islam 
in English, which will be built on ISAM’s experience 
of writing encyclopedias, addresses the English-
speaking world rather than being a translation of 
the TDV Encyclopedia of Islam. It is planned to be 
written with a higher contribution rate of the authors 
from abroad and limited number of articles compared 
to the TDV Encyclopedia of Islam.

“The Lexicon of English-Turkish-Arabic Terms” initi-
ated in 2018 and conducted by Assoc. Prof. Hikmet 
Yaman, which will form the basis of this encyclopedia 
to ensure linguistic unity in the Encyclopedia of Islam 
in English, has come to the stage of completion 
and contains 7,000 words / article headings in its 
current form.

larının ardından farklı ilim heyetleri ile uzmanlık 
alanları arasında ilmî koordinasyonu sağlamak ve 
ansiklopedi yazım standartlarını kontrol etmek 
üzere bir de “Disiplinler Arası Heyet” kurulmuştur. 
Farklı madde türlerine göre madde telif kılavuzları 
hazırlayacak ve ilim heyetlerinden gelen maddele-
rin kılavuzlara uygunluğunu kontrol edecek olan 
Disiplinler Arası Heyet, Doç.Dr. Yunus Uğur baş-
kanlığında, Prof.Dr Abdülhamit Kırmızı, Doç.Dr. 
Alim Arlı, Prof.Dr. Ayhan Çitil, Beşir Ayvazoğlu, 
Prof.Dr. M. Cüneyt Kaya, Prof.Dr. İlhan Kutluer, 
Prof.Dr. Şükrü Özen (üyeler) ile Dr. Arzu Güldö-
şüren, Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Zahit Atçıl, Dr. 
Kasım Kırbıyık, Şükrü Mutlu Karakoç (uzman-
lar) ve Ahmet Eren Koç’un (sekreter) katkılarıyla 
Aralık 2020’de çalışmalarına başladı

İngilizce İslam Ansiklopedisi 
Projesi
TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve 
İngilizce Ansiklopedi Projesi’nin ikinci ayağını 
oluşturan ve hazırlık çalışmaları 2018 yılında baş-
latılan İngilizce İslam Ansiklopedisi çalışmaları 
da 2020 yılı içerisinde yoğunlaşarak devam etti. 
2020 yılı sonlarında teşkil edilen “İngilizce İslam 
Ansiklopedisi Editörler Kurulu” bu ansiklopedi-
nin vizyon belgesini oluşturma ve madde listesi 
tespiti çalışmalarına başladı. İSAM’ın ansiklopedi 
tecrübesi üzerine inşa edilecek olan İngilizce İslam 
Ansiklopedisi, TDV İslam Ansiklopedisi’nin tercü-
mesi olmaktan ziyade İngilizce konuşan dünyaya 
hitap eden, yurt dışından müelliflerin katkı ora-
nının daha büyük olduğu, madde sayısı açısından 
TDV İslam Ansikopedisi’ne oranla daha sınırlı bir 
ansiklopedi olarak kurgulanmaktadır. 

İngilizce İslam Ansiklopedisi’nde dil birliğini 
sağlamak amacıyla 2018 yılında başlatılan, Doç.
Dr. Hikmet Yaman tarafından yürütülen ve bu 
ansiklopedinin temelini teşkil edecek olan “İn-
gilizce-Türkçe-Arapça İslamî Terimler Sözlüğü” 
çalışması tamamlanma aşamasına gelmiş olup şu 
anki haliyle 7.000 kelime/başlık içermektedir.
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TDV İslâm Ansiklopedisi 
Tarihi Projesi

İkinci Edisyon ve İngilizce Ansiklopedi çalışma-
larıyla eş zamanlı olarak TDV İslâm Ansiklopedi-
si’nin otuz üç yıllık tecrübesinin Türkiye kamuoyu 
ile paylaşılması ve gelecek nesillerin çalışmalarını 
bu tecrübe üzerine inşa edebilmelerini sağlamak 
amacıyla birbiriyle irtibatlı üç alt proje (DİA Sözlü 
Tarihi, DİA Arşivi ve DİA Belgeseli) içeren TDV 
İslâm Ansiklopedisi Tarihi Projesi de başlatılmıştır.

İSAM Ansiklopedi Proje Birimi ve Ansiklopedi 
Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak Dr. Arzu Gül-
döşüren’in yürüttüğü DİA Sözlü Tarih Projesi 
kapsamında, başlangıcından itibaren ansiklope-
dinin süreçlerinde yer alan ya da katkı sunan 100 
civarında yönetici, ilim insanı ve uzmanın bilgi ve 
tecrübelerinin profesyonel bir kurgu ile kayıt altına 
alınacağı sözlü tarih çekimleri 2021 yılı Ocak ve 
Şubat aylarında gerçekleştirilecektir. 

DİA Arşivi Projesi ile bir kısmı TDV Genel Merke-
zi’nde, çoğunluğu İSAM’ın çeşitli birimlerinde bu-
lunan belgelerin teşhis, temin ve tasnif çalışmaları 
başlamıştır. Böylece İSAM’ın idari hafızasının da 
korunması planlanmaktadır. İSAM’ın ansiklopedi 
tecrübesinin sadece bir kurumun başarı öyküsün-
den ibaret olmadığını ve bu ansiklopedinin aslında 
Türkiye’nin hikâyesini ve başarısını yansıttığını 
anlatmak amacıyla ve TRT desteğiyle yürütülecek 

Project of the History of 
TDV Encyclopedia of Islam
Simultaneously with the works of Second Edition and 
English Encyclopedia, in order to share the thirty three 
years of experience of TDV Encyclopedia of Islam 
with Turkish public and to enable the future genera-
tions to found their works upon this experience, the 
project of the History of TDV Encyclopedia of Islam, 
which includes three sub-projects in communication 
with each other (DIA Oral History, DIA Archives and 
DIA Documentary), has also been initiated.

Within the scope of the DIA Oral History Project 
carried out by Dr. Arzu Güldöşüren under ISAM 
Encyclopedia Project Unit and Coordinatorship of 
Encyclopedia, the oral history shootings, in which the 
knowledge and experience of around 100 administra-
tors, scholars and experts who have been involved in 
or contributed to the processes of the encyclopedia 
since its beginning, will be made in January and 
February 2021 in a professional manner.

With the Project of DIA Archives, the works to identify, 
procure and classify the documents, some of which 
are located in the TDV General Office and most of 
them in located various units of ISAM, have started. 
Thus, it is planned to preserve the administrative 
memory of ISAM.

TDV Encyclopedia of Islam Documentary, which 
will tell the audience that the experience of ISAM in 
encyclopedia writing is not only the success story 
of an organization but it also actually reflects the 
success story of Turkey, will be carried out with the 
support of TRT.
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The necessary agreements with a filmmaker and a 
producer have already been signed and the docu-
mentary shootings will be initiated in 2021.

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. It 
aims to present and convey the message of Islam in 
the most accurate way with an understandable style. 
The work was published in 2019 in 8 volumes, with the 
contribution of around 180 scholars and experts, as 
a result of a ten-year work under ISAM. The second, 
third, and fourth publications were made in 2020.

The Concise Encyclopedia of Islam, which is planned 
to address and meet the religious educational needs 
of the Muslims living together with adherents of other 
religions and cultures in various parts of the world, 
has different features from TDV Encyclopedia of 
Islam in terms of both content and language due to 
the difference between the aims and audiences of 
the two encyclopedias. In order to be used as an 
educational material at schools, The Concise Ency-
clopedia of Islam has been enriched with informative 
illustrations (infographics) and tables. In 2020, the 
TDV Board of Trustees decided to complete the 
unfinished Russian translation of the work and also 
to translate it into Arabic and English.

TDV İslâm Ansiklopedisi Belgeseli için yönetmen 
ve yapımcı ile gerekli anlaşmalar yapılmış olup 
çalışmalar 2021 yılı içerisinde başlatılacaktır.

Temel İslam Ansiklopedisi

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin temel konu 
ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere, 
önde gelen şahsiyetler hakkında genel okuyucuya 
doğru ve yeterli bilgi sunmayı, günlük dinî bilgiler 
konusunda kaynaklık etmeyi, modern çağın getirdi-
ği 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 uzmanın katkısıyla hazırlanıp 2019 yılında 
yayımlanmıştır. 2020 yılı içinde de ikinci, üçüncü 
ve dördüncü baskıları yapılmıştır.

Dünyanın dört bir yanında farklı din ve kültürlerle 
birarada 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 çizim (infografikler/bilgiçizim) ve 
tablolarla desteklenmiştir. 2020 yılında TDV Mü-
tevelli Heyeti tarafından, eserin yarım kalan Rusça 
çevirisinin tamamlanmasına, ayrıca Arapça ve 
İngilizce’ye tercüme edilmesine karar verilmiştir. 
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Elektronik Yayın Projesi

Elektronik Yayın Projesi’nin öncelikli hedefi, TDV 
İslâm Ansiklopedisi’nin 2014 yılından bu yana 
internet ortamında yayımlandığı web sayfasının 
hem görsellik hem de içerik açısından geliştirile-
rek aşama aşama tam anlamıyla kullanıcı dostu 
bir elektronik/dijital ansiklopedi haline getiril-
mesidir. Bu amaçla Proje kapsamında 2015 yılı 
sonunda başlatılan çalışmaların ilk aşaması 2017 
yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve TDV İslâm 
Ansiklopedisi Web Sitesi yeni ara yüzü ve yapısıyla 
yeni adresinde (www.islamansiklopedisi.org.tr) 
hizmete açılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi Web Sitesi’nde, ansik-
lopedi içeriklerine daha önce olduğu gibi basılı 
ansiklopedi ciltlerinin taranmış halleri olarak 
değil, her bir maddenin ayrı bir sayfasının ve adre-
sinin (URL) olduğu, arama özellikleri ve görsellik 
açısından geliştirilmiş bir formatta erişim imkânı 
sunulmuştur. Google aramalarında ilk sıralarda 
yer alan ansiklopedi sitesi, sürekli geliştirilen 
arama ara yüzüyle madde başlıklarında ve madde 
içeriklerinde arama yapılabilmesinin yanında mü-
ellif adlarında ve kısaltmalar alanında ayrı ayrı 
arama yapılabilmesini de mümkün hale getirmiş-
tir. Yapılan bu geliştirmelerin de etkisiyle TDV 
İslâm Ansiklopedisi Web Sitesi sadece akademik 
çevrelerde değil internet ortamında güvenilir bilgi 
arayan genel okuyucunun da en çok rağbet ettiği 
kaynaklar arasına girmiştir. Sitenin aylık ziyaretçi 
sayısı 2018 yılından bu yana hızla artmış ve 2020 
sonu itibariyle 4 milyonu aşmıştır.

Electronic Publication 
Project
The primary purpose of this frame project is to im-
prove the webpage of TDV Encyclopedia of Islam, 
which has been available online since 2014, in terms 
of both design and visual quality as well as func-
tionality, thus gradually developing it entirely into an 
electronic encyclopedia. For this purpose, the first 
phase which had been initiated at the end of 2015 
within the scope of the Project was completed at 
the end of 2017 and the TDV Islamic Encyclopedia 
Web Site was put into service at its new website 
(www.islamansiklopedisi.org.tr) with its new in-
terface and structure.

The TDV Islamic Encyclopedia Web Site provides 
access to the encyclopedia contents not as a scanned 
version of the printed encyclopedia volumes as it was 
before, but in a format developed in terms of search 
features and visuality, where each article heading 
has a separate page and web address (URL). The 
encyclopedia webpage, which ranks among the first 
results in Google searches, has become possible to 
make separate searches within the article titles and 
item contents, as well as within the names of au-
thors and abbreviations with its constantly developed 
search interface. Thanks to all these developments, 
TDV Encyclopedia of Islam website is become one 
of the most popular websites not only for academ-
ics but also for general reader who look for credible 
information. The number of monthly visitors of the site 
has increased rapidly since 2018 and has exceeded 
4 million by the end of 2020.
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A protocol was signed with a new software company 
and software development works were initiated in 
2020 in order to improve the DIA Management 
System database software, which was developed 
and has been in operation for two years to carry out 
the works of revisions and updates of the articles 
of the TDV Encyclopedia of Islam. In this way, DIA 
Management System database software can be 
used in the works of the Second Edition and the 
English Encyclopedia of Islam. 

TDV İslâm Ansiklopedisi maddelerinin tashih ve 
güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi ama-
cıyla geliştirilen ve yaklaşık iki yıldır bu çalışmala-
rın yürütüldüğü DİA Yönetim Sistemi veri tabanı 
yazılımının, İkinci Edisyon ve İngilizce İslam An-
siklopedisi çalışmalarında da kullanılabilmesini 
sağlamak üzere geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında 
yeni bir yazılım firmasıyla protokol imzalanmış ve 
yazılım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi Websitesi Ziyaretçi Sayıları 2020 / 
Number of Visitors of the TDV Encyclopedia of Islam Website 2020

TDV İslâm Ansiklopedisi Websitesi Günlük ve Aylık Ortalama Ziyaretçi Sayıları / 
Average Number of Visitors of the TDV Encyclopedia of Islam Website Per Day and Month 
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Elektronik Yayın Projesi’nin önemli hedeflerinden 
birisi de İSAM’ın sadece yayınları ve verdiği kü-
tüphane hizmetiyle 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 araştırmacılara hizmet 
vermeyi hedefleyen elektronik veri tabanlarının 
teknik alt yapı ve çeşitlilik açısından geliştirilmesi 
proje kapsamında ele alınmakta ve İSAM Kütüp-
hanesi bünyesindeki birimlerce içerikleri sürekli 
geliştirilmektedir.

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

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu 
dergiler olmak üzere, çeşitli süreli ilmî yayınlarda 
yer alan “ilahiyat” alanına dair makale ve tebliğleri 
kapsayan veri tabanında, bibliyografik künyelerin 
yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam 
metinlerine PDF formatında erişilebilir. Sürekli 
güncellenen veri tabanında 2020 sonu itibariyle 
73.306 makale künyesi ile bunların içerisinden 
67.803 makalenin tam metni bulunmaktadır.

Arama sayfasından konu başlığı, makale adı, yazar 
adı, dil ve eklenme tarihinin yanı sıra metin içi  
kelime sorgulaması da yapılabilmektedir.

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 Türkçe ilmî yayınlardaki makale 
ve tebliğleri kapsamaktadır.

One of the important goals of the Electronic Pub-
lication Project is that ISAM can provide services 
to researchers all over the world not only with its 
publications and the library service it provides, but 
also with the databases it offers free of charge on 
its website. The development of digital databases, 
which aim to serve researchers working in the fields 
of Islamic sciences and social sciences, in terms of 
technical infrastructure and diversity is considered 
within the scope of the project, and their contents are 
continuously developed by the units working under 
the management of ISAM Library.

In these databases, besides the bibliographical in-
formation of tens of thousands of articles published 
in Turkish, the full texts of many articles, whose 
copyright permissions are obtained, are available 
to the benefit of the readers. 

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. In this database, 
which is continuously updated, as of the end of 2020, 
one may access online the bibliographical records 
of 73.306 articles and the full text of 67.803 articles.

In addition to the possibility of making searches by 
subject title, article name, author name, language 
and date of addition, it is possible to search for a 
keyword in the contents of all articles.

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 
scholarly articles and papers published primarily in 
academic journals and books published by publishing 
houses and institutions. 
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In the database, one may reach the bibliographic 
information of 103.129 articles and the full texts of 
77.736 articles (in PDF format) among them. In 
addition to the possibility of making searches by 
subject title, article name, author name, language 
and date of addition, one may make word query on 
the search page.

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 bibliographi-
cal records of 16.805 completed, 8.389 on-going, 
a total of 25.196 masters, doctoral, and associate 
professorship theses as of the end of November 
2020. This database initiated as an attempt to resent 
the scholarly accumulation 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 Database.

Database for Articles in Ottoman 
Turkish

Database for Articles in Ottoman Turkish, which con-
sists of articles on history, literature, and Islamic stud-
ies published in journals written in Ottoman Turkish, 
the bibliographical information of 1.205 more articles 
published in the following journals and magazines 
have been added in 2020: Sa’y ü Amel, Hukukî Bilg-
iler Mecmuası, Kānûn-ı Esâsî, Mecmûa-i Muallim. 
36.113 articles can be accessed (in PDF format) 
from Ottoman Articles Database.

Database for Treatises

The database contains 4.408 printed treatises in 
Ottoman Turkish related to Islamic studies, history, 
and literature. The full texts of voluminous treatises 
only the first pages of which can be viewed at the 
database can be found at the ISAM Library.

Veri tabanında 103.129 makalenin künye-
si ile bunların içerisinden 77.736 makalenin 
tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.  
Arama sayfasından konu başlığı, makale adı, yazar 
adı, dil ve eklenme tarihinin yanı sıra metin içi  
kelime sorgulaması da yapılabilmektedir.

İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 
Veri Tabanı

1953 yılından günümüze kadar İlahiyat fakültele-
rinde yapılan lisans üstü tezlerin künye bilgilerini 
derlemeyi hedefleyen bu veri tabanı, 2020 yılı sonu 
itibariyle 16.805’i tamamlanmış ve 8.389’u devam 
etmekte olan 25.196 yüksek lisans, doktora ve do-
çentlik tezinin bilgilerini içermektedir. Türkiye’de 
İslamî ilimlerde günümüze kadar üretilen bilgi 
birikimini ortaya koymak ve bu sahada yürütülen 
tez çalışmalarında tekrara düşülmesini önlemek 
amacıyla hazırlanan veri tabanı, bir taraftan 
İlahiyat fakültelerinden İSAM’a ulaşan bilgilerle 
güncellenmekte, diğer taraftan da Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nin kayıtlarıyla karşı-
laştırılmaktadır.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca 
dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza 
2020 yılında Sa‘y ü Amel, Hukukî Bilgiler Mecmu-
ası, Kānûn-ı Esâsî, Mecmûa-i Muallim dergilerine 
ait 1205 makale daha eklenmiştir. Osmanlıca 
Makaleler Veri Tabanı’ndan 36.113 makalenin 
görüntülerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

Risaleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve İslamî ilimlerle ilgili matbu 
risaleleri ihtiva eden bu veri tabanında 4.408 ri-
salenin tam metni bulunmaktadır. Veri tabanında 
sadece ilk sayfaları yer alan bazı hacimli risalelere 
ise İSAM Kütüphanesi’nde erişilebilmektedir.
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Kadı Sicilleri Veri Tabanı

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

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

Yayımlanan bu ciltlere 2019 yılında İstanbul Me-
dipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İBB Kültür 
A.Ş. ortaklığı ile 18, 19 ve 20. yüzyıllardan altmış 
cilt daha eklenmesi suretiyle  yayımlanan toplam 
defter sayısı 100’e ulaştı. 100 cilt kadı sicilinin ori-
jinal metinleriyle Latin harfli transkripsiyonlarına 
www.kadisicilleri.org adresinden ücretsiz olarak 
erişilebilmektedir.

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. Together with mashīkhat registers, 
in the catalog of the database for qadi registers, there 
are bibliographical records of 28.982 registers. The 
collection of qadi registers, which is one of the most 
important databases of ISAM, can be accessed by 
the computers reserved for this service in the ISAM 
Library.

Moreover, forty registers of the 16th and 17th centuries 
from the registers of Istanbul courts were published 
in print form in 2010-2011 under the title of Istanbul 
Qadi Registers as part of the activities of ISAM in 
partnership with İBB Kültür A.Ş. Istanbul 2010 Eu-
ropean Capital of Culture, and later made available 
for digital access.

Sixty more volumes from the 18th, 19th and 20th cen-
turies were added to these volumes in 2019 in part-
nership with Istanbul Medipol University Faculty of 
Law and İBB Kültür A.Ş., and the total number of 
published registers reached at 100. The original texts 
and transcriptions of 100 volumes are available free 
of charge at www.kadisicilleri.org.

Kadı Sicilleri Külliyatı
Dijital Olarak
100 Deftere Ulaştı
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Mashīkhat (Office of 
Şeyhülislam) Registers

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

1. Mashīkhat (Office of Şeyhülislam) Registers

It consists of the registers of the office of Şeyhülislam, 
kazaskerlik, and nakîbüleşraf as well as 5.307 regis-
ters produced in the offices and assemblies of Bāb-i 
Mashīkhat since the establishment of this institution 
in 1826. The registers are of two parts as the ones 
before and after the Mashīkhat assemblies.

2. 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. The files belong 
to naib (regent), mufti, mudarris (professor), muallim 
(teacher), muhzir (summoner), chambermaid, janitor, 
scribe, dersiām (head, eytam manager (orphans’ 
manager), qadi (judge), mufti müsevvidi (mufti secre-
tary), şâhidü’l-hüküm, preacher, şeyhülislam, member 
of Meclis-i Meşayih, and civil servants. The digital 
forms of the files can be examined in the ISAM Library.

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 
classical 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 

Meşihat (Şeyhülislamlık) 
Defterleri

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

1. Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri 

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

2. Ulema Sicill-i Ahval Dosyaları

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

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

İSAM Yönetim Kurulu’nun 23 Ekim 2020 tarihin-
de aldığı kararla İSAM Klasik Dönem Projeleri 
İlim Heyeti kuruldu. Doç.Dr. Tuncay Başoğlu 
başkanlığında Prof.Dr. Necdet Tosun, Doç.Dr. 
Eşref Altaş, Doç.Dr. M. Taha Boyalık, Doç.Dr. 
Abdurrahman Atçıl, Dr. Hamza el-Bekrî, Dr. 
Orhan Ençakar, Dr. Taha Yasin Arslan ve M. Fatih 
Kaya’dan oluşan İlim Heyeti’nin görevleri arasın-
da ilgili projelere dair çalışmaların planlanması, 
projeler kapsamında sunulan tahkikli neşir ve 
diğer yayınlarla ilgili değerlendirme yapılması, 
yeni alt projeler üretilmesi, sunulacak projelerin 
değerlendirilmesi gibi hususlar bulunmaktadır. İlk 
toplantısını 7 Kasım 2020’de yapan İlim Heyeti, 
periyodik olarak toplantılarına devam etmektedir.

the 12th / 19th century) and a project that examines 
each of these periods was developed. The works 
carried out within the scope of pre-modern thought 
and history of sciences in ISAM were also shaped 
within these two “framework projects”.

Based on the idea that qualified studies in the field 
of Islamic studies are subject to the evaluation of the 
scientific knowledge of the past and to the publica-
tion of classical works and making them accessible 
to a wider audience of researchers, ISAM attaches 
importance to the publication of critically edited texts 
within the scope of classical period projects and to 
the critically editing courses in order to increase the 
number of publications of critically edited texts. Al-
though the number of works in the fields of language, 
literature and history among millions of manuscripts 
in the Islamic world is increasing, there is still an im-
portant deficiency in the scholarly publication of the 
works in the field of Islamic sciences, especially those 
on Hanafi and Shafii fiqh and “rational sciences”.

With the decision taken by the ISAM Executive Board 
on October 23, 2020, the ISAM Classical Period 
Projects Scientific Committee was established. 
Among the duties of the Scientific Committee, which 
is formed under the presidency of Associate Prof. 
Tuncay Başoğlu and consists of Prof. Dr. Necdet 
Tosun, Assoc. Prof. Eşref Altaş, Assoc. Prof. M. Taha 
Boyalık, Assoc. Prof. Abdurrahman Atçıl, Dr. Hamza 
al-Bekrî, Dr. Orhan Ençakar, Dr. Taha Yasin Arslan 
ve M. Fatih Kaya, include planning the studies on the 
relevant projects, evaluating the critically edited works 
and other publications submitted within the scope 
of the projects, producing new sub-projects, and 
evaluating the projects to be presented. The Scientific 
Committee, which held its first meeting on November 
7, 2020, continues its meetings periodically.
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Works Published in the Scope of 
the Projects in 2020

	� Jāmi‘ al-‘uṣūl fī bayān al-qawāid al-Ḥanafiyya 
wa al-Shāfi‘iyya fī ‘uṣūl al-fiqh

Rukn al-Dīn ‘Ubaydullah al-Samarqandī (d. 701/1301)

Ed. by İsmet Garibullah Şimşek

	� Tasdīd al-qawāid fī sharḥi Tajrīd al-aqāid – 
Hāshiyat al-Tajrīd – Together with al-Jurjānī’s 
minhuwāt and notes from other glosses

Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 749/1349) 
- Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413)

Ed. by Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim

	� Lubb al-‘uṣūl

Ibn Nujaym (d. 970/1563)

Ed. by Muḥammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī

	� al-Tasdīd fī Sharḥ al-Tamhīd

Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314) 

 Ed. by Ali Tarık Ziyat Yılmaz

Works to be Published within 
the Scope of the Projects

Some of the more than thirty works whose critical 
editing works are still ongoing are as follows:

	� Irshād al-aql al-salīm ilā mazāya al-Kitāb al-Karīm

Ebussuûd Efendi

In this project, the commentary of the Ottoman 
şeyhülislam Ebussuud Efendi’s (d. 982/1574) ex-
egesis titled Irshād al-aql al-salīm ilā mazāya al-Kitāb 
al-Karīm has been critically edited based on the au-
thor’s copy along with the entire notes of the author 
(minhuwāt). The most reliable copies duplicated 
under the supervision of the author and corresponded 
with the copy of the author were also used in the 
meticulous work of critical edition.

Projeler Kapsamında 2020 Yılında 
Neşredilen Eserler

	� Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye 
ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh

Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî (ö. 
701/1301)
Tahkik: İsmet Garibullah Şimşek

	� Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâ-
şiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka 
haşiye notlarıyla birlikte
Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (ö. 
749/1349) - Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413)
Tahkik: Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim

	� Lübbü’l-usûl
İbn Nüceym (ö. 970/1563)
Tahkik: Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî

	�  et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd

Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 714/1314)
Tahkik: Tarık Ziyat Yılmaz

Projeler Kapsamında Neşredilmesi 
Planlanan Eserler

Tahkikli neşir çalışmaları halen devam eden otuzu 
aşkın eserden bazıları şunlardır:

	� İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-
Kerîm

Ebussuûd Efendi

Bu projede Osmanlı şeyhülislamı Ebussuûd 
Efendi’nin (ö. 982/1574) İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ 
mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı tefsiri, ilk defa müellif 
nüshasından ve müellifin bütün notları (minhüvât) 
da verilerek tahkik edilmiştir. 
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Titizlikle yürütülen tahkikte müellif nüshasının 
yanı sıra müellifin gözetiminde istinsah edilen 
ve müellif nüshasıyla mukabele edilmiş olan en 
güvenilir nüshalar da kullanılmıştır. Tasarımına 
başlanmış olan eser, kapsamlı bir inceleme yazısı ve 
dizinlerle birlikte 2021 yılı içerisinde İkinci Klasik 
Dönem Projesi kapsamında neşredilecektir. Proje 
yöneticiliğini Doç.Dr. M. Taha Boyalık’ın yaptığı 
çalışmada Araş.Gör. Ahmet Aytep, Dr. Ziyaüddin 
el-Kaliş ve İmad en-Nabulsî de görev almıştır.

	� Fusûlü’l-bedâyi‘

Molla Fenârî 

Osmanlı âlimi Molla Fenarî’nin (ö. 834/1431) fıkıh 
usulüne dair yazdığı bu önemli eser, yıllar süren 
bir çalışmanın sonunda tahkik edilerek okuyucuya 
sunulacak hale getirilmiştir. Eserin tahkiki, incele-
nen kırk iki nüshası arasında, müellif nüshasından 
istinsah edilip müellife okunduğu tespit edilen 
nüshalar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Eser, 
müellifin oğlu Mehmed Fenârî’nin, müellifin not-
larından (minhüvât) faydalanarak yazdığı haşiye 
ile birlikte neşredilecektir.

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

Şemseddin İbn Tolun

10. (16.) yüzyılın tarihçiliği ile bilinen isimlerinden 
Türk asıllı Şemseddin İbn Tolun’un (ö. 953/1546), 
meşhur Hanefi biyografi yazarı Abdülkādir el-Ku-
reşî’ye (ö. 775/1373) ait el-Cevâhirü’l-mudıyye fî 
Ta ba kā ti’l-Hanefiyye’ye zeyil olarak kaleme aldığı 
eser, yaklaşık 1.000 kadar Hanefî fakihinin biyog-
rafisini içermektedir. Biri müellif hattı iki nüshaya 
dayalı olarak Ali es-Seyyid Abdüllatif tarafından 
tahkik edilen eser, M. Fatih Kaya tarafından titiz 
bir şekilde tashih edilmiştir. el-Gurefü’l-aliyye 
2021 yılı içerisinde İkinci Klasik Dönem Projesi 
kapsamında üç cilt halinde neşredilecektir.

The work, the design of which has been started, 
will be published together with a comprehen-
sive review article and indexes within the scope 
of the Late Classical Period Project in 2021. 
Research Asst. Ahmet Aytep, Dr. Diya al-Din al-Kalish 
and Imad Nabulsī also took part in the project, the 
management of which has been undertaken by Assoc. 
Prof. M. Taha Boyalık.

	� Fuṣūl al-baḍāyi’

Molla Fenârî

This important work written by the Ottoman scholar 
Molla Fenarî (d. 834/1431) on the methodology of 
Islamic law, was critically edited and presented to the 
benefit of the readers after years of arduous work. 
The task of critical editing was carried out based on 
the manuscripts selected among the forty-two copies 
examined, which were verified to have been copied 
from the author’s copy and then read to the author. 
The commenatry written by the author’s son Mehmed 
Fenârî based on the author’s notes (minhuwāt) will 
also be published along with the critically edited book.

	� al-Guraf al-‘aliyya fī tarājim muta’ahhir al-Ḥa-
na fiyya

Shams al-Dīn Ibn Tolun

This book which was written by Shams al-Dīn Ibn 
Tolun (d. 953/1546), a scholar of Turkish origin known 
by his 10th (16th) century historiography, as an ad-
dendum to famous Hanafi biographer Abd al-Qādir 
al-Qurashī’s (d. 775/1373) al-Jawāhir al- muḍiyya fī 
ṭabaqāt al-Ḥanafiyya, consists of the biographies of 
approximately 1000 Hanafi jurists. The work, which 
was critically edited by Ali al-Sayyid Abd al-Laṭif based 
on two copies, one of which was the author’s hand-
writing. The work was carefully revised by M. Fatih 
Kaya. Al-Guraf al-‘aliyya will be published in three 
volumes within the scope of the Late Classical Period 
Project in 2021.
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	� Şerhu’l-Mevâkıf ve Haşiyeleri

Seyyid Şerîf el-Cürcânî

Kelam ilminin klasikleri arasında yer alan Seyyid 
Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Şerhu’l-Mevâ-
kıf’ı, aralarında; biri yazarın öğrencisi tarafından 
kaleme alınan, diğerleri meşhur âlimlerin temellük 
kayıtlarını ve notlarını içeren nitelikli nüshalara 
dayanılarak Abdülhamid Türkmânî tarafından 
tahkik edilmektedir. Uzun soluklu bir çalışmanın 
ürünü olacak olan bu neşir, aynı zamanda Fenârî, 
Hasan Çelebi ve Hocazâde gibi çoğu Osmanlı 
dönemi kelamcıları tarafından Şerhu’l-Mevâkıf 
üzerine yazılmış on beş kadar önemli haşiyeyi 
de ihtiva edecektir. Ali Haydar Ulusoy’un özel 
sayfa tasarımı ile basıma hazırlanacak olan bu 
eserin toplam hacminin yaklaşık 1/6’sına tekabül 
eden ilk bölümünün, 2021 yılında İkinci Klasik 
Dönem Projesi kapsamında yayımlanması plan-
lanmaktadır.

	�  el-Esrâr

Ebû Zeyd ed-Debûsî

Hanefî mezhebinde hem usul hem de fürû-i 
fıkha dair yazdığı eserleriyle bilinen Debûsî (ö. 
430/1039), el-Esrâr adlı hacimli eserinde siste-
matik bir şekilde ele aldığı meselelerin delillerini 
de zikretmiştir. Çok erken döneme ait olan eserin 
mevcut nüshalarındaki eksiklerin ve konu terti-
bindeki farklılıkların yol açtığı sorunlar, bütün 
nüshaların incelenmesi sonunda giderilerek eserin 
tahkikine başlanmıştır. Eserin 2022 yılı içerisinde 
Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında neşre-
dilmesi planlanmaktadır.

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 oluşturdu. 2019 
yılına kadar Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli 

	� Sharḥ al-Mawāqif and its glosses

Sayyid Sharīf al-Jurjānī

Sayyid Sharīf al-Jurjānī’s (d. 816/1413) Sharḥ al-
Mawāqif, which is among the classics of Islamic 
theology, has being critically edited by Abdülhamid 
Türkmānī based on qualified copies, one of which 
was written by a student of the author and the others 
with the ownership statements and notes (hawāshi) 
of famous scholars. This publication, which will be 
the product of a long-term work, will also include 
about fifteen more important glosses written on Sharḥ 
al-Mawāqif by Muslim theologians such as Fanārī, 
Hasan Çelebi and Hocazāde most of whom were 
Ottoman scholars. The first part of the book, which 
corresponds to approximately one sixth of the total 
volume of the work and which will be prepared for 
publication with a special page design by Ali Haydar 
Ulusoy, is planned to be published within the scope 
of the Late Classical Period Project in 2021.

	� al-Asrār

Abū Zayd al-Dabūsī

al-Dabūsī (d. 430/1039), who is known by his works 
on both usūl al-fiqh and furū‘ al-fiqh according to the 
Hanafi school, also mentions the evidences of the 
issues he systematically deals with in his voluminous 
work called al-Asrār. The problems caused by the 
deficiencies in the existing copies as well as the dif-
ferences in the arrangement of its chapters have been 
resolved after a careful examination of all available 
copies, and the work of its critical editing has started. 
The work is planned to be published within the scope 
of the Early Classical Period Project in 2022.

Tahqīq (Critical Editing) Courses

As part of the Late Classical Period Project, which 
began in 2012, ISAM organized international critical 
editing courses in three levels twice a year from 2013 
until 2018 and created an awareness in this regard 
in Turkey. Until 2019, ISAM organized a total of 26 
courses together with International Ottoman Turkish 
Publications with Critiques courses. About 600 train-
ees, large majority of whom were faculty members 
or graduate students from different universities in 
Turkey, attended to these courses and were awarded 
with certificates.
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Neşir Kursları ile birlikte toplam 26 kurs düzen-
lendi ve bunlara büyük çoğunluğunu Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden öğretim üyelerinin yahut 
lisans üstü öğrencilerinin teşkil ettiği 600’e yakın 
kursiyer katılarak sertifika almaya hak kazandı.

2018 yılından itibaren kurum dışında düzenle-
nen kurslara katkı vermeye başlayan İSAM 2019 
yılında tahkik kurslarını üniversitelerle iş birliği 
yaparak gerçekleştirme yoluna gitti. Bu çerçevede 
2019 yılında İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi, 2020 yılında ise Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi DUAM ile iş birliği yaptı.

16-25 Ocak 2020 tarihleri arasında “temel seviye” 
(te’sîsiyye) ve “ileri seviye” (mütekaddime) olmak 
üzere iki farklı seviyede Arapça tahkik kursu ya-
pıldı. Çeşitli atölye çalışmalarını da içeren kurslara 
İSAM ve FSM DUAM haricinde Kanada Seekers 
Guidance Enstitüsü ve Mısır Arapça Yazmalar 
Enstitüsü de katkı sağladı. Gerçekleştirilen kursta 
30 saati teorik, 30 saati de uygulama olmak üzere 
toplam 60 saatlik eğitim yapıldı ve 61 öğrenci 
sertifika almaya hak kazandı.

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), Türkiye Di-
yanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 
uhdesinde 2012 yılında başlatılmış yüksek lisans 
ve doktora dönemi çalışmalarını destekleyen bir 
akademik destek programıdır. 

Bu proje ile yeni açılan üniversite ve fakültelerde 
İSAM’ın ilgi sahasına giren ilim dallarında genç 
araştırmacıların yetiştirilmesi, mevcut kadro-
lardaki araştırma görevlileri ve çeşitli unvanlara 
sahip öğretim elemanları/üyeleri için de gelişti-
rici araştırma ve eğitim imkânlarının sunulması 
hedeflenmektedir. Proje kapsamında, a) Yabancı 
dili (İngilizce ve Arapça) akademik seviyede kul-
lanma, b) Farklı ilim kümelerine dair metodolojik 
farkındalığı artırma, c) Kendi alanlarıyla ilgili ihti-
saslaşmayı geliştirme, ihtisas alanlarıyla ilgili mese-
lelere, literatüre ve klasiklere hâkimiyeti arttırma,  

İSAM, 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, it cooperated with 
Ibn Haldun University Faculty of Islamic Sciences 
in 2019 and with Fatih Sultan Mehmet Foundation 
University Center for Manuscript Studies in 2020.

Between 16-25 January 2020, two different levels 
of Arabic critically editing courses were held, as 
“basic level” (ta’sīsiyya) and “advanced level” (mu-
taqaddima). In addition to ISAM and FSM Center, 
Canada Seekers Guidance Institute and Egyptian 
Arabic Manuscripts Institute also contributed to these 
courses, which also included various workshops. A 
total of 60 hours of training, 30 hours of which were 
theoretical and 30 hours of which were practice, was 
given in the courses and 61 students were entitled 
to receive certificates.

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.

With this project, it is aimed to train young researchers 
in the scientific fields that are within the scope of inter-
est of ISAM, and to offer developmental research and 
training opportunities for current research assistants 
and lecturers / faculty members with various titles in 
newly opened universities and faculties. Within the 
scope of this project, the following are determined 
to be the main objectives: a) To help them improve 
the command of two foreign languages (English and 
Arabic) at academic level, b) To increase the meth-
odological 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.
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d) Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırma, e) 
Akademik metin üretimi ve yazım becerilerini 
geliştirme ana hedefler olarak belirlenmiştir.

2020 Yılında AYP Kapsamındaki Faaliyet ve 
Gelişmeler

	z Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) hedefleri 
doğrultusunda ilim dalı sorumluları rehberliğinde 
yürütülen ihtisas toplantıları devam etti.

	z AYP eğitim seminerleri 2020 Şubat ayında 
İSAM dersliklerinde normal olarak başlamışken, 
Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler sebebiyle 
2020 Mart ayı ortalarından itibaren çevrim içi 
platforma taşındı ve uzaktan eğitim yoluyla devam 
etti.

	z 2020 yılı içerisinde 7 AYP’li araştırmacı adayı 
doktora tezlerini tamamladı. Böylece proje kap-
samında doktorasını tamamlayan aday sayısı 26 
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 2020 sonu itibariyle 77 araştırmacı adayı 
yararlanmaktadır. 

	z Geçen sekiz yıllık süre zarfında doktora çalış-
masını tamamlayarak mezun olma, doktora çalış-
masını yurt dışında sürdürmek üzere yurt dışına 
çıkma, İSAM’da tam zamanlı istihdam, proje yöner-
gesinde belirtilen şart ve yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi vb. sebeplerle 72 adayın Araştırmacı 
Yetiştirme Projesi ile ilişiği sona ermiştir.

Developments and Activities Carried out as part 
of AYP Project in 2020

	z In line with the AYP goals, the activities such 
as academic seminars, foreign language courses, 
specialization studies and the like, continued to be 
regularly held.

	z While AYP training seminars started normally 
in ISAM classrooms in February 2020, they were 
moved to the online platform beginning from mid-
March 2020 due to the measures taken after the 
Covid-19 outbreak and continued through distance 
education.

	z In 2020, 7 AYP researcher candidates completed 
their doctoral dissertations. Thus, the number of can-
didates who completed their doctorate within the 
scope of the project reached at 26.

	z As of the end of 2020, there are 77 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 (2017).

	z Throughout the past eight years of the project, 
72 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 (2020 sonu itibariyle) / Current Distribution (As of the end of 2020) Kişi /
Person

Aktif destek alan / Actively Supported 48

Desteği dondurulan / Those whose support is on hold 29
Yükümlülükleri devam eden (Genel Toplam) / Those whose liabilities continue (General Total) 77

Doktorasını tamamlayan / Those who completed their PhD 26
Doktora çalışmalarına yurt dışında devam edenler / Those who continue their PhD abroad 9

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 35

İlişiği kalmayan (Genel Toplam) / Those whose affiliation terminated (General Total) 72

Projeye kabul edilenler (Genel Toplam) / Those admitted to the project (General Total) 149
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AYP yükümlülükleri devam eden araştırmacı 
adaylarının araştırma sahalarına göre dağılımı 
şöyledir:

Adaylara sağlanan destek türlerine göre dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

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

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

Grup Adı 
The Name of the Group

Mevcut Adaylar
Current Candidates

1. Grup (Tam Burslu Araştırma Desteği) / 1. Group (Full Scholarship Research Support) 24
2. Grup (Kısmî Burslu Araştırma Desteği / Araştırma Görevlileri) / 2. Group (Partial 
Scholarship Research Support / Research Assistants) 45

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

Genel Toplam / General Total 77

Araştırma Alanı 
Area of Specialty

Mevcut Adaylar
Current Candidates

Arap Dili ve Belagatı / Arabic Language and Rhetoric 4

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 10

İslam Tarihi / Islamic History 9

İslam Toplumları / Muslim Societies 9

Kur’an İlimleri ve Tefsir / Qur’anic Studies and Exegesis 8

Mantık  / Logic 4
Tasavvuf / Tasawwuf 2

Genel Toplam / General Total 77
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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 “ilim dalı sorumluluğu” uygulaması 
12 ilim dalı sorumlusu nezaretinde devam et-
mektedir. Bu uygulama ile adayların kendi ihtisas 
alanlarında ve genel olarak akademik dünyadaki 
güncel gelişmeleri takip etmeleri ve nitelikli akade-
mik 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 Proje kapsamında şu ana kadar 56 araştırma-
cı İSAM’ın, görevli oldukları üniversitenin veya 
TÜBİTAK gibi kurumların sunduğu imkânlarla 
yabancı dil gelişimi veya araştırma amaçlı olarak 
16 farklı ülkeye 66 gidiş-geliş gerçekleştirmiştir. 

	z Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine destek 
vermek ve İSAM çevresindeki akademik ortamla 
irtibat kurulmasını sağlamak gayesiyle hayata ge-
çirilen Yaz Eğitim Programı (YADEP), 2016-2019 
yılları arası 4 yıl kesintisiz olarak gerçekleşmiş ve 
toplamda 176 kişi eğitimlere katılmıştır. Ancak 
2020 yılında yaşanan salgın ve sonrasında alınan 
kısıtlayıcı tedbirler sebebiyle 2020 yaz döneminde 
bu faaliyet gerçekleştirilememiştir.

Distribution of current candidates with ongoing 
AYP obligations 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 12 
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 So far, within the project, fifty-eight candidates 
have gone abroad either for language training or for 
research to sixteen different countries, thanks to 
the funds they received from either ISAM, or their 
affiliated universities, or TÜBİTAK (The Scientific and 
Technological Research Council of Turkey). As of 
the end of 2019, seven candidates are on research 
leave abroad.

	z The Summer Education Program (YADEP), which 
was implemented in order to support the training of 
qualified researchers and to establish a contact with 
the academic environment around ISAM, was held 
continuously for 4 years between 2016-2019 and a 
total of 176 people participated in the training activi-
ties. However, this project could not be carried out 
in the summer of 2020 due to the pandemic started 
in 2020 and the restrictive measures taken after it.

Akademik Durum Dağılımı 
Distribution of Academic Status

Mevcut Adaylar
Current Candidates

Yüksek Lisans – Ders / MA – Course Level -

Yüksek Lisans – Tez  / MA – Thesis -

Doktora – Ders / PhD – Course Level 15

Doktora – Yeterlilik / PhD – Preliminary Level 5

Doktora – Tez / PhD – Dissertation 57

Genel Toplam / General Total 77
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Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 
Kapsamında Doktorasını Tamamlayan 
Araştırmacılarımız

1. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 
11.11.2015

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

2. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara 
Üniversitesi, 07.01.2016

	z “Alâuddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri”

3. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversi-
tesi, 21.01.2016

	z “İbn Berrecân (ö. 536/1141) ve Tasavvuf An-
layışı”

4. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniver-
sitesi, 25.05.2016

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

5. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 
27.05.2016

	z “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de İşârî Tefsir”

6. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara 
Üniversitesi, 26.09.2017

	z “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgen-
mesi”

7. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hu-
kuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017

	z “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri”

8. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018

	z “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tes-
pitte Amel Olgusu”

Our Researchers who 
completed their PhDs within 
The Researcher Training Project 
(AYP) are as follows: 

1. Harun Abacı, Tafsir, Sakarya University, 
11.11.2015

	z “Effect of I’rāb on the Variations of the Meaning 
in the Qur’an: With Special References to Ālūsi’s 
Exegesis”

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

“Alauddawla Simnānī and His Sufi on Tasawwuf”

3. Mehmet Yıldız, Tasawwuf, Ankara 
University, 21.01.2016

	z “Ibn Barrajān (d. 536/1141) and His Understand-
ing of Sufism”

4. Fahreddin Yıldız, Hadith, Marmara 
University, 25.05.2016

	z “Fiqh al-Hadith as A Scientific Discipline”

5. Davut Ağbal, Tafsir, Fırat University, 
27.05.2016

	z “Ishārī Tafsir in Muhyiddin Ibn al-Arabî”

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

	z “Euthanasia and Withholding Treatment: An 
Islamic Legal Analysis”

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

	z “Place of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī in the History 
of Fiqh”

8. Bekir Özüdoğru, Hadith, Samsun Ondokuz 
Mayıs University, 23.02.2018

	z “Amal Phenomenon in Establishing the Authentic-
ity of Narrations to the Prophet (pbuh)”
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9. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 
28.06.2018

	z “Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde 
Sünnet Anlayışı (V.-VIII. Asırlar)”

10.  Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara 
Üniversitesi, 12.10.2018

	z “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-Hilaf”

11.  Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üni-
versitesi, 17.05.2019

	z “Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis 
İlmi (Hicri VII-VIII. Asırlar)”

12.  Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniver-
sitesi, 20.06.2019

	z “XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği”

13.  C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üni-
versitesi, 28.06.2019

	z “İbn Arabi ve Frithjof Schuon’un Metafizik 
Düşüncelerinin Karşılaştırılması”

14.  Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 
08.07.2019

	z “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi”

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

	z “4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplum-
sal Yapı, Gündelik Hayat)”

16.  Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, 23.09.2019

	z “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi”

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

	z “Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartış-
maları”

9. Zübeyde Özben, Hadith, Sakarya University, 
28.06.2018

	z “Understanding of Sunnah in the Works of Hanafī 
Usūl al-Fiqh in Transoxiana (5th-8th centuries A.H.)”

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

	z “‘Ilm al-Khilāf: As a Sub-discipline of Fiqh”

11. Nagihan Emiroğlu, Hadith, Çukurova 
University, 17.05.2019

	z “Hadith in the Turkish Memluks Period (VII-VIII. 
Centuries)”

12. Ayşegül Mete, Tasawwuf, Marmara 
University, 20.06.2019

	z “The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century”

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

	z “Comparison between Metaphysical Thoughts of 
Ibn al-Arabī and Frithjof Schuon”

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

	z “Al-Taftāzānī’s Theory of Knowledge”

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

	z “Baghdad in the 4th/10th Century (Topography, 
Social Structure, Daily Life)”

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

	z “Relation between Tafsir and Classical Arabic 
Dictionary in the First Four Centuries”

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

	z “Interest Discussions in the Context of the Hadith 
of Six Commodities (Aṣnāf Sitta)”
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18.  Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019

	z “İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman 
Câmî ve Şerhu Fusûsi’l-hikem’i: Tahkik ve İnce-
leme”

19.  Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çu-
kurova Üniversitesi, 26.12.2019

	z “Hâris El-Muhâsibî’nin Din Eğitimine İlişkin 
Görüşleri”

20.  Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üniversi-
tesi, 13.02.2020

	z “İbn Haldûn’un Kurân Anlayışı”

21.  Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul Üni-
versitesi, 17.02.2020

	z “Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açı-
sından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme”

22.  Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belagatı, Mar-
mara Üniversitesi, 28.08.2020

	z “Fahreddin er-Râzî’de Lafzın Manaya Delaleti 
Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi”

23.  İmran Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üniver-
sitesi, 01.10.2020

	z “İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevî ve Fıkhî 
Tercihleri”

24.  İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, Mar-
mara Üniversitesi, 02.12.2020

	z “XV. YY. Osmanlı Düşüncesinde Telvîh Hâşi-
yeleri: Teklîfe Dair Tartışmalar”

25.  Muhammed Usame Onuş, İslam Hukuku, 
Marmara Üniversitesi, 04.12.2020

	z “VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbelîliği”

26.  Halil İbrahim Kaygısız, Tefsir, Yalova Üni-
versitesi, 24.12.2020

	z “Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’an’da Mecaz 
Meselesi”

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

	z “Abdurrahman Jāmī‘ as a Follower of Ibn al-Arabī 
and His Sharhu Fusūs al-Hikam: Critical Edition and 
Analysis”

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

	z “Ḥārith Al-Muḥāsibī’s Views about Religious 
Education”

20. Sümeyye Sevinç, Tafsir, Marmara 
University, 13.02.2020

	z “Ibn Khaldūn’s Understanding of the Qur’an”

21. Merve Betül Üçer, Sociology, İstanbul 
University, 17.02.2020

	z “Middle Class Shame: Sociology of Emotion and 
the Social Change in 1980’s Turkey”

22. Mehdi Cengiz, Arabic Language and 
Rhetoric, Marmara University, 28.08.2020

	z “The Problem of Certainty in Language According 
to the Context of Indication of Word to Meaning in 
Fakhr al-Dīn ar-Rāẓī”

23. İmran Çelik, Islamic Law, Dicle University, 
01.10.2020

	z “Imam Nawawī and His Legal Preferences in the 
History of Islamic Law”

24. İmam Rabbani Çelik, Islamic Law, Marmara 
University, 02.12.2020

	z “The Glosses on Talwīḥ in the 15th Century Otto-
man Thought: Debates Regarding Taklīf”

25. Muhammed Usame Onuş, Islamic Law, 
Marmara University, 04.12.2020

	z “Hanbalism of Damascus in 6th – 7th Centuries”

26. Halil İbrahim Kaygısız, Tafsir, Yalova 
University, 24.12.2020

	z “Majāz in the Qur’an According to Fakhr al-Dīn 
al-Raẓī”
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Undergraduate Academic 
Assistance Program 
(LADEP)
LADEP, which was launched in 2006 by ISAM to pro-
vide educational support to undergraduate students 
studying at theology faculties and has developed into 
a three-stage program, continues its activities within 
the body of Researcher Assistance and Training 
Program since 2012.

In the period of 2019 – 2020, twenty-one different 
seminars were followed in LADEP. Participants of 
the thirteenth 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 seventh 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.

2019-2020 döneminde yirmi bir farklı semine-
rin takip edildiği LADEP’te, on üçüncü dönem 
LADEP-2 katılımcıları seminerleri tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazandılar. LADEP-2 semi-
nerlerini tamamlayan lisans son sınıf öğrencileri-
nin katıldığı LADEP-İhtisas ise yedinci dönemini 
tamamladı.
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2019-2020 Bahar döneminde Covid-19 salgını 
sebebiyle 16 Mart 2020 tarihinde ara verilen 
LADEP-1 ve LADEP-2 seminerleri imkân doğ-
ması durumunda yüz yüze yapılmak üzere ileri 
bir tarihe ertelenirken, münferit veya dar katılımlı 
olarak icra edilen LADEP-İhtisas seminerleri ve 
toplantıları çevrim içi (çevrim içi) ortamda sür-
dürülerek lisans üstü hazırlık aşamasında olan 
katılımcıların çalışmalarını aksatmadan devam 
ettirmeleri sağlandı. İleri bir tarihe ertelenen bahar 
seminerleri, salgın sürecinin ağırlaşarak devam 
etme ihtimaline binaen Ağustos-Eylül-Ekim ayla-
rında çevrim içi ortamda icra edilerek ikmal edildi. 
Çevrim içi ve etkileşimli olarak gerçekleştirilen 
seminerlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 
ve nitelikli seminer prensibinden feragat edilme-
mesi amacıyla iki ayrı stüdyo-sınıf oluşturuldu ve 
eğitimcilerin LADEP stüdyo-sınıflarında seminer-
lerini icra etmeleri sağlandı.

LADEP 2020-2021 döneminde on beşinci dönem 
LADEP-2 ve dokuzuncu dönem LADEP-1 aşa-
maları için ekim ayı boyunca başvuru alındı, 29 
Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerek çevrim içi 
gerek yüz yüze gerçekleştirilen mülakatla her iki 
aşama için katılımcılar kabul edildi. LADEP’in 
yeni dönem katılımcılarını ilk defa bir araya geti-
ren LADEP 2020-2021 dönemi tanıtım ve bilgilen-
dirme programları 6-9 Kasım’da gerçekleştirildi. 
LADEP 2020-2021 döneminde katılımcıların, üç 
LADEP aşamasında toplam yirmi farklı seminer 
almaları 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 

LADEP-1 and LADEP-2 seminars, which were sus-
pended on March 16, 2020 due to the Covid-19 
outbreak in the 2019-2020 Spring period, were post-
poned to a later date, when the conditions become 
more suitable, to be held face to face; while the 
LADEP-Expertise seminars and meetings were held 
individually or with narrow participation in online envi-
ronment and was ensured the participants who were 
in the graduate preparation stage continue their stud-
ies without interruption. The spring seminars, which 
were postponed to a later date, were carried out online 
in August-September-October due to the possibility 
that the pandemic would continue to worsen. Two 
separate studio-classes were established in order 
to ensure that the online seminars continue to be 
held and interactively conducted in a healthy manner 
and thus the principle of qualified seminar was not 
compromised, and the instructors were enabled to 
conduct their seminars in LADEP studio-classes.

In the LADEP 2020-2021 period, applications were 
accepted for the fifteenth term LADEP-2 and the 
ninth term LADEP-1 stages during October, and the 
participants were admitted for both stages through 
both online and face-to-face interviews between 
October 29 and November 3. The orientation and 
information programs of LADEP 2020-2021 period, 
which brought together the participants of the new 
term of LADEP for the first time, were held on 6-9 
November. In the LADEP 2020-2021 academic term, 
it is planned that the participants will follow a total 
of twenty different seminars in three LADEP stages.

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, 
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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, and meanwhile, they complete 
reading basic classical texts in Islamic sciences under 
supervision of the experts in their fields.

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 carried out online every 
weekday between 17.30-19.00 due to the Covid-
19 pandemic, 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. 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 expression 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.

metodolojik-teknik bilgilere dair seminerler ve-
rilmekte ve 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 almakta, aynı zamanda alanlarında 
uzman isimlerle İslam ilimlerinde temel klasik 
metinleri okuyarak ikmal etmektedirler.

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.

Hafta içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasında 
Covid-19 salgını sebebiyle çevrim içi ortamda 
yürütülen LADEP seminerleri, klasik Arapça bir 
metni okumakla yetinmeyen, aksine katılımcıları 
İslam ilimlerinin günümüzde nasıl anlaşılması 
ve çalışılması gerektiğine dair düşünmeye teşvik 
eden, aynı zamanda onların akademik kabiliyetle-
rini geliştirmeyi hedefleyen bir mahiyete sahiptir. 
Seminerlere paralel olarak gerçekleştirilen çeşitli 
ferdî ve toplu çalışmalarda katılımcıların akademik 
araştırma ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için 
gayret gösterilmektedir.



YAYINLAR
PUBLICATIONS
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Publishing 22 volumes of 15 new works in 2020, 
ISAM also reprinted 68 volumes of 41 books.

Periodicals

İslam Araştırmaları Dergisi (Journal 
of Islamic Studies)

Two issues of İslam Araştırmaları Dergisi (The Jour-
nal of Islamic Studies), which has been published 
twice a year (January and July) by ISAM as a refereed 
journal since 1997, were published in 2020.

İslam Araştırmaları Dergisi (Journal of Islamic 
Studies), issue 43, 2020

İslam Araştırmaları Dergisi (Journal of Islamic 
Studies), issue 44, 2020

2020 yılı içinde 22 ciltten oluşan 15 yeni eser 
yayımlayan İSAM 68 ciltten oluşan 41 eserin de 
mükerrer baskısını yapmıştır.

Süreli Yayınlar

İslam Araştırmaları Dergisi

1997 yılından bu yana İSAM tarafından hakemli 
bir dergi olarak yayımlanan ve yılda iki sayı olarak 
(Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları 
Dergisi’nin 2020 yılı içerisinde iki sayısı yayım-
landı.

İslam Araştırmaları Dergisi, 43. sayı, 2020

İslam Araştırmaları Dergisi, 44. sayı, 2020
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Osmanlı Araştırmaları Dergisi

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki 
sayı olarak yayımlanan Osmanlı Araştırmaları 
dergisi, 2010’dan itibaren İSAM tarafından ya-
yımlanmakta olup, 2015 yılına ait 46. sayısından 
itibaren faaliyetine İSAM ve İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi’nin ortak yayını olarak devam et-
mektedir. 2020 yılında Osmanlı Araştırmaları 
dergisinin iki sayısı yayımlandı.

Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 55. sayı, İSAM- 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ortak yayını, 2020

Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 56. sayı, İSAM- 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ortak yayını, 2020

İSAM Bülteni

İSAM Bülteni, İSAM projeleri, yayınları, eğitim 
programları ve kütüphane haberlerini duyurmak, 
yeni kurumsal çalışmalar ve güncel gelişmeler hak-
kında bilgi vermek, kurum içi ve kurum dışı burs, 
seminer, konferans ve sempozyum gibi bilimsel fa-
aliyetleri ilan etmek amacıyla yılda bir defa Türkçe, 
İngilizce ve Arapça olarak yayımlanmaktadır. 2020 
yılında İSAM’ın 2019 faaliyetlerini içeren sayısı 
yayımlandı.

İSAM Bülteni 2019, 46. sayı, 2020

Kitaplar

İSAM Yayınları, hem ilim dünyasına özgün 
katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu 
bilgilendirmek üzere farklı diziler halinde ilmî ve 
akademik standartlara uygun yayınlar yapmayı 
amaçlamaktadır. 

Prestij Eserler Dizisi, Temel Kültür Dizisi, 
Klasik Eserler Dizisi, İlmî Araştırmalar Dizisi 
ve Başvuru Eserleri Dizisi başlıkları altında yayın 
yapan İSAM Yayınları’nın 2020 yılı sonu itibariyle 
yayımlanmış eser sayısı 222’dir.

Osmanlı Araştırmaları Dergisi 
(The Journal of Ottoman Studies)

Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Stud-
ies), which started its publication life in 1980 and has 
been published twice a year, has been published by 
ISAM since 2010 and has been operating as a joint 
publication of ISAM and Istanbul 29 Mayıs University 
since its 46th issue published in 2015. Two issues of 
Ottoman Studies were published in 2020.

Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Stud-
ies), issue 55, İSAM-İstanbul 29 Mayıs University 
joint publication, 2020

Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Stud-
ies), issue 56, İSAM-İstanbul 29 Mayıs University 
joint publication, 2020

ISAM Bulletin

ISAM Bulletin, is published annually in Turkish, 
English and Arabic in order to inform the public about 
the projects, publications, educational programs and 
library news of ISAM, and to announce the new and 
updated institutional developments, to announce 
scholarly activities such as scholarships offered in 
and outside ISAM, seminars, conferences and sym-
posiums. In 2020, the issue of ISAM Bulletin about 
its activities in 2019 was published.

ISAM Bulletin 2019, issue 46, 2020

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.

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 has published 
222 books as of the end of 2020.
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Prestige Editions Series

Re-Prints

Imam Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmi‘ al- Ṣaḥīḥ) 
Süleymaniye Library Copy (facsimile), (introduc-
tion: Muhammad Mujīr al-Khaṭīb, Arafat Aydın), Joint 
publication of İSAM – Directorate of the Institution of 
Manuscripts, I-II, 2018* ; 2nd edition, 2020*

Basic Culture Series

Re-Prints

	� Alparslan Açıkgenç, İslâm Medeniyetinde Bilgi ve 
Bilim (Knowledge and Science in Islamic Civilization), 
2006; 4th ed., 2020

	� Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenö-
tik (Hermeneutics in Religion, Science and Art), 2014; 
2nd ed., 2020

	� Fatih Yahya Ayaz, Memlükler (Mamluks), 2015; 
2, 3rd ed., 2020

	� H. Yunus Apaydın, İbn Hazm: Zâhirîlik Düşün-
cesinin Teorisyeni (Ibn Hazm: Theoretician of the 
ZāhirĪte Thought), 2017; 2nd ed., 2020

	� Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 
(Ottoman Sultans of the Foundation Period), 2010; 
9th ed., 2020

	� İbrahim Kalın, İslâm ve Batı (Islam and the West), 
2007; 15th and 16th ed., 2020

	� İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevî-
lik (Alevism with its Historical and Cultural Dimen-
sions), 2007; 9th ed., 2020

	� İsmail Yiğit, Emevîler (Umayyads), 2016; 5th ed., 
2020

Prestij Eserler Dizisi

Mükerrer Baskı

İmam Buhârî, Sahîh-i Buhârî (el-Câmi‘u’s-sahîh) 
Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası (tıpkıbasım), 
(İnceleme: Muhammed Mücîr el-Hatîb, Arafat 
Aydın), İSAM-Yazma Eserler Kurumu ortak 
yayını, I-II, 2018*; 2. baskı, 2020*

Temel Kültür Dizisi

Mükerrer Baskı

	� Alparslan Açıkgenç, İslâm Medeniyetinde Bilgi 
ve Bilim, 2006; 4. baskı, 2020

	� Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Herme-
nötik, 2014; 2. baskı, 2020

	� Fatih Yahya Ayaz, Memlükler, 2015; 2, 3. baskı, 
2020

	�H. Yunus Apaydın, İbn Hazm: Zâhirîlik Düşün-
cesinin Teorisyeni, 2017; 2. baskı, 2020

	�Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultan-
ları, 2010; 9. baskı, 2020

	� İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; 15, 16. 
baskı, 2020

	� İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla 
Alevîlik, 2007; 9. baskı, 2020

	� İsmail Yiğit, Emevîler, 2016; 5. baskı, 2020
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	�Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; 7. baskı, 
2020

	�Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, 2006; 10. baskı, 
2020

	�Murteza Bedir, İslâm’ın Yolu: Sünnet, 2006; 8. 
baskı, 2020

	� Nahide Bozkurt, Abbâsîler, 2014; 7. baskı, 2020

	� Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, 2008; 7. baskı, 
2020

	� Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 
2014; 6. baskı, 2020

	� Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; 9. baskı, 
2020

Klasik Eserler Dizisi

Yeni Baskı

	�Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 
714/1314), et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, thk. Ali 
Tarık Ziyat Yılmaz, I-II (prestij), 2020**

	�Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 
714/1314), et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, thk. Ali 
Tarık Ziyat Yılmaz, I-II (karton kapak), 2020**

	� İbn Nüceym (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl, thk. 
Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî (prestij), 
2020**

	� İbn Nüceym (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl, 
thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî (karton 
kapak), 2020**

	� Mehmet Özdemir, Endülüs (Andalusia), 2014; 
7th ed., 2020

	� Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş (Introduction to 
the Quran), 2006; 10eh ed., 2020

	� Murteza Bedir, İslâm’ın Yolu: Sünnet (The Path 
of Islam: Sunnah), 2006; 8th ed., 2020

	� Nahide Bozkurt, Abbâsîler (Abbasids), 2014; 7th 
ed., 2020

	� Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ (Avicenna), 2008; 
7th ed., 2020

	� Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik 
(Judaism; an Outline), 2014; 6th ed., 2020

	� Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık (Christianity), 2006; 
9th ed., 2020

Classical Books Series

New Publication

	� Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314), 
al-Tasdīd fī Sharḥ al-Tamhīd, ed. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (prestige edition), 2020**

	� Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314), 
al-Tasdīd fī Sharḥ al-Tamhīd, ed. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (paperback edition), 2020**

	� Ibn Nujaym (d. 970/1563), Lubb al-‘Uṣūl, ed. by 
Muhammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī (prestige edi-
tion), 2020**

	� Ibn Nujaym (d. 970/1563), Lubb al-‘uṣūl, ed. 
Muhammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī (paperback 
edition), 2020**
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	� Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 
749/1349), Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; 
Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-
Tajrīd; Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes 
from other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih Günaydın, I-III 
(prestige edition), 2020**

	� Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 
749/1349), Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; 
Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-
Tajrīd; Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes 
from other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih Günaydın, I-III 
(paperback edition), 2020**

	� Rukn al-Dīn al-Samarqandī (d. 701/1301), 
Jāmi‘ al-‘Uṣūl fī Bayān al-Qawāid al-Ḥanafiyya wa 
al-Shāfi‘iyya fī ‘Uṣūl al-Fiqh, ed. by İsmet Garibullah 
Şimşek, I-II, 2020**

Re-prints

	� Abū Manṣūr al-Māṭūrīdī, Kitâbü’t-Tevhîd 
Açıklamalı Tercüme (An Annotated Translation of 
Kitāb al-Tawhīd), trans. Bekir Topaloğlu (paperback 
edition), 1st ed., 2002; revised 10th ed., 2017; 15th 
ed., 2020*

	� Abū Manṣūr al-Māṭūrīdī, Kitâbü’t-Tevhîd 
Açıklamalı Tercüme (An Annotated Translation of 
Kitāb al-Tawhīd), trans. Bekir Topaloğlu (prestige 
edition), 1st ed., 2002; revised 10th ed., 2017; 16th 
ed., 2020*

	� Raḥmatullah al-Hindī, Izḥār al-Ḥaqq, trans. by. 
Ali Namlı-Ramazan Muslu, I-II, 2012; 2nd ed., 2020

	�Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî 
(674-749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi 
Tecrîdi’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-
816/1340-1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin 
minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. 
Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Muhammed 
Yetim, Salih Günaydın, I-III (prestij), 2020**

	�Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî 
(674-749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi 
Tecrîdi’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-
816/1340-1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin 
minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. 
Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Muhammed 
Yetim, Salih Günaydın, I-III (karton kapak), 
2020**

	� Rükneddin es-Semerkandî (ö. 701/1301), Câ-
miu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l Hanefiyye ve’ş-Şâfi-
iyye fî usûli’l-fıkh, thk. İsmet Garibullah Şimşek, 
I-II, 2020**

Mükerrer Baskı

	� Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd 
Açıklamalı Tercüme, trc. Bekir Topaloğlu (karton 
kapak), 1. baskı, 2002; gözden geçirilmiş 10. 
baskı, 2017; 15. baskı, 2020*

	� Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açık-
lamalı Tercüme, trc. Bekir Topaloğlu (prestij), 1. 
baskı, 2002; gözden geçirilmiş 10. baskı, 2017; 
16. baskı, 2020*

	� Rahmetullah el-Hindî, İzhârü’l-hak, trc. Ali 
Namlı-Ramazan Muslu, I-II, 2012; 2. baskı, 
2020
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İlmî Araştırmalar Dizisi

Yeni Baskı

	� Güllü Yıldız, Siyer Yazıcılığında Şerh-Haşiye 
Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği, 2020**

	�M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliy-
ye’nin Temeli, 2020**

	�M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği, 2020**

Mükerrer Baskı

	� Azmi Özcan, Panislamizm: Osmanlı Devleti, 
Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924), 
1992; 3. baskı, 2020

	� Davut İltaş, Kelâmcı Usulcülerin Delâlet Anlayı-
şı, 2011; gözden geçirilmiş 2. baskı, 2020

	� İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. 
Cüneyt Kaya, 2013; 8, 9. baskı, 2020

	� İsmail Hakkı Göksoy, Endonezya’da İslam ve 
Hollanda Sömürgeciliği, 1995; genişletilmiş ve 
gözden geçirilmiş 2. baskı, 2020

	�Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileşimi 
-Zeyd b. Ali’den Kāsım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar, 
2010; 2. baskı, 2020*

	� Nebi Mehdiyev, Dinî Epistemolojiye Giriş: Tanrı 
İnancının Rasyonelliği, 2008; 3. baskı, 2020

	� Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular I - Büyük 
Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; 6. baskı, 
2020

	� Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi, 
2017**; 2. baskı, 2020**

Academic Books Series

New Publications

	� Güllü Yıldız, Siyer Yazıcılığında Şerh-Haşiye 
Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği (Tradition of Com-
mentaries - Glosses in Siyer Writing: The Case of 
Moğultay b. Kılıç), 2020**

	� M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin 
Temeli (Ottoman Law: The Foundation of the Otto-
man State), 2020**

	� M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği (The Theory of Jism in Is-
lamic Philosophy: The Tradition of Hikmat al-‘Ayn), 
2020**

Re-prints

	� Azmi Özcan, Panislamizm: Osmanlı Devleti, 
Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924) 
(Pan-Islamism: Ottoman Empire, Indian Muslims 
and Britain (1877-1924)), 1992; 3rd ed., 2020

	� Davut İltaş, Kelâmcı Usulcülerin Delâlet Anlayışı 
(Delaleh Approach of Mutakallimun School), 2011; 
revised 2nd ed., 2020

	� İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (Islamic 
Philosophy: History and Problems), ed. M. Cüneyt 
Kaya, 2013; 8th and 9th ed., 2020

	� İsmail Hakkı Göksoy, Endonezya’da İslam ve 
Hollanda Sömürgeciliği (Islam in Indonesia and Dutch 
Colonialism), 1995; revised and expanded 2nd ed., 
2020

	� Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi -Zeyd 
b. Ali’den Kāsım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar- (Zay-
diyya-Mu’tazila Interaction - From Zayd b. Ali until 
the Death of Qāsim al-Rassi-), 2010; 2nd ed., 2020*
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	� Nebi Mehdiyev, Dinî Epistemolojiye Giriş: Tanrı 
İnancının Rasyonelliği (Introduction to Religious 
Epistemology: The Rationality of Belief in God), 
2008; 3rd ed., 2020

	� Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular I - Büyük 
Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) (Seljukians I - 
History of Great Seljuk Empire (1040-1157)), 2013; 
6th ed., 2020

	� Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi 
(Relationship between Nahw and Methodology of 
Islamic Law), 2017**; 2nd ed., 2020**

	� Salime Leyla Gürkan, Yahudilik (Judaism), 2008; 
8th ed., 2020

	� Süleyman Doğanay, Hadis Rivayetinde Râvi 
Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler (Narrators’ 
Dispositions and the Problems it Created in Hadith 
Narration), 2009; 2nd ed., 2020

	� Tuna Tunagöz, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Felsefe-
sinde Tanrı (God in the Philosophy of Abū al-Barakāt 
al-Baghdādī), 2017*; revised 2nd ed., 2020*

	� Yavuz Köktaş, Fethu’l-bârî ve Umdetü’l-kārî’nin 
Metin Tahlili Açısından İncelenmesi (Analysis of Fatḥ 
al-Bārī and ‘Umdat al-Qārī in Terms of Text Analysis), 
2009; 2nd ed., 2020**

Reference Books Series
Re-prints

	� Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri 
Sözlüğü (Dictionary of Kalam Terms), 2010; ex-
tended 7th ed., 2020

	� İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (ISAM Guide for Criti-
cal Editing), pre. by Okan Kadir Yılmaz, 2018**; 
3rd ed., 2020**

	� Temel İslam Ansiklopedisi (The Concise Encyclo-
pedia of Islam), ed. Tuncay Başoğlu, I-VIII, 2019; 
2nd, 3rd, 4th prints, 2020

	� Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2008; 8. baskı, 
2020

	� Süleyman Doğanay, Hadis Rivayetinde Râvi 
Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, 2009; 2. 
baskı, 2020

	� Tuna Tunagöz, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Felse-
fesinde Tanrı, 2017*; gözden geçirilmiş 2. baskı, 
2020*

	� Yavuz Köktaş, Fethu’l-bârî ve Umdetü’l-kārî’nin 
Metin Tahlili Açısından İncelenmesi, 2009; 2. baskı, 
2020**

Başvuru Eserleri Dizisi

Mükerrer Baskı

	� Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri 
Sözlüğü, 2010; genişletilmiş 7. baskı, 2020

	� İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu, haz. Okan Kadir 
Yılmaz, 2018**; 3. baskı, 2020**

	� Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu, 
I-VIII, 2019; 2., 3., 4. baskı, 2020
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Yeni Çıkanlar

İlmî Araştırmalar Dizisi

	Güllü Yıldız, Siyerde 
Şerh-Haşiye Geleneği: 
Moğultay b. Kılıç Örneği, 
2020**

İslam ilim geleneğinin en önemli unsurlarından 
biri olan şerh ve haşiye telifi, bilginin anlaşılması, 
muhafazası ve aktarılması hususunda muteber bir 
ilmî faaliyet ve eser telif usulü olarak yüzyıllarca 
sürdürülmüştür. Son yıllarda İslamî ilimlerin 
farklı dalları açısından şerh-haşiye literatürünü 
değerlendiren çalışmalar yapılmakla birlikte, 
siyer alanında bu konuya dair kapsamlı yaklaşım 
sergileyen bir eser henüz ortaya konulmamıştır. 
Söz konusu eksikliği gidermek için atılan bir 
adım niteliğindeki bu çalışma, siyer yazıcılığında 
şerh ve haşiyelerin tarihî gelişimini ve bu gelenek 
içerisinde telif edilen eserleri tespit ederek, Ab-
durrahman es-Süheylî’nin (ö. 581/1185) 
İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye’sine 
yazdığı er-Ravzü’l-ünüf adlı şerhi üzeri-
ne Moğultay b. Kılıç’ın (ö. 762/1361) telif 
ettiği ez-Zehrü’l-bâsim adlı haşiyesinin 
siyer yazıcılığındaki yerini belirlemek 
amacıyla kaleme alınmıştır.

New Releases

Academic Works Series

	� Güllü Yıldız, Siyerde 
Şerh-Haşiye Geleneği: 
Moğultay b. Kılıç Örneği 
(Tradition of Commentaries - 
Glosses in Siyer Writing: The 
Case of Moğultay b. Kılıç), 
2020**

The tradition of commentaries and glosses as one of 
the most important elements of the Islamic studies, 
have been used for centuries as a reliable scholarly 
activity and a method of writing in terms of under-
standing, preserving, and transmitting knowledge. 
Although there have been works dealing with the 
commentary literature in different branches of Islamic 
studies in recent years, a work that displays a compre-
hensive approach in the field of siyer writing has not 
yet been produced. This book, which is a step taken to 

fill the gap in question, has been 
written to introduce the historical 
development of commentaries 
and glosses in siyer writing and 
the works written within this tra-
dition and to establish the place 
of al-Zahr al-Bāsim written by 
Moğultay b. Kılıç (d. 762/1361) 
as a gloss upon Abd al-Raḥmān 
al-Suhaylī’s commentary al-Rawḍ 
al-Unuf upon Ibn Hishām’s al-Sira 
al-Nabawiyya, in siyer writing.
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	� M. Âkif Aydın, Osmanlı 
Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin 
Temeli (Ottoman Law: The 
Foundation of the Ottoman 
State), 2020**

Great military victories and vast territories can be 
conquered by the strength of the armies. However, 
the strength of armies alone is not capable of keeping 
the people living on these lands under the roof of a 
state for many years. It is necessary to establish a 
administratite and legal order that will keep these 
people together and have the desire to live together. 
Those who founded and expanded the Ottoman 
Empire achieved this goal. They have created a 
strong state structure, a just legal order and a social 
structure that supported the desire to live together.

This book aims to shed light upon the legal and 
judicial aspects of this multi-faceted structure. The 
general structure of Ottoman law, the effect of the 
state and administrative tradition, which our nation 
had introduced and developed over the centuries, 
on the law of the Ottoman period, kanunnames and 
their place and function in the Ottoman law as well 
as the richness of interpretation brought by the Ot-
tomans to the implementation of Islamic law, 
the role played by the political and scholarly 
authorities in the formation of this richness, 
the problems encountered in practice and 
their solutions, the structure and functioning 
of the courts, the legal instruments used in 
the functioning of the courts, fatwas and 
muftis, the official understanding of Islamic 
legal schools and the evolution of this un-
derstanding through the Ottoman legal his-
tory along with the evolution of Islamic law 
towards turning into a code law tried to be 
dealt with and processed within the limits of 
a single volume book.

	M. Âkif Aydın, Osmanlı 
Hukuku: Devlet-i 
Aliyye’nin Temeli, 2020**

Orduların gücüyle büyük askeri zaferler ve geniş 
topraklar kazanılabilir. Ama bu topraklar üze-
rinde yaşayan insanları uzun yıllar bir devlet 
çatısı altında tutmak için sadece orduların gücü 
yetmez. Bu insanları bir arada tutacak bir devlet 
ve hukuk düzenini, beraber yaşama arzusunu 
da hayata geçirmek gerekir. Osmanlı Devleti’ni 
kuranlar ve büyütenler bunu başarmışlar; güçlü 
bir devlet yapısını, âdil bir hukuk düzenini ve 
beraber yaşama arzusunu destekleyen sosyal bir 
yapı oluşturmuşlardır.

Bu eser, söz konusu çok yönlü yapının hukuk 
ve yargı yönünü aydınlatmayı hedeflemektedir. 
Osmanlı hukukunun genel yapısı, milletimizin 
asırlar boyunca oluşturup geliştirdiği devlet ve 
idare geleneğinin Osmanlı dönemi hukukuna 
etkisi, kanunnameler ve Osmanlı hukukundaki 
yeri ve fonksiyonu, öte yandan İslam hukukunun 
uygulanmasına Osmanlılar’ın getirdiği yorum zen-

ginliği, siyasi ve ilmî otoritenin 
bu zenginliğin oluşmasında 
birlikte oynadığı rol, uygula-
mada karşılaşılan problemler ve 
çözüm yolları, mahkemelerin 
yapısı, işleyişi, mahkemelerin 
işleyişinde kullanılan hukukî 
imkânlar, fetvalar ve müftü-
ler, resmî mezhep anlayışı ve 
bu anlayışın Osmanlı hukuk 
tarihinde geçirdiği değişimle 
bir içtihat hukuku olan İslam 
hukukunun kanun hukuku 
olmaya doğru geçirdiği evrim, 
bir kitap hacmi çerçevesinde ele 
alınıp işlenmeye çalışılmıştır.
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	M. Sami Baga, İslam 
Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği, 
2020**

Varlığı ve ilkeleri metafizikte, harekete ve sükûna 
konu olması bakımından ise tabiat felsefesinde 
ele alınan cisim, klasik felsefenin önemli incele-
me alanlarından birini teşkil eder. Dış dünyadaki 
somut nesnelerin izahı kadar bu nesnelerin varlığa 
gelişini ve dolayısıyla bir bütün olarak varlığın 
zorunlu varlıktan sudurunu da içerecek şekilde 
birçok başlığın açıklanması ve anlaşılmasında 
cisim teorisi, kritik önemi haizdir.

“Necmeddin Ali b. Ömer el-Kâtibî (ö. 675/1277) 
tarafından kaleme alınan ve bir İbn Sînâcı fel-
sefe klasiği olan Hikmetü’l-ayn, etrafında oluşan 
şerh-haşiye geleneği ile hem tedris faaliyetlerine 
konu olması hem de Fahreddin er-Râzî ve Nasî-
rüddîn-i Tûsî gibi düşünürlerin süzgecinden geçen 
felsefi düşüncenin izlerini takibe imkân vermesi 
açısından değerlidir. Eserin, müellifin bizzat tale-
beleri tarafından şerhedilmesi, sonraki yüzyıllarda 
çeşitli bölümlerine haşiyeler yazılması ve 
tartışılan bazı meselelerin müstakil risale 
çalışmalarına konu olması da oluşturdu-
ğu geniş etkiyi ortaya koymaktadır. Bu 
çalışmada Hikmetü’l-ayn geleneği çerçe-
vesinde cismin tanımı, metafizik ilkeleri, 
varlığa gelişi ve tabiat felsefesinde incelen-
diği biçimiyle ilişenleri ele alınmaktadır.

	� M. Sami Baga, İslam 
Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği (The 
Theory of Jism in Islamic 
Philosophy: The Tradition of 
Hikmat al-‘Ayn), 2020**

The jism (body), which has been a topic of metaphys-
ics in terms of its existence and principles while being 
a topic of the philosophy of nature in terms of being 
the subject of movement and inaction, constitutes 
one of the important fields of study of classical phi-
losophy. The theory of ajsām has critical importance 
in the explanation and understanding of many topics, 
including the coming of these ajsām into existence, 
and therefore the necessity of the existence as a 
whole coming into existence out of a Necessary 
Being, as much as its significance in the explanation 
of tangible objects in the external world.

Hikmat al-‘ayn, written by Najm al-Dīn Ali b. ‘Umar 
al-Kātibī (d. 675 / 1277), a classic of Avicennaist 
philosophy”, is valuable in terms of both being the 
subject of his teaching activities via the tradition 
of commentaries and glosses developed around 

it and the fact that it enables to 
follow the traces of philosophi-
cal thought passing through the 
filter of thinkers such as Fakhr 
al-Dīn al-Raẓī and Naṣir al-Dīn 
al-Ṭūsī. The fact that the work 
was annotated by the author’s 
own students, that commentar-
ies were written about its various 
chapters in the following centu-
ries, and that some of the issues 
discussed became the subject of 
individual treatises also reveal 
the vast influence it created. In 
this study, the definition of the 
jism, its metaphysical principles, 
its coming into existence and its 
relation with the philosophy of 

nature are discussed within the framework of the 
Hikmat al-‘Ayn tradition.
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Classical Books Series 

	� Rukn al-Dīn al-Samarqandī 
(d. 701/1301), Jāmi‘ 
al-‘Usūl fī Bayān al-Qawāid 
al-Hanafiyya wa 
al-Shāfi‘iyya fī ‘Usūl al-Fiqh, 
ed. by İsmet Garibullah 
Şimşek, I-II, 2020**

Jāmi‘ al-‘Uṣūl fī Bayān al-Qawāid al-Ḥanafiyya wa 
al-Shāfi‘iyya fī ‘Uṣūl al-Fiqh written by Rukn al-Dīn 
al-Samarqandī (d.701 / 1301), who was one of the 
7th (13th) Century Hanafi-Māṭurīdī scholars has been 
critically edited by İsmet Garibullah Şimşek and pub-
lished as part of the “Late Classical Period Project” 
of the Centre for Islamic Studies (ISAM). This work 
of al-Samarqandī is a book in the field of methodol-
ogy of Islamic law, which examines the of Hanafī 
and Shāfi‘ī schools in a comparative way. In this 
book which covers almost all of the subjects related 
to methodology of Islamic law, the author followed 
in the arrangement of the subjects the same ar-
rangement employed by Fakhr 
al-Dīn al-Rāzī in his books al-
Maḥṣul and al-Ma‘ālim, while 
in regards to methodological 
issues he preferred the views 
of the Samarkand scholars in 
general, especially the views of 
Abū Manṣūr al-Māṭurīdī. In this 
work, which examines almost all 
of its subjects in a comparative 
manner of the views of Hanafī 
and Shāfi‘ī schools, the views 
of other schools and mujtahid 
scholars are also mentioned 
from time to time.

Klasik Eserler Dizisi

	Rükneddin es-Semerkandî 
(ö. 701/1301), 
Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-
ka vâidi’l-Hanefiyye 
ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh, 
thk. İsmet Garibullah 
Şimşek, I-II, 2020**

VII. (XIII.) yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden 
Rükneddin es-Semerkandî’ye (ö. 701/1301) ait 
Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâ-
fiiyye fî usûli’l-fıkh adlı eser İsmet Garibullah Şim-
şek’in tahkikiyle İslam Araştırmaları Merkezi’nin 
(İSAM) “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamın-
da yayımlandı. Semerkandî’nin bu eseri, Hanefî 
ve Şâfiî mezheplerinin usulünü karşılaştırmalı 
bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir 
çalışmadır. Fıkıh usulüne ait konuların tamamına 
yakın kısmına yer veren bu eserde yazar, konula-
rın tertibinde Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl 

ve el-Meâlim eserlerindeki 
tertibini takip etmiş, usulî ter-
cihlerinde ise genelde Semer-
kant ulemasının, özellikle de 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin 
görüşlerini dikkate almıştır. 
Ele aldığı konuların tamamı-
na yakınında Hanefî ve Şâfiî 
mezheplerinin görüşlerine 
mukayeseli bir şekilde yer 
verilen eserde, zaman zaman 
diğer mezheplerin ve müçtehit 
âlimlerin görüşlerine de deği-
nilmektedir.
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	Mahmûd b. Abdurrahman 
el-İsfahânî (674-749/1276-
1349), Tesdîdü’l-kavâid 
fî şerhi Tecrîdi’l-akāid; 
Seyyid Şerîf el-Cürcânî 
(740-816/1340-1413), Hâşi-
yetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin 
minhüvâtı ve başka 
haşiye notlarıyla birlikte, 
thk. Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Muhammed 
Yetim, Salih Günaydın, I-III, 
2020**

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak oku-
tulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd 
adlı eseri yayımlandı. Tahkik çalışmasının ana 
mihverini oluşturan bu haşiyeye bizzat Cürcânî’nin 
ve diğer bazı Osmanlı âlimlerinin notları eşlik 
etmektedir.

Yapılan tahkik çalışmasında,

	z Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) felsefi 
kelama dair eseri Tecrîdü’l-akāid,

	z VIII. (XIV.) yüzyıl Eş‘arî kelamcısı ve Şâfiî 
fakihi Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin 
(ö. 749/1349) bu eser üzerine yazdığı şerhi Tes-
dîdü’l-kavâid,

	z Çok yönlü Hanefî-Eş‘arî âlimi Seyyid Şerîf 
el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) bu şerh üzerine 
kaleme aldığı haşiyesi,

	z Bu haşiyeye dair kendisine ve bazı Osmanlı 
âlimlerine ait notlar yer almaktadır.

Eser Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih 
Günaydın, Muhammed Yetim tarafından tahkik 
edildi. İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) 
“İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında hazır-
lanan ve bir ciltlik inceleme bölümü ile birlikte üç 
cilt halinde (I. cilt inceleme, II ve III. ciltler: Arapça 
metin) yayımlandı.

	� Mahmūd b. ‘Abd 
al-Rahmān al-Isfahānī 
(d. 749/1349), Tasdīd 
al-Qawāid fī Sharhi Tajrīd 
al-Aqāid; Sayyid Sharīf 
al-Jurjānī (d. 816/1413), 
Hāshiyat al-Tajrīd; Together 
with al-Jurjānī’s minhuwāt 
and notes from other 
glosses, ed. by Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, 
Muhammed Yetim, Salih 
Günaydın, I-III, 2020**

Sayyid Sharīf al-Jurjānī’s Hāshiyat al-Tajrīd, which 
was a textbook taught in Ottoman madrasas, was 
published. This book includes not only a critical edi-
tion of Tasdīd al-Qawāid, but also a critical edition of 
Hāshiyat al-Tajrīd along with al-Jurjānī’s and some 
other Ottoman scholars’ notes. 

The critical edition consists of the following:

	z Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s (d. 672/1274) Tajrīd al-
Aqāid, a book about the philosophical Islamic theol-
ogy,

	z Ash‘arī theologian and Shāfiī jurist Maḥmūd b. 
‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī’s (d. 749/1349) Tasdīd 
al-Qawāid, a commentary upon the aforementioned 
book,

	z A versatile Hanafī-Ash‘arī scholar Sayyid Sharīf 
al-Jurjānī’s (d. 816/1413) Ḥashiyah (gloss) over the 
aforementioned commentary,

	z His own and some other Ottoman scholars’ notes 
regarding the aforementioned gloss.

 It was critically edited by Eser Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Salih Günaydın and Muhammed Yetim. The 
books were prepared within the scope of the “Late 
Classical Period Project” of the Centre for Islamic 
Studies (ISAM) and published in three volumes includ-
ing a volume for general study (first volume general 
study, volumes II and III: Arabic text).
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Tajrīd al-Aqāid, a classical theological text that in-
fluenced the later works and formed a tradition, has 
gained an important place especially in the history 
of Islamic education together with the commentaries 
(sharḥ), glosses (ḥāshiya) and annotations (ta’liqāt) 
making up this tradition. If Tasdīd al-Qawāid written by 
al-Isfahānī is the most famous text among the com-
mentaries of the Tajrīd literature in the early period, 
the most important one among the glosses written 
on this commentary is undoubtedly the gloss written 
by al-Jurjānī. The first volume of the book consists 
of a separate study section, written in Turkish and 
Arabic on the Tajrīd literature. It has a special design 
presenting its subject in four layers which helps the 
reader easily follow the relationship of the text and 
the notes. The book has been published in two ver-
sions as prestige and paperback edition.

Kendisinden sonra gelen çalışmaları etkileyen 
ve gelenek oluşturan klasik bir kelam metni olan 
Tecrîdü’l-akāid, bu geleneği oluşturan şerh, haşiye 
ve tâliklerle birlikte özellikle İslam eğitim tarihinde 
önemli bir yer edinmiştir. Tecrîd literatürünün 
erken şerhler kuşağının en meşhur metni İs-
fahânî’ye ait Tesdîdü’l-kavâid ise, bu şerh üzerine 
kaleme alınan haşiyeler arasında en önemlisi de 
hiç şüphesiz Cürcânî’nin haşiyesidir. Eserin ilk 
cildi, Tecrîd literatürü üzerine Türkçe ve Arapça 
olarak kaleme alınan müstakil bir dirase/inceleme 
kısmından oluşmaktadır. Dört katmanlı metin iliş-
kisini ve muhakkik notlarını rahat takip edilebilir 
bir tasarımla okuyucuya sunması yönüyle ayrıcalık 
arzetmektedir. Eser prestij ve karton kapak olmak 
üzere iki versiyon basılmıştır.
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	İbn Nüceym (ö. 970/1563), 
Lübbü’l-usûl, thk. 
Muhammed Fâl Seyyid 
eş-Şinkītî, 2020**

Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâ-
leddin İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Hanefî ve 
Şâfiîler’in usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere 
telif ettiği et-Tahrîr adlı eser yine aynı bölgeden 
diğer bir Hanefî fakihi İbn Nüceym tarafından 
ihtisar edilmiştir. İbn Nüceym Lübbü’l-usûl adını 
verdiği bu ihtisarda genellikle Hanefîler’in ıstılah-
larına yer vermiş ve eserin tertibini klasik Hanefî 
usul kitaplarına göre yeniden düzenlemiştir. Eser 
prestij ve karton kapak olmak üzere iki versiyon 
basılmıştır.

	� Ibn Nujaym (d. 970/1563), 
Lubb al-‘usūl, ed. by 
Muhammad Fāl Sayyid 
al-Shinqītī, 2020**

Al-Taḥrīr, a book synthesising the Hanafi and 
Shafii methodologies written by Ibn al-Humām (d. 
861/1457), a Hanafi jurist from the period of Mamluks, 
was abridged by Ibn Nujaym (d. 970/1563) another 
Hanafi jurist of the same region. In this abridged book 
titled Lubb al-‘Uṣūl, Ibn Nujaym mostly employs the 
Hanafi scholars’ terminology and reorganized the 
subjects of the book according to the style used in 
classical Hanafi books of methodology. The book 
has been published in two versions as prestige and 
paperback edition.
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	� Husām al-Dīn Husayn 
al-Sighnākī (d. 714/1314), 
al-Tasdīd fī Sharh al-Tamhīd, 
ed. Ali Tarık Ziyat Yılmaz, 
I-II, 2020**

Husām al-Dīn al-Sighnākī, best known for his com-
mentary al-Nihāya on al-Hidāya, a classic of the 
Hanafi school, is one of the important representatives 
of the Hanafi-Māṭurīdī tradition of his period. This 
commentary of al-Sighnākī has the characteristic to 
be the only commentary written on Abū al-Mu‘īn al-
Nasafī’s (d. 508/1115) al-Tamhīd li-Qawāid al-Tawhīd, 
which has an important place in Hanafi-Māṭurīdī 
theological tradition.

In this commentary called al-Tasdīd, al-Sighnākī 
refers to two other important works of the Māṭurīdī 
tradition – Nūr al-Dīn al-Ṣābūnī’s (d. 580/1184) al-
Kifāya and ‘Ala al-Dīn al-Usmandī’s (d.552 / 1157) 
Lubāb al-Kalām – so frequently that he, in a way, 
summarized these works.

The fact that Beyāzīzāde Ahmed Efendi (d. 1098/ 
1687), one of the Ottoman scholars, 
referred many times to al-Tasdīd in his 
Ishārāt al-Marām shows that the work 
was used by the Ottoman scholars as 
a reference book.

The book has been presented to the 
benefit of the scholarly world with a 
design that facilitates following the 
text and its commentary. The book 
has been published in two versions 
as prestige and paperback edition.

	Hüsâmeddin Hüseyin 
es-Siğnâkī (ö. 714/1314), 
et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, 
thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz, 
I-II, 2020**

Daha çok Hanefî fıkıh klasiği el-Hidâye üzerine 
yazdığı en-Nihâye adlı şerhiyle tanınan Hüsâ-
meddin es-Siğnâkī, Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin 
kendi dönemindeki önemli temsilcilerinden biri-
dir. Siğnâkī’nin bu şerhi, Hanefî-Mâtürîdî kelam 
geleneğinde önemli bir yeri bulunan Ebü’l-Muîn 
en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) kelam eseri et-Temhîd 
li-kavâidi’t-tevhîd üzerine yazılmış tek şerh olma 
özelliğine sahiptir.

Siğnâkī, et-Tesdîd adlı bu şerhinde başta müellifin 
Tebsıratü’l-edille’si olmak üzere, Mâtürîdî geleneğin 
diğer iki önemli eseri -Nûreddin es-Sâbûnî’ye (ö. 
580/1184) ait- el-Kifâye ile -Alâeddin el-Üsmen-
dî’ye (ö. 552/1157) ait- Lübâbü’l-kelâm’dan sıkça 
nakilde bulunarak âdeta bu eserleri özetlemiştir.

Osmanlı ulemasından Beyâzîzâ-
de Ahmed Efendi’nin (ö. 
1098/1687) İşârâtü’l-merâm’da 
birçok defa et-Tesdîd’e atıfta bu-
lunmuş olması esere Osmanlı 
uleması tarafından müracaat 
edildiğini göstermektedir.

Eser, metin-şerh takibini ko-
laylaştıran bir tasarımla ilim 
dünyasının istifadesine sunul-
muştur. Eser prestij ve karton 
kapak olmak üzere iki versiyon 
basılmıştır.
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Projeler Kapsamında 2020 
Yılında Neşredilen Eserler

Telif Eserler

	z Güllü Yıldız, Siyer Yazıcılığında Şerh-Haşiye 
Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği, 2020**

	z M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i 
Aliyye’nin Temeli, 2020**

	z M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği, 2020**

Tahkikli Neşirler

	z Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 714/1314), 
et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, thk. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (prestij), 2020**

	z Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 714/1314), 
et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, thk. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (karton kapak), 2020**

	z İbn Nüceym (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl, thk. 
Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî (prestij), 2020**

	z İbn Nüceym (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl, thk. 
Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî, (karton kapak), 
2020**

	z Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (674-
749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrî-
di’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-816/1340-
1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin minhüvâtı ve 
başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih 
Günaydın, I-III (prestij), 2020**

	z Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (674-
749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrî-
di’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-816/1340-
1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin minhüvâtı ve 
başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih 
Günaydın, I-III (karton kapak), 2020**

	z Rükneddin es-Semerkandî (ö. 701/1301), Câ-
miu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l Hanefiyye ve’ş-Şâfi-
iyye fî usûli’l-fıkh, thk. İsmet Garibullah Şimşek, 
I-II, 2020**

	z

The Books Published Within The 
Scope of Projects In 2020

New Books

	z Güllü Yıldız, Siyer Yazıcılığında Şerh-Haşiye 
Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği (Tradition of Com-
mentaries - Glosses in Siyer Writing: The Case of 
Moğultay b. Kılıç), 2020**

	z M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin 
Temeli (Ottoman Law: The Foundation of the Otto-
man State), 2020**

	z M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği (The Theory of Jism in Is-
lamic Philosophy: The Tradition of Hikmat al-‘Ayn)**

Critical Editions

	z Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314), 
al-Tasdīd fī Sharḥ al-Tamhīd, ed. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (prestige edition), 2020**

	z Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314), 
al-Tasdīd fī Sharḥ al-Tamhīd, ed. Ali Tarık Ziyat 
Yılmaz, I-II (paperback edition), 2020**

	z Ibn Nujaym (d. 970/1563), Lubb al-‘Uṣūl, ed. by 
Muhammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī (prestige edition), 
2020**

	z Ibn Nujaym (d. 970/1563), Lubb al-‘Uṣūl, ed. 
Muhammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī (paperback edi-
tion), 2020**

	z Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 
749/1349), Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; 
Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-
Tajrīd; Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes 
from other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih Günaydın, I-III 
(prestige edition), 2020**
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	z Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 749/ 
1349), Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; 
Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-
Tajrīd; Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes 
from other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet 
Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih Günaydın, I-III 
(paperback edition), 2020**

	z Rukn al-Dīn al-Samarqandī (d. 701/1301), 
Jāmi‘ al-‘Uṣūl fī bayān al-Qawāid al-Ḥanafiyya wa 
al-Shāfi‘iyya fī ‘uṣūl al-fiqh, critically ed. by İsmet 
Garibullah Şimşek, I-II, 2020**

Joint Publications

Re-prints

	z Imam Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmi‘ al- 
Ṣaḥīḥ) Süleymaniye Library Copy (facsimile), (in-
troduction: Muhammad Mujīr al-Khaṭīb, Arafat Aydın), 
Joint publication of İSAM – Directorate of the Institu-
tion of Manuscripts, I-II, 2018* ; 2nd edition, 2020*

	z Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman 
Studies), issue 55, İSAM-İstanbul 29 Mayıs Univer-
sity joint publication, 2020

	z Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman 
Studies), issue 56, İSAM-İstanbul 29 Mayıs Univer-
sity joint publication, 2020

	z Temel İslam Ansiklopedisi (The Concise Ency-
clopedia of Islam), ed. Tuncay Başoğlu, I-VIII, 2019; 
TDV-ISAM-Sabah Newspaper joint publication, 3rd 
4th print, 2020

* The book was published as part of the Early 
Classical Period Project.

** The book was published as part of the Late 
Classical Period Project.

Ortak Yayınlar 

Mükerrer Baskı

	z İmam Buhârî, Sahîh-i Buhârî (el-Câmi‘u’s-
sahîh) Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası (tıpkı-
basım), (inceleme: Muhammed Mücîr el-Hatîb, 
Arafat Aydın), İSAM-Yazma Eserler Kurumu 
ortak yayını, I-II, 2018*; 2. baskı, 2020*

	z Osmanlı Araştırmaları, 55. sayı; İSAM-İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi ortak yayını, 2020

	z Osmanlı Araştırmaları, 56. sayı; İSAM-İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi ortak yayını, 2020

	z Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu, 
I-VIII, 2019; TDV-İSAM-Sabah Gazetesi ortak 
yayını, 3. ve 4. baskı, 2020

* Eser Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında 
yayımlanmıştır.

** Eser İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 
yayımlanmıştır.
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Türkiye Diyanet Vakfı  
İslam Ansiklopedisi

Mükerrer Baskı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin beş 
cildinde yer alan bazı maddelerin elektronik versi-
yonlarında gerçekleştirilen tashih ve güncelleme-
lerin bir kısmı mükerrer basımlara yansıtılmıştır. 
Bir cilt gözden geçirilerek basılmıştır. 

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 13. 
cilt, mükerrer basım, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 22. 
cilt, mükerrer basım, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 30. 
cilt, mükerrer basım, 2020 

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 31. 
cilt, mükerrer basım, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 35. 
cilt, mükerrer basım, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ek-I, 
göz.geç. 2. baskı, 2020

Türkı̇ye Dı̇yanet Vakfı  
İslâm Ansı̇klopedisi

Re-prints

Some of the corrections and updates made in the 
electronic version of the articles of the five volumes 
of Türkiye Diyanet Foundation Encyclopedia of Islam 
have also been reflected in the re-printed editions. A 
volume has been revised and published.

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam), vol. 13, re-print, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam), vol. 22, re-print, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam, vol. 30, re-print, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam), vol. 31, re-print, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam), vol. 35, re-print, 2020

	z Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDV 
Encyclopedia of Islam), Annex-I, revised 2nd print, 
2020



46 ciltlik külliyat
çevrim içi yayında!

www.islamansiklopedisi .org.tr
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Researchers enrolled in a graduate program could 
benefit from the ISAM Library, which operated be-
tween 09:00 - 23:00 every day of the week before the 
pandemic. During the pandemic period, the working 
hours of our library were regularly updated accord-
ing to the developments and a limited number of 
researchers were accepted daily by appointment.

66.839 researchers benefited from our library, the 
number of whose members reached 36.960 in 2020. 
Approximately 264 researchers use the library daily.

(Within the framework of the pandemic restric-
tions in March-December 2020, the library was 
able to serve its members for a total of 253 days 
during the year).

Pandemi öncesinde haftanın her günü 09:00-23:00 
saatleri arasında hizmet veren İSAM Kütüphane-
si’nden lisans üstü bir programa kayıtlı araştırma-
cılar istifade edebilmektedir. Pandemi döneminde 
kütüphanemizin çalışma saatleri gelişmelere göre 
belirli aralıkla güncellenmiş ve günlük kısıtlı sa-
yıdaki araştırmacımız randevu sistemiyle kabul 
edilmiştir.

2020 yılında üye sayısı 36.960’ı bulan kütüphane-
mizden yıl içerisinde 66.839 araştırmacı istifade 
etti. Günlük ortalama 264 civarında araştırmacı 
kütüphaneden yararlanmaktadır.

(2020 Mart-Aralık aylarındaki pandemi kısıt-
lamaları çerçevesinde kütüphane yıl içerisinde 
toplam 253 gün üyelerine hizmet verebilmiştir.)
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İslâmî araştırmalar ve sosyal bilimler sahasında 
zengin koleksiyona sahip bir ihtisas kütüphanesi 
olan İSAM Kütüphanesi’ne 2020 yılında satın 
alma yoluyla 1.145, bağış yoluyla 3.127, mübade-
le yoluyla 203 ve diğer yollarla 100 olmak üzere 
toplam 4.575 kitap; satın alma yoluyla 672, bağış 
yoluyla 2.155 ve mübadele yoluyla 1.099 olmak 
üzere toplam 3.926 sayı dergi kazandırıldı. 2020 
yılı sonu itibariyle kütüphane koleksiyonunun 
verileri aşağıdaki gibidir:

Kitap sayısı: 317.266

Dergi sayısı: 925’i düzenli takip edilen 4.510 dergi 
(yaklaşık 230.023 sayı)

Doküman dosyası: 18.470

Mikrofiş ve mikrofilm: 450

Ayrı basım: 5.400

CD: 1.671

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. 2020 yılı içerisinde 1.754 kişiye 
3.571 adet doküman gönderilmiştir.

A total of 4.575 books, including 1.145 by purchasing, 
3.127 by donations, 203 by exchanges, and 100 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 3.926 issues of journals and 
magazines, 672 of them through purchases, 2.155 
by donations, and 1.099 via exchanges. As of the 
end of 2020, the library collection data is as follows:

Number of Books: 317.266

Number of Periodicals: 4,510 journals, 925 of which 
are regularly followed (about 230.023 issues)

Document Files: 18.470

Microfiche and microfilm: 450

Offprint: 5.400

CDs: 1.671

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 2020, 3.571 documents 
were sent to 1.754 people.
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Donations to ISAM Library
Below is the list of the persons and institutions that 
donated 100 or more books to the ISAM Library in 
2020:

İSAM Kütüphanesi’ne 
Bağışlar
2020 yılında İSAM Kütüphanesi’ne 100 ve üzerinde 
kitap bağışı yapan kişi ve kurumlar şunlardır:

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to ISAM Library

Miktar / 
Quantity

İSAM Kütüphanesi’ne Bağışlar
/ Donations to ISAM Library

Miktar / 
Quantity

Ömer Miraç Yaman 1277 Osman Çamur 154
Oğuzhan Dönmez 1233 Tuncay Başoğlu 152
Cengiz Kallek 606 Umman Vakıflar Bakanlığı 137
Ali Necati Akgür 535 İbrahim Subaşı 121
İsmail Altıntaş 406 Şefaattin Deniz 120
İnci Enginün 231 Ötüken Neşriyat 113
Fahrettin Özdemirci 187 M. Esad Coşan Vakfı 109
Cihan Gündüz 164 Zehra Sağ 107
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İSAM Kütüphanesi’nden 
Bağışlar

Elindeki mükerrer eserleri çeşitli kurumların 
kütüphanelerine bağışlayan İSAM Kütüphanesi, 
2020 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 İçindeki-
ler isimli çalışmanın 2020 yılında 87, 88 ve 89. sa-
yıları yayımlandı. Derginin bütün sayılarına İSAM 
websitesinden PDF formatında ulaşılabilmektedir. 

	Fatih Sahn-ı Seman 
Medrese Araştırmaları 
Merkezi “Medrese ve 
Ulema Çalışmaları 
Eğitim Programı” İSAM 
Kütüphanesi Tanıtımı

20-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında Fatih Sahn-ı 
Seman Medrese Araştırmaları Merkezi tarafından 
organize edilen Medrese ve Ulema Çalışmaları 

Donations by ISAM Library
As an institution donating duplicate books to libraries 
of various institutions, ISAM has donated publications 
to the following institutions in 2020:

	� New Issues of Yeni Gelen 
Dergiler ve İçindekiler 
(Recently Arrived Journals 
and their Contents) has been 
Published

The 87th, 88th and 89th issues of Yeni Gelen Der-
giler ve İçindekiler (Recently 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 2020. All issues of this journal can be 
accessed in PDF format at İSAM website.

	� ISAM Library Presentation 
at Fatih Sahn-ı Seman 
Madrasa Research 
Center “Madrasah and 
Ulema Studies Education 
Program” 

ISAM Library and Documentation Manager Mustafa 
Birol Ülker delivered an online presentation about 
ISAM Library on 22 July 2020 within the framework of 
the Madrasah and Ulema Studies Education Program 

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

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Istanbul Medeniyet University 1176
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University 1083
Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi / Bingol University Library 878
Karabük Üniversitesi Kütüphanesi / Karabuk University Library 841
İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı / İstanbul Foundation for Research and Education (İSAR) 347
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu / National Defence University Military Academy 216
Aksaray Üniversitesi / Aksaray University 102
Şehit İlhan Sonkaya Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Şehit İlhan Sonkaya Anadolu İmam-Hatip High School 59
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organized by Fatih Sahn-ı Seman Madrasa Research 
Center between 20-25 July 2020.

	� Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
University, Manuscripts 
Application and Research 
Center “Catalog Talks”

ISAM Library Director Mustafa Birol Ülker attended to 
the “Catalog Talks” conducted online by Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf University Manuscripts Application 
and Research Center on 15 October 2020. In the 
program, Ülker delivered a presentation based on 
the experience of the digitalization of the catalogs 
within the context of ISAM’s service “Database of 
the Libraries in Turkey”.

	� ISAM Library was 
Introduced in the Event 
“Libraries are Our Guest; 
ISAM Library” organized by 
Kadıköy Aziz Berker District 
Public Library

ISAM Library and Documentation Manager Mustafa 
Birol Ülker attended online as a speaker to the event 
“Libraries are Our Guest; ISAM Library” held within 
the scope of the “Effective Library” activities organ-
ized on 19 November 2020 under the auspices of 
the Istanbul Provincial Directorate of Culture and 
Tourism for the purpose of increasing the functional-
ity and promotion of public libraries and under the 
moderation of Kadıköy Aziz Berker District Public 
Library Director Lütfi Uğuz.

Eğitim Programı çerçevesinde İSAM Kütüphane 
ve Dokümantasyon Müdürü Mustafa Birol Ülker 
22 Temmuz 2020 günü İSAM Kütüphanesinin 
tanıtımını içeren çevrim içi (çevrim içi) bir oturum 
gerçekleştirdi.

	Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Yazma 
Eserler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi “Katalog 
Konuşmaları”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma 
Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafın-
dan çevrim içi icra edilen “Katalog Konuşmala-
rı”na 15 Ekim 2020 tarihinde İSAM Kütüphanesi 
Direktörü Mustafa Birol Ülker katılmıştır. Ülker 
programda İSAM’ın hizmeti olan “Türkiye Kü-
tüphaneleri Veri Tabanı” bağlamında katalogların 
dijitalleşmesi tecrübesine dair sunumunu gerçek-
leştirmiştir.

	Kadıköy Aziz Berker İlçe 
Halk Kütüphanesi’nin 
“Kütüphaneler Misafirimiz; 
İSAM Kütüphanesi” 
Etkinliğinde İSAM 
Kütüphanesi Tanıtıldı

Halk Kütüphanelerinin işlevselliğinin artması ve 
tanıtımı amacıyla İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen “Etkin 
Kütüphane” etkinliklerin kapsamında 19 Kasım 
2020 tarihinde ve Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk 
Kütüphanesi Müdürü Lütfi Uğuz’un moderatör-
lüğünde Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü 
Mustafa Birol Ülker çevrim içi olarak “Kütüpha-
neler Misafirimiz; İSAM Kütüphanesi” etkinliğine 
konuşmacı olarak katıldı.
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	“İSAM Kütüphanesi 
ve Faaliyetleri” Konulu 
Seminerler

İSAM Kütüphanesi’nin ilgili birim uzmanları 
tarafından “2020-2021 güz dönemi seminerle-
ri” kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğrencilerine kütüphanecilik ve arşivcilik 
sahasındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi 
olmaları ve tecrübelerini artırmaları amacıyla 
30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında çevrim içi 
sunumlar gerçekleştirdi. 30 Kasım Pazartesi günü, 
4. sınıf öğrencilerine kütüphane uzmanımız Salih 
Sandal “kataloglama ve tasnif birimi sunumu”, 1 
Aralık Salı günü kütüphane müdürümüz Mustafa 
Birol Ülker tarafından 2. sınıf öğrencilerine İSAM 
Kütüphanesi çalışmaları ve faaliyetleri sunumu, 3 
Aralık Perşembe günü de arşiv uzmanımız Nuray 
Güler 3. sınıf öğrencilerine “arşiv” sunumunu 
gerçekleştirdi.

	� Seminars Titled “ISAM 
Library and Its Activities”

Within the scope of “2020-2021 fall semester semi-
nars” given by the relevant unit experts of the ISAM 
Library, online presentations were delivered between 
30 November and 3 December to the students of 
Istanbul Medeniyet University Faculty of Letters De-
partment of Information and Record Management in 
order to increase their knowledge about the practices 
in the field of librarianship and archiving and improve 
their experience. Our library specialist Salih Sandal 
delivered a presentation on “cataloging and sorting 
unit presentation” to the senior students on Monday, 
November 30, our library director M. Birol Ülker de-
livered a presentation on ISAM Library works and 
activities to 2nd year students on Tuesday, December 
3rd, and our archive specialist Nuray Güler made her 
presentation on “archive” to 3rd year students.
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	� Dominiken Institute of 
Oriental Studies

02 January 2020

Dr. Jean Druel, Head of Dominiken Oriental Studies 
Institute in Egypt visited our institution for mutual 
cooperation. During the visit, information about the 
projects and activities carried out by both institutions 
were exchanged. Giving information about the Al-
Kindi project, which they jointly run with the Egyptian 
Manuscript Association, Druel said that they created 
a database of different manuscripts in the Muslim 
world within the scope of the project.

	Dominiken Şarkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü

02 Ocak 2020

Mısır’da bulunan Dominiken Şarkiyat Araştır-
maları Enstitüsü Başkanı Dr. Jean Druel karşılıklı 
iş birliği amacıyla kurumumuzu ziyaret etti. Zi-
yarette iki kurumun da gerçekleştirdiği proje ve 
faaliyetler tanıtıldı. Mısır Yazma Eserler Kurumu 
ile ortak yürüttükleri AlKindi projesine dair bilgi 
veren Druel, proje kapsamında İslam dünyasında 
bulunan farklı yazma eserlere ait bir veri tabanı 
oluşturduklarını aktardı.
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	Rusya Federasyonu 
Müftüler Konseyi

03 Kasım 2020

St. Petersburg Üniversitesi İslam Araştırmaları 
Merkezi Başkanı ve Rusya Federasyonu Müftüler 
Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Damir Muhetdinov, 
TDV İslam Araştırmaları Merkezi’ni ziyaret etti. 
Ziyaretin ana gündemini geçmiş yıllardan beri 
süren ve zaman zaman çeşitli sebeplerle kesintiye 
uğrayan iş birliği çalışmaları oluşturdu. Özellikle 
TDV İSAM tarafından yayımlanan Temel İslam 
Ansiklopedisi’nin Rusça’ya çevirisine yönelik 
çalışmaların tekrar başlatılması üzerinde duruldu.

	� Religious Board of Muslims 
of the Russian Federation

03 November 2020

Dr. Damir Muhetdinov, the Head of the Centre for 
Islamic Studies at St Petersburg University and the 
First Deputy of the Religious Board of Muslims of 
Russia, visited TDV Centre for Islamic Studies. The 
main agenda of the visit was the activities of coopera-
tion that have been going on for years and interrupted 
from time to time for various reasons. Particular 
emphasis was placed on restarting the translation 
of the Concise Encyclopedia of Islam, into Russian.
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ISAM and the Pandemic
The Centre for Islamic Studies (ISAM) has switched 
to a rotating and remote working system since March 
2020, when the coronavirus pandemic started to 
spread in our country and closed its library to its 
members. Under the supervision of the ISAM Pan-
demic Board, the measures were determined on 
how the working order in ISAM should be during 
the pandemic period and presented to the Board of 
Directors. Paying attention to the directives issued 
by various state institutions, especially the Ministry 
of Health, the Board drew the road maps to be fol-
lowed in two separate courses as “returning to normal 
working order” and “opening the ISAM Library to its 
members”.

Salgın Hastalık Dönemi ve 
İSAM

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), korona-
virüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı 
2020 Mart ayından itibaren dönüşümlü ve uzak-
tan çalışma sistemine geçmiş ve kütüphanesini 
üyelerin kullanımına kapatmıştır. Oluşturulan 
İSAM Pandemi Kurulu ile salgın hastalık süre-
sinde İSAM’daki çalışma düzeninin nasıl olması 
gerektiği konusunda tedbirler belirlenerek Yöne-
tim Kurulu’na sunulmuştur. Kurul, başta Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarının 
yayımladığı pandemi yönergelerini de dikkate 
alarak İSAM’da “normal çalışma düzenine dönüş”ü 
ve “İSAM Kütüphanesi’nin üyelerin kullanımına 
açılması”nı iki ayrı süreç olarak ele alarak izlen-
mesi gereken yol haritalarını çizmiştir.
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Ülkemizde görülen Covid-19 vakalarının Mart 
2020 ortasıyla birlikte artması pek çok özel ve 
kamu kuruluşunun esnek çalışma düzenine geç-
mesine sebep olmuştur. İSAM da bu tarihle birlikte 
geçtiği uzaktan ve dönüşümlü çalışma modelini 8 
Haziran’da sona erdirme kararı almıştır. Normal 
çalışma düzenine dönüş öncesinde ilgili doküman-
lar hazırlanarak personel bilgilendirilmiş, yemek-
hane ve çay ocağı gibi kapalı mekân kullanımları 
net kurallarla sınırlandırılarak kurum içerisine 
bilgilendirici yazı ve uyarılar konulmuş, ayrıca 
ortak mekânlarda teması arttırabilecek su sebili, 
çay makinesi gibi aletler kaldırılarak bina girişle-
rine dezenfektanlar yerleştirilmiştir. Personelin 
toplu taşımayı yoğun vakitlerde kullanmasının 
önüne geçmek amacıyla mesai saatleri ayarlanmış 
ve daha sonra da gelişmelere göre revize edilmiştir. 
Aralık 2020 itibariyle ülkemizdeki gelişmeleri göz 
önüne alan İSAM tekrar, uzaktan ve esnek çalışma 
modeline dönüş yapmıştır.

İSAM personelinin normal çalışmaya dönmesi 
sonrasında, ayrı olarak hazırlıkları yürütülen 
kütüphanemizin üyelerimize hizmet vermeye 
başlaması çalışmaları nihayete erdirilmiş ve kütüp-
hanemiz 22 Haziran’da randevu sistemiyle hizmete 
geri dönmüştür. Pandemi öncesinde her gün 09.00-
23.00 saatleri arasında ortalama 600 kişiye hizmet 

The increase in Covid-19 cases in our country after 
mid-March 2020 has led many private and public 
institutions to switch to flexible working arrangements. 
On June 8, ISAM also decided to end the remote and 
alternate working model, to which it had switched after 
mid-March. Before returning to normal working order, 
relevant documents were prepared and the person-
nel were informed, informative writings and warnings 
were placed in various locations of the institution by 
limiting the use of indoor spaces such as the dining 
hall and the cafeteria. The devices such as water 
dispensers and tea machines which could increase 
contact in common areas were also removed and 
disinfectant dispensers were placed at the building 
entrances. Staff working hours have been adjusted 
in order to prevent the personnel from using public 
transportation during busy times and then revised 
according to the developments. Due to the develop-
ments in our country, ISAM returned to the remote 
and flexible working model as of December 2020.

After the return of ISAM staff to normal work, the 
preparations to open our library for the service of 
our members, which were carried out separately, 
were ended and our library returned to service on 
June 22 based on an appointment system. The 
ISAM Library, which used to serve to an average of 
600 people every day between 09.00-23.00 before 
the pandemic, served only its own researchers and 
author-editors during the pandemic period. During 
this period, additional compartmentalization was 
done and glasses put on the counters to protect the 
library staff. Additional windows were also opened to 
ensure natural ventilation. As of June 22, in order to 
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maintain social distance, members with a maximum 
number of one fifth of the capacity of the library started 
to be accepted with appointment and with a manda-
tory mask. However, in order to avoid the contact of 
many different people, food and tea services, which 
are among the traditional services of ISAM to its 
members, were suspended. Based on the notifica-
tions and requests from our users, we are looking for 
ways to provide our members with the best possible 
service in these difficult times not only by making 
weekly appointments and revisions of working hours, 
but also by infrastructure improvements.

Along with the pandemic outbreak, training activi-
ties at ISAM were either suspended or started to be 
conducted remotely. ISAM’s classical text reading 
groups, which are held under the supervision of 
various experts, took a break during the pandemic. 
ISAM Researcher Training Project (AYP) and Under-
graduate Academic Assistance Program (LADEP) 
continues its regular seminar activities online.

veren İSAM Kütüphanesi, pandemi döneminde 
sadece kendi araştırmacılarına ve müellif-redaktör-
lerine hizmet vermiş, bu süre zarfında kütüphane 
personelini korumaya yönelik ek bölmelendirme 
ve banko camları yapılmış, doğal havalandırma için 
gerekli yerlere ek pencereler açılmıştır. 22 Haziran 
itibariyle sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla 
1/5 kapasite ile randevulu olarak ve maske takılması 
zorunlu olarak üye kabulüne başlanmıştır. Ancak, 
farklı birçok insanın temasının önüne geçmek 
amacıyla İSAM’ın okuyucularına geleneksel 
hizmetleri arasında olan yemek ve çay servisine 
ara verilmiştir. Gerek kullanıcılarımızdan gelen 
bildirimler ve talebe bağlı olarak haftalık randevu 
hakkı ve çalışma saatlerinde revizyonlar yapılarak 
gerekse alt yapı iyileştirmeleriyle üyelerimize bu 
zor zamanlarda mümkün olduğunca iyi hizmet 
sunmanın yolları aranmaktadır.

Pandemi süreciyle birlikte İSAM’daki eğitim faali-
yetleri ya askıya alınmış ya da uzaktan yapılmaya 
başlanmıştır. Çeşitli uzman hocaların nezaretinde 
yapılan ders halkaları olan İSAM klasik metin 
okuma grupları salgın hastalık sürecinde ara 
vermiştir. İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi 
(AYP) ve Lisans Eğitim Destek Programı (LADEP) 
yapmakta olduğu düzenli seminer faaliyetlerini 
çevrim içi olarak sürdürmektedir.
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İSAM’ın Logosu ve 
Kurumsal Kimliği Yenilendi

Otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip İSAM kurulu-
şundan bugüne Türkiye’de İslam araştırmaları ala-
nında gerçekleştirdiği projelerle, programlarla ve 
yaptığı yayınlarla alanının öncü müesseselerinden 
biri olmuştur. Kendi faaliyetlerinde koyduğu stan-
dartlar pek çok farklı kuruma örnek olan İSAM, 
TDV İslam Ansiklopedisi’nin tamamlanmasından 
sonra Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ile eş 
güdüm halinde yürütülen Yeniden Yapılandırma 
çalışmalarını da dikkate alarak kurumsal kimliğini 
ve logosunu yenileme çalışmalarına 2019 yılında 
başlamıştı.

Logo, kurumsal renkler ve kurumsal yazı tipo-
lojisini içeren yeni kurumsal kimlik çalışması 
sürecinde, farklı tasarımcılardan örnek çalışmalar 
talep edilmiş ve gelen çalışmalar İSAM Yönetim 
Kurulu kararıyla görevlendirilen seçici bir kurul 
tarafından ayrıca uzman görüşleri alınarak de-
ğerlendirilmiştir. İSAM’ın gelecek vizyonu göz 
önünde bulundurularak, marka değeri taşıyan 
“İSAM” ismi üzerinde yoğunlaşan logo tasarımı 
başarılı bulunmuş ve 2021 yılı itibariyle kullanıl-
maya başlanması kararlaştırılmıştır.

ISAM’s Logo and 
Institutional Identity Has 
Been Renewed
ISAM with its more than thirty year-old history has 
been one of the prominent organizations in Turkey 
with the projects, the programs, and the publications it 
made in the field of Islamic studies since the day it was 
established. ISAM, which has become an example 
for many different institutions by the standards it sets 
for its own activities, had started to renew its logo 
and institutional identity in 2019 after the completion 
of the TDV Encyclopedia of Islam by considering the 
restructuring efforts carried out in coordination with 
the General Office of Turkey Diyanet Foundation.

During the process of renewing the corporate identity, 
which includes logo, corporate colors and corporate 
font typology, sample studies were requested from 
different designers, and the incoming works were 
evaluated by a selection committee appointed by 
ISAM Board of Directors and by taking expert opin-
ions. Considering the future vision of ISAM, which 
focuses on the brand name “ISAM”, has been found 
successful and it has been decided to be used after 
2021.
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History of Istanbul is 
Online in Turkish and 
English
The Great History of Istanbul from Antiquity until the 
21st Century which was published in Turkish in 2015 
in cooperation between TDV Centre for Islamic Stud-
ies (İSAM) and İBB Kültür A.Ş. (İstanbul Municipality 
Culture Co.), the History of Istanbul started its test 
broadcast at the beginning of December 2020 from 
the istanbultarihi.ist website, which was specially 
prepared in both Turkish and English versions.

The Turkish version of the book, which was pre-
pared thematically within the framework of the project 
initiated in late 2012 and consisting of 363 articles 
written by 270 scientists on different fields such as 
topography, architecture, religious and social life, 
management and economics, was published in 2015. 
In the book consisting of 10 volumes, around 4,000 
visual materials were used as maps, miniatures, 
engravings, pictures and archive documents. The 
Turkish version of the work was introduced to the 
public on Saturday, June 18, 2016 at a meeting 
held at the Cemal Reşit Rey Concert Hall with the 
participation of President Recep Tayyip Erdoğan. The 
English version of the book was completed in 2019 
and submitted to Kültür A.Ş.

In the History of Istanbul, it is aimed to point the 
place of Istanbul among the world cities by focusing 
on the “city” of Istanbul from the first settlement in 
Antiquity until today and to present a summary of the 
academic literature on Istanbul. It is aimed by this 
book to meet the expectations of the general reader 
and to be a reference for the students of formal edu-
cation. Considering that the History of Istanbul can 
be a text/source used in classes on Istanbul Turkey 
and abroad, in addition to becoming a source for the 
studies in its field in terms of knowledge, method and 
content, attention is paid that it has fluent, compre-
hensive and strong style.

Büyük İstanbul Tarihi 
Türkçe ve İngilizce Olarak 
Çevrim içi Yayında

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve 
İBB Kültür A.Ş.’nin iş birliği ile 2015 yılında 
Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. 
Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi hem Türkçe hem 
de İngilizce versiyonlarıyla özel olarak hazırlanan 
istanbultarihi.ist internet sitesinden 2020 yılı 
Aralık ayı başında test yayınına başladı.

2012 yılı sonlarında başlatılan proje çerçevesinde 
tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, 
dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı 
alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 
makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu, 2015 
yılı içerisinde basılmıştır. 10 ciltten oluşan eserde 
harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 
4000 civarında görsel malzeme kullanıl mıştır. 
Eserin Türkçe matbu versiyonu, 18 Haziran 2016 
Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salo-
nu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna 
tanıtılmıştır. Eserin İngilizce versiyonu ise 2019 
yılında tamamlanarak Kültür A.Ş.’ye teslim edil-
miştir.

Büyük İstanbul Tarihi’nde İstanbul’un Antikçağ’da-
ki ilk yerleşiminden günümüze kadar “şehir” 
oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki 
yerinin tayin edilmesi ve İstanbul’a dair akademik 
araştırmaların bir hulasasının sunulması amaç-
lanmıştır. Eserin hem genel okuyucunun beklen-
tilerine cevap vermesi hem de örgün eğitimdeki 
öğrenciler için kaynak olması da hedeflenmiştir. 
Büyük İstanbul Tarihi’nin alanındaki çalışmalara 
bilgi, yöntem ve içerik olarak kaynaklık etmesi 
yanında Türkiye’de ve yurt dışında verilen İstan-
bul derslerinde kullanılabilecek bir metin/kaynak 
olacağı da düşünülüp akıcı, kuşatıcı ve güçlü bir 
üsluba sahip olmasına dikkat edilmiştir.
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Büyük İstanbul Tarihi, şehrin bütün tarihî dö-
nemlerini kuşatmaktadır, dolayısıyla alanındaki 
en hacimli ve kapsamlı çalışma olma özelliğine 
sahiptir. İstanbul’un tarihini anlatan on ciltlik bu 
eserin yazımında, tematik bir anlayışla hareket 
edilmiş, her bir tema altındaki konular ayrı ayrı 
makaleler halinde yazılmıştır. Ana makalelerde 
yeterince üzerinde durulamayan konuların daha 
iyi anlaşılmasını sağlayacak ayrıntılar ise çerçeve ve 
derkenar yazılarıyla derinlikli olarak incelenmiştir. 
Eser ayrıca İstanbul tarihi açısından önemli ve 
alanlarında ilk olan iki çalışmayı daha okurlara 
sunmaktadır: İstanbul kronolojisi ve İstanbul 
bibliyografyası.

Büyük İstanbul Tarihi’nin basılmış Türkçe ve ha-
lihazırda basılmamış İngilizce versiyonlarından 
daha fazla kişinin istifade etmesini sağlamak üzere 
2020 yılı içerisinde hazırlıkları tamamlanarak 
eser için özel olarak hazırlanan internet sitesi test 
yayını aşamasına hazır hale gelmiştir. Bu süreçte 
matbu metinler gözden geçirilmiş, güncel bilgiler 
eklenmiş ve eserin içerdiği binlerce orijinal görsel 
malzeme yüksek çözünürlüklü olarak internet 
sitesine aktarılmıştır.

The History of Istanbul encompasses all the historical 
periods of the city so it is the most voluminous and 
comprehensive study in its field. In the writing of this 
ten-volume book, which tells the history of Istanbul, 
a thematic approach has been considered, and the 
subjects under each theme were written as separate 
articles. The details that provide a better understand-
ing of the issues which are not sufficiently addressed 
in the main articles were examined in depth in the 
framework writings. The book also presents two 
more studies that are important about the history of 
Istanbul and are the first in their fields: chronology 
of Istanbul and bibliography of Istanbul.

In order to enable more people to benefit from the 
published Turkish and not yet published English ver-
sions of the History of Istanbul, the preparations were 
completed in 2020 and the website was opened to 
the users on test mode. Meanwhile, published texts 
were reviewed, updated information was added, 
and thousands of original visual materials included 
in the book were transferred to the website in high 
resolution.
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ISAM and FSM Center 
for Manuscript Studies 
Organized Joint Critical 
Editing Course
Between 16-25 January 2020, two different levels 
of Arabic critically editing courses were held, as 
“basic level” (ta’sīsiyya) and “advanced level” (mu-
taqaddima). In addition to ISAM and FSM Center 
for Manuscript Studies, Canada Seekers Guidance 
Institute and Egyptian Arabic Manuscripts Institute 
also contributed to these courses, which also included 
various workshops. 

ISAM not only organized 25 different levels of inter-
national critical editing courses in 14 terms from 2013 
to 2018 but also has created an awareness about the 
importance of publishing the qualified critically edited 
books in Turkey by publishing critically edited books 
within the scope of “Late Classical Period Project”. 
Since 2018, it has been giving importance to sharing 
experience by organizing critical editing courses in 
cooperation with important educational institutions 
of our country. In this context, 61 students were 
entitled to receive certificates in the course held in 
cooperation with FSM Foundation University, which 
employs many expert names in the field of Arabic 
critical editing.

The trainings at Fatih Sultan Mehmet Foundation Uni-
versity Atik Valide Campus (Faculty of Letters building) 
were conducted at two different levels. “Basic level” 
(ta’sīsiyya) course lasted 10 days between January 
16-25. A total of 60 hours of training, 30 hours of 
which were theoretical and 30 hours of which were 
practice, was given in the courses. In the “advanced 
level” (muqakaddima) course, in which there is no 
practice phase, 30 hours of theoretical training was 
conducted between January 16-20.

On January 25, 2020, when the courses were com-
pleted, a meeting was held at Fatih Sultan Mehmet 
Foundation University Atik Valide Campus and sixty-
one students who successfully completed the courses 
were presented their certificates at the ceremony 
attended by İSAM Vice President Assoc. Prof. Tuncay 
Başoğlu, Dr. Hamza al-Bakrī, and Dr. Maḥmūd al-
Miṣrī.

İSAM ve FSM DUAM Ortak 
Tahkik Kursu Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
(İSAM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesi DUAM iş birliği ile 16-25 Ocak 2020 tarihleri 
arasında “temel seviye” (te’sîsiyye) ve “ileri seviye” 
(mütekaddime) olmak üzere iki farklı seviyede 
Arapça tahkik kursu yapıldı. Çeşitli atölye çalış-
malarını da içeren kurslara İSAM ve FSM DUAM 
haricinde Kanada Seekers Guidance Enstitüsü ve 
Mısır Arapça Yazmalar Enstitüsü de katkı sağladı.

İSAM “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında 
2013 yılından 2018 yılına kadar 14 dönem halinde 
farklı seviyelerde 25 uluslararası tahkik kursu or-
ganize etmenin yanında, yayımladığı nitelikli tah-
kikli neşirlerle de Türkiye’de tahkikli neşir alanının 
önemi konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. 
2018 yılından bu yana ise ülkemizin önemli eğitim 
kurumlarıyla iş birliği içerisinde tahkik kursları dü-
zenleyerek tecrübe paylaşımına önem vermektedir. 
Bu bağlamda, Arapça tahkikli neşir konusunda 
yetkin pek çok ismi bünyesinde barındıran FSM 
Vakıf Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılan 
kursta 61 öğrenci sertifika almaya hak kazanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Atik Valide 
Yerleşkesi’nde (Edebiyat Fakültesi binası) gerçek-
leştirilen eğitimler iki farklı seviyede yapılmıştır. 
“Temel seviye” (te’sîsiyye) kursu 16-25 Ocak tarih-
leri arasında 10 gün sürmüş; 30 saati teorik, 30 saati 
de uygulama olmak üzere toplam 60 saatlik eğitim 
yapılmıştır. Uygulama safhasının olmadığı “ileri 
seviye” (mütekaddime) kursunda ise 16-20 Ocak 
tarihleri arasında 30 saat teorik eğitim yapılmıştır.

Derslerin tamamlandığı 25 Ocak 2020 tarihinde 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Atik Valide 
Yerleşkesi’nde yapılan ve Dr. Hamza el-Bekrî, Dr. 
Mahmûd el-Mısrî ve İSAM Başkan Yardımcısı 
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu’nun katıldığı törende 
kursları başarıyla tamamlayan altmış bir öğrenciye 
sertifikaları takdim edildi.
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Ulema Veri Tabanı 
Projesi’nin İlk Aşaması 
Tamamlandı

Bu proje İslam tarihinin başlangıcından günümüze 
kadar müslümanların yaşadıkları bütün bölge-
lerden âlimlerin hayat hikâyeleri, ilmî çevrelerle 
ilişkileri, eserleri, yaşadıkları ve seyahat ettikleri 
bölgelerle ilgili verileri toplamayı, gerek çeşitli ilmî 
araştırmalarda gerekse İslam Ansiklopedisi (DİA) 
maddelerinin yazımında kullanılmak üzere analiz 
edilebilir bir formatta kaydetmeyi hedeflemektedir.

Toplanan verilere dayalı olarak yapılacak incele-
melerle ulemanın müslümanların yaşadığı farklı 
bölgelere dağılımının tespiti, âlimlerin fert veya 
grup olarak bir bölgeden diğerine hareketlerinin 
tespiti, eser üretimlerine dair ayrıntılı bilgilerin 
tespiti, çeşitli bölgelerde yaşayan âlimler arasındaki 
bağlantıların gösterilmesi, İslam tarihinde ilmî 
süreklilik ve kopuşların tespiti ve bunun dijital 
analizlerle gösterilip yorumlanması, ulemayı mer-
keze alarak İslam’ın küresel (global) tarihinin yazıl-
ması için veri üretilmesi, İslam tarihinde yeni ilim 
merkezlerinin ortaya çıkışının tarihlendirilmesi 
gibi araştırmalar yapılacak ve daha ileri çalışmalara 
zemin hazırlanmış olacaktır.

Birkaç aşamadan oluşan projenin 2020 yılı Ocak 
ayı itibariyle başlanan ve bir yılda tamamlanan ilk 
aşamasında (Alt Proje 1) kaynak temelli bir çalış-
ma yürütülerek Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin 
(ö. 968/1561) eş-Şekāiku’n-nu‘mâniyye adlı ese-
rinde yer alan âlimlere dair veriler kaynaklarıyla 
birlikte kaydedilmiştir. Çoğu Osmanlı Devleti’nin 
başlangıcından, eserin yazıldığı 1558 yılına kadar 
Osmanlı topraklarında yaşamış bu âlimlere dair 
veriler kişi, yer, kurum ve eser bilgileri girilerek 
çoklu, çapraz sorgulamalar yapılabilecek şekilde 
işlenmiştir.

The First Phase of the 
Ulama Database Project 
Has Been Completed
This project aims to collect data on the biographies 
of scholars from all regions where Muslims have 
lived from the beginning of the history of Islam to the 
present day, their relations with scholarly circles, their 
works, and the regions where they lived and travelled, 
and to record the collected data in an analytical format 
for use in various scientific researches and in writing 
the articles of the Encyclopedia of Islam (DIA).

By means of collected data it is aimed to find out the 
distribution of the ulema to different regions where 
Muslims have lived, to determine the movements of 
scholars from one region to another as individuals or 
groups, to find out the detailed information about the 
production of their works, to show the connections 
between scholars living in various regions, to figure 
out the scholarly continuity and breaks in Islamic his-
tory and to show and interpret all these data via digital 
analysis, to produce data to write the global (global) 
history of Islam by placing the ulema at the center, 
to date the emergence of new scholarly centers in 
Islamic history will be conducted and thus a ground 
for further studies will be prepared.

A resource-based study was carried out in the first 
phase of the project, which was started in January 
2020 and completed in a year, and the data about the 
scholars mentioned in Taşköprizâde Ahmed Efendi’s 
(d.968/1561) book titled Al-Shaqāik al-Nu’māniyya 
were recorded together with their sources. The data 
about these scholars, who lived in the Ottoman lands 
from the beginning of the Ottoman Empire until 1558 
when the Taşköprizâde’s book was written, was 
processed in a way that multiple inquiries and cross-
references could be made by entering information 
about the person, location, institution and work.
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In addition to the simple search and advanced chain 
filtering functions of the database, work is underway 
to visualize search results and to develop an internet 
interface for data entry by volunteer researchers. 
In this context, a software infrastructure is being 
developed that will allow quantitative and qualitative 
analysis through other programs by dumping data 
from the database. In addition, it is aimed to make 
the database available to the benefit of researchers 
like other ISAM databases are.

In the later stages of the project, information pertain-
ing to scholars who lived in the pre-Ottoman period 
and in the modern era will be added to the database. 
The project was started with a team of five under the 
management of Assoc. Prof. Abdurrahman Atçıl and 
it is aimed to enlarge the team by including more 
volunteer participants over time.

Veri tabanının basit arama ve gelişmiş zincir filt-
releme fonksiyonları yanı sıra, arama sonuçlarının 
görselleştirilmesine ve gönüllü araştırmacılar ta-
rafından veri girişi için bir internet ara yüzünün 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. 
Bu çerçevede ayrıca veri tabanından veri dökümü 
yapılarak başka programlar aracılığı ile nicel ve 
nitel analizlere imkân verecek yazılım alt yapısı 
oluşturulmaktadır. Ayrıca veri tabanının diğer 
İSAM veri tabanları gibi araştırmacıların kulla-
nımına açılması hedeflenmektedir.

Projenin sonraki aşamalarında Osmanlı’nın 
son dönemine kadar yaşamış âlimlerle birlikte 
Osmanlı öncesi dönemde ve modern dönemde 
Türkiye’de ve İslam dünyasında yaşamış âlimlere 
dair bilgiler de veri tabanına eklenecektir. Proje, 
Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl’ın yönetiminde beş 
kişilik bir ekiple başlatılmış olup zaman içerisinde 
gönüllü katılımcıların da dahil edilmesiyle ekibin 
büyütülmesi hedeflenmektedir.
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“Kültür ve Sanat 
Hayatımızda Ebüzziya 
Ailesi” Sergisi

Ömer Faruk Şerifoğlu küratörlüğünde Zeytin-
burnu Belediyesi tarafından 16 Ekim – 27 Aralık 
2020 tarihlerinde Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen sergide İSAM Kütüphanesi Ziyad 
Ebüzziya Evrakı’na ait zengin arşiv vesikalarıyla 
birlikte aile üyelerinden derlenen şahsi koleksi-
yonlar da ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.

Kültür ve sanat tarihimiz, bilhas-
sa da matbaacılığımızın seren-
camı açısından önemli unsurlar 
barındıran sergide mektuplar, fo-
toğraflar, Ebüzziya Matbaası’nda 
basılan eserlerin klişeleri (kitap 
kapakları, kartpostal vb.), kitap 
kapağı süslemelerinin eskizleri, 
takvimler ve ailenin soy ağacının 
yanı sıra aile üyelerine ilişkin bil-
giler ve bazı kişisel koleksiyonlar 
da yer almaktadır.

İSAM Kütüphanesi’nde bulu-
nan aile arşivi, 1871’de dede 
Ebüzziya Mehmet Tevfik ile 
başlayıp ilerleyen yıllarda oğul-
ları Velid ve Talha Ebüzziya, daha sonra da torun 
Ziyad Ebüzziya ile gelişmiş ve Ziyad Bey’in vefatı 
sonrasında İSAM Kütüphanesi’ne aktarılmıştır. 
İki kısma ayrılan arşiv malzemesinde “Ebüzziya 
Ailesi” kısmı Ebüziyya Tevfik’in, oğulları Velid ve 
Talha Ebüzziya’nın kişisel ve siyasi yazışmalarının 
yanında Matbaa-i Ebüzziyâ’ya ait dokümanlarla 
birlikte dönemine ve Yeni Osmanlılar’a dair çok 
kıymetli evrak ve gazete kupürlerini ihtiva etmek-
tedir. Arşivin ikinci kısmında ise Ziyad Ebüzzi-
ya’nın kişisel evrakıyla birlikte yayıncılıktan renkli 
profesyonel hayatını yansıtacak şekilde siyasete, 
basına ve görev yaptığı kuruluşlara kadar farklı 
farklı alanlarda dokümanlar bulunmaktadır.

The Exhibition of 
“Ebüzziya Family in Our 
Culture and Art Lives”
In the exhibition organized by the Zeytinburnu 
Municipality under the curatorship of Ömer Faruk 
Şerifoğlu between 16 October - 27 December 2020 
at Kazlıçeşme Art Center, the rich archive documents 
belonging to the ISAM Library Ziyad Ebüzziya Docu-
ments and the personal collections collected from the 
family members were also presented to the attention 
of the visitors.

The exhibition, which contains im-
portant elements in terms of our 
culture and art history, especially 
in terms of the development of 
printing in our country, consists of 
letters, photographs, clichés (book 
covers, postcards, etc.) of the 
works printed at Ebüzziya Print-
ing House, sketches of the book 
cover decorations, calendars and 
information about family geneal-
ogy as well as family members 
and some personal collections.

The family archive in the ISAM 
Library started with the grandfa-
ther Ebüzziya Mehmet Tevfik in 
1871 and developed with his sons 
Velid and Talha Ebüzziya in the 
following years, and later with the 
grandchild Ziyad Ebüzziya and 

transferred to the ISAM Library after the death of 
Ziyad Ebüzziya. In the archive materials divided into 
two sections, the “Ebüzziya Family” section contains 
the personal and political correspondence of Ebüziyya 
Tevfik, his sons Velid and Talha Ebüzziya, as well 
as documents belonging to the Matbaa-i Ebüzziyâ, 
along with very valuable documents and newspaper 
clippings about the period and the New Ottomans. 
In the second section of the archive, along with the 
personal documents of Ziyad Ebüzziya, there are 
documents in different aspects of his life from publish-
ing to politics, the press and the organizations where 
he worked, reflecting his colorful professional life.
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Scholarly Works of ISAM 
Employees

	� Tuncay Başoğlu, Assoc. 
Prof.

	� (Article)

“Eyyûbîler ve Memlükler Dönemi Fıkıh Yazımı (Is-
lamic Legal Writing in the Period of Ayyubids and 
Mamluks)”, İslâm Tetkikleri Dergisi (Journal of Islamic 
Surveys), 2020, X, issue 1, p. 229-332.

	� (Editing)

Şeyhülislam’ın Kelamı: Mustafa Sabri Efendi’nin İslam 
Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı 
(The Theology of Şeyhulislam: The Contributions of 
Mustafa Sabri Efendi to Islamic Thought and New 
Islamic Theology (joint editor with Merdan Güneş), 
İstanbul: Ketebe, 2020.

	� (Teaching)

“Mütekellimûn Usul Anlayışı (Mutakallimun Jurists’ 
Understanding of the Methodology of Islamic Law)”, 
Ibn Haldun University Institute of Social Sciences, 
Department of Islamic Law, PhD Course, Bahar 2020.

	� Mustafa Demiray, Dr.

	� (Preparation for Publication)

Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 749/1349), 
Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; Sayyid 
Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-Tajrīd; 
Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes from 
other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, 
Muhammed Yetim, Salih Günaydın, vol. I, Ankara: 
İSAM Publications, 2020.

M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin 
Temeli (Ottoman Law: The Foundation of the Ottoman 
State), Ankara: İSAM Publications, 2020.

M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği (The Theory of Jism in Islamic 
Philosophy: The Tradition of Hikmat al-‘Ayn), Ankara: 
İSAM Publications, 2020.

İSAM Mensuplarının İlmî 
Çalışmaları

	Tuncay Başoğlu, Doç.Dr.

	� (Makale)

“Eyyûbîler ve Memlükler Dönemi Fıkıh Yazımı”, 
İslâm Tetkikleri Dergisi, 2020, X, sayı 1, s. 229-232.

	� (Editörlük)

Şeyhülislam’ın Kelamı: Mustafa Sabri Efendi’nin 
İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına 
Katkısı (Merdan Güneş ile birlikte), İstanbul: 
Ketebe, 2020.

	� (Ders)

“Mütekellimûn Usul Anlayışı”, İbn Haldun Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku 
Anabilim Dalı, doktora dersi, Bahar 2020.

	Mustafa Demiray, Dr.

	� (Yayına Hazırlık)

Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (674-
749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrî-
di’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-816/1340-
1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin minhüvâtı ve 
başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih 
Günaydın, c. I, Ankara: İSAM Yayınları, 2020.

M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliy-
ye’nin Temeli, Ankara: İSAM Yayınları, 2020.

M. Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: 
Hikmetü’l-ayn Geleneği, Ankara: İSAM Yayınları, 
2020.
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	Orhan Ençakar, Dr.

	� (Makale)

“Bir Mezhebin Yitik Kültürü: Hanefî Mezhebi 
Nevâdir Literatürü”, İslam Araştırmaları Dergisi, 
sayı 44, Temmuz 2020, s. 1-36.

	� (Ders)

Klasik Fıkıhta Akit Teorisi, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi İslam Ekonomisi Bölümü, yüksek 
lisans dersi, Güz 2020.

	� (Seminer)

Tahkik Kursu Seminerleri, FSMÜ, 21-26 Ocak 
2020.

“Usûl-i Fıkıh Dersleri”, LADEP, Bahar-Güz 2020.

“Risale Okumaları: Kınalızâde Ali Efendi’nin 
Tabakātü’l-Mesâil İsimli Risalesi”, Fatih Sahn-ı 
Seman Medreseleri, Haziran 2020.

“Klasik Fıkıh Dersleri, Ukubat Bahsi”, İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Vakfı (İSAR), Güz 2020.

“Klasik Fıkıh Dersleri, İbadet Bahsi”, Dar’ul’ilim, 
Güz 2020.

	� (Yayına Hazırlık)

Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī (ö. 
714/1314), et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, thk. Ali 
Tarık Ziyat Yılmaz, I-II, Ankara: İSAM Yayınları, 
2020.

İbn Nüceym (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl, thk. Mu-
hammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî, İstanbul: İSAM 
Yayınları, 2020.

	� Orhan Ençakar, Dr.

	� (Article)

“Bir Mezhebin Yitik Kültürü: Hanefî Mezhebi Nevâdir 
Literatürü (The Lost Culture of a Madhhab: Nawādir 
Literature in Hanafī Madhhab)”, İslam Araştırmaları 
Dergisi (Journal of Islamic Studies), sayı 44, Temmuz 
2020, s. 1-36.

	� (Teaching)

Klasik Fıkıhta Akit Teorisi (The Law of Contracts in 
Classical Islamic Law), Istanbul 29 Mayıs University, 
Department of Islamic Economics, MA course, Fall 
2020.

	� (Seminar)

Tahkik Kursu Seminerleri (Critical Editing Seminars), 
FSMÜ, 21-26 Ocak 2020.

“Usûl-i Fıkıh Dersleri (Course about the Methodology 
of Islamic Jurisprudence)”, LADEP, Bahar-Güz 2020.

Risala Readings: Ṭabaqāt al-Masāil, Fatih Sahn-ı 
Semân Education and Research Center, June 2020.

“Klasik Fıkıh Dersleri, Ukubat Bahsi (Course on 
Classical Islamic Law: the Section on Penal Law)”, 
Istanbul Education and Research Foundation (İSAR), 
Güz 2020.

“Klasik Fıkıh Dersleri, İbadet Bahsi (Course on Clas-
sical Islamic Law: the Section about the Acts of Wor-
ship)”, Dar’ al-’ilm, Fall 2020.

	� (Preparation for Publication)

Husām al-Dīn Husayn al-Sighnākī (d. 714/1314), al-
Tasdīd fī sharḥ al-Tamhīd, ed. Ali Tarık Ziyat Yılmaz, 
I-II, Ankara: İSAM Publications, 2020.

Ibn Nujaym (d. 970/1563), Lubb al-‘Uṣūl, ed. by 
Muhammad Fāl Sayyid al-Shinqīṭī, İstanbul: İSAM 
Publications, 2020.
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	� Arzu Güldöşüren, Dr.

	� (Article)

“İstanbul’un Simgesi Kutsal Mabed Ayasofya’nın 
Osmanlı Dönemi (The Ottoman Period of Ayasofya, 
the Symbol of Istanbul, the Holy Temple)”, Seyyide, 
issue 63, 2020, s. 4-11.

	� Fikriye Karaman, Dr.

	� (Dissertation)

“Mehmed Memduh Pasha: An Imperial Biography 
from Tanzimat to Republic”, PhD, Istanbul Şehir 
University Institute of Social Sciences, 2020.

	� (Teaching)

“World Civilizations and Global Encounters, Since 
1300 CE”, İstanbul Şehir University, Spring 2020.

“Exploring Istanbul”, Marmara University, Fall 2020.

“Dersimiz İstanbul”, Marmara University, Fall 2020.

	� Adem Yığın, Dr.

	� (Teaching) 

“Methodology of Islamic Jurisprudence II”, İstanbul 
29 Mayıs University, Bahar 2020.

“Methodology of Islamic Jurisprudence I”, İstanbul 
29 Mayıs University, Fall 2020.

	� (Seminar)

“Sharḥu Samt al-Wuṣūl”, Association of Theological 
Research (İLADER), Spring-Summer-Fall 2020.

“Introduction to Islamic Studies”, Yakaza Scientific 
Research Association, Spring 2020.

	Arzu Güldöşüren, Dr.

	� (Makale) 

“İstanbul’un Simgesi Kutsal Mabed Ayasofya’nın 
Osmanlı Dönemi”, Seyyide, sayı 63, 2020, s. 4-11.

	Fikriye Karaman, Dr.

	� (Tez)

“Mehmed Memduh Pasha: An Imperial Biography 
from Tanzimat to Republic (Mehmed Memduh 
Paşa: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir İmparatorluk 
Biyografisi)”, doktora tezi, İstanbul Şehir Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.

	� (Ders)

“World Civilizations and Global Encounters, Since 
1300 CE”, İstanbul Şehir Üniversitesi, Bahar 2020.

“Exploring Istanbul”, Marmara Üniversitesi, Güz 
2020.

“Dersimiz İstanbul”, Marmara Üniversitesi, Güz 
2020.

	Adem Yığın, Dr.

	� (Ders)

“İslam Hukuk Usulü II”, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi, Bahar 2020.

“İslam Hukuk Usulü I”, İstanbul 29 Mayıs Üniver-
sitesi, Güz 2020.

	� (Seminer)

“Şerhu Semti’l-Vüsûl Okumaları”, İlahiyat Araştır-
maları Derneği (İLADER), Bahar, Yaz ve Güz 2020.

“İslamî İlimlere Giriş”, Yakaza İlmî Araştırmalar 
Derneği, Bahar 2020.
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	Muhammet Ceylan

	� (Seminer)

“Müzakere”, LADEP-2, Bahar, 2020

“Müzakere”, LADEP-2, Güz, 2020

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir”, LADEP-İhtisas, 
Bahar, 2020

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir”, LADEP-İhtisas, 
Güz, 2020

	M. Tâhir Büyükkörükçü

	� (Seminer)

LADEP-İhtisas: Lisans üstü hazırlık, İSAM, Bahar 
& Güz 2020.

	Sema Doğan

	� (Söyleşi)

“Semavi Eyice ile Rumeli ve Türk Trakyası Üzerine 
Bir Söyleşi” (İsa Kayaalp ile birlikte), MUTAD 
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, VII/1 
(2020), s. 248-266.

	Münzir Şeyhhasan

	� (Ders)

“Sistematik kelam I”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Güz 2020.

“İslam İnanç Esasları”, Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi, Güz 2020.

“Sistematik kelam II”, Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi, Bahar 2020.

	� Muhammet Ceylan

	� (Seminar)

“Müzakere (Discussion)”, LADEP-2, Spring, 2020

“Müzakere (Discussion)”, LADEP-2, Spring, 2020

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir (Classical Text Read-
ing: Tafsir)”, LADEP-Expertise, Spring, 2020

“Klasik Metin Okumaları: Tefsir (Classical Text Read-
ing: Tafsir)”, LADEP-Expertise, Fall, 2020

	� M. Tâhir Büyükkörükçü

	� (Seminar)

LADEP-Expertise: Preparation for Graduate Studies, 
İSAM, Spring & Fall 2020.

	� Sema Doğan

	� (Interview)

“Semavi Eyice ile Rumeli ve Türk Trakyası Üzeri-
ne Bir Söyleşi (An Interview with Semavi Eyice on 
Rumelia and Turkish Thrace)” (joint interview with İsa 
Kayaalp), MUTAD Marmara Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi (MUTAD Marmara Journal of Turkish Stud-
ies), VII/1 (2020), s. 248-266.

	� Münzir Şeyhhasan

	� (Teaching)

“Sistematik Kelam I (Systematic Islamic Theology I)”, 
Marmara University Faculty of Theology, Fall 2020.

“İslam İnanç Esasları (Principles of Islamic Creed)”, 
Marmara University Faculty of Theology, Fall 2020.

“Sistematik Kelam II (Systematic Islamic Theology II)”, 
Marmara University Faculty of Theology, Spring 2020.
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“Kelam Tarihi (History of Islamic Theology)”, Marmara 
University Faculty of Theology, Spring 2020.

“Kelam Tarihi (History of Islamic Theology)”, İstanbul 
University Faculty of Theology, Spring 2020.

	� Talha Üstündağ

	� (Redaction)

Roger L. Geiger, Araştırma ve Bağlantılı Bilgi: II. 
Dünya Savaşı’ndan İtibaren Amerikan Araştırma 
Üniversiteleri (Research and Relevant Knowledge: 
American Research Universities Since World War 
II), İstanbul: Küre Publications, 2020.

	� (Preparation for Publication)

Andrew Delbanco, Üniversite: Neydi, Ne Durumda ve 
Nasıl Olmalı (College: What It Was, Is, and Should 
Be), İstanbul: Küre Publications, 2020.

Ronald G. Ehrenberg, Akademinin Yönetimi: Modern 
Üniversite’de Sorumlu Kim? (Governing Academia: 
Who is in Charge at the Modern University?), İstanbul: 
Küre Publications, 2020.

	� Okan Kadir Yılmaz

	� (Article)

“The Construction of Biographical Chronologies of 
Abu Yusuf and Shaybani”, İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi (Journal of Islamic Law Studies), issue 35, 
2020, p. 455-474.

	� (Presentation)

“Ibn Kutluboğa’s (d. 879/1474) Approach to the Issue 
of Lineage Equivalence in Marriage in the Context 
of the Problem of Changing Rules”, VI. Islamic Law 
Graduate Student Symposium, Istanbul University 
Faculty of Theology Department of Islamic Law, 
23-24 October 2020.

“Kelam Tarihi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Bahar 2020.

“Kelam Tarihi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi, Bahar 2020.

	Talha Üstündağ

	� (Redaksiyon)

Roger L. Geiger, Araştırma ve Bağlantılı Bilgi: II. 
Dünya Savaşı’ndan İtibaren Amerikan Araştırma 
Üniversiteleri, İstanbul: Küre Yayınları, 2020.

	� (Yayına Hazırlık)

Andrew Delbanco, Üniversite: Neydi, Ne Durumda 
ve Nasıl Olmalı, İstanbul: Küre Yayınları, 2020.

Ronald G. Ehrenberg, Akademinin Yönetimi: 
Modern Üniversite’de Sorumlu Kim?, İstanbul: Küre 
Yayınları, 2020.

	Okan Kadir Yılmaz

	� (Makale)

“Ebû Yûsuf ve Şeybânî’nin Biyografik Kronolojile-
rinin İnşâsı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 
s. 35, 2020, s. 455-474.

	� (Tebliğ)

“Ahkâmın Değişmesi Problemi Bağlamında 
Nikâhta Soy Denkliği (Kefâet fi’n-neseb) Meselesi-
ne İbn Kutluboğa’nın (ö. 879/1474) Yaklaşımı”, VI. 
İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 
İÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, 
23-24 Ekim 2020.
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	� (Seminer) 

“İbn Âbidîn, Ukūdü resmi’l-müftî”, Fatih Sahn-ı 
Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi, 23-24, 26, 
30 Haziran 2020.

“Klasik Fıkıh Okumaları”, İSAR, Bahar, 2020.

“el-Fuṣûl fi’l-uṣûl (Cessâs) Okumaları”, Fatih 
Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ba-
har-Yaz, 2020.

	� (Yayına Hazırlık)

Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (674-
749/1276-1349), Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrî-
di’l-akāid; Seyyid Şerîf el-Cürcânî (740-816/1340-
1413), Hâşiyetü’t-Tecrîd; Cürcânî’nin minhüvâtı ve 
başka haşiye notlarıyla birlikte, thk. Eşref Altaş, 
Muhammet Ali Koca, Muhammed Yetim, Salih 
Günaydın, I-III, Ankara: İSAM Yayınları, 2020.

Rükneddin es-Semerkandî (ö. 701/1301), Câmiu’l-
usûl fî beyâni’l-kavâidi’l Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî 
usûli’l-fıkh, thk. İsmet Garibullah Şimşek, I-II, 
Ankara: İSAM Yayınları, 2020

	Taha Yasin Tan

	� (Tez)

“Hanefî Furû Fıkıh Literatüründe Uyuşturucu 
Maddelerin Hükmü: İbn Kemal ve Ebussuud’un 
Afyon, Benc ve Haşiş Hakkındaki İhtilafları Ör-
nekliğinde Bir İnceleme”, yüksek lisans tezi, Mar-
mara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.

	� (Seminer)

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh”, LADEP-İhtisas, 
Bahar 2020.

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh”, LADEP-İhtisas, 
Güz, 2020.

“Müzakere”, LADEP-1, Güz, 2020.

	� (Seminar) 

“Ibn Ābidīn, Uqūdu Rasm al-Muftī”, Fatih Sahn-ı 
Semân Education and Research Center, 23-24, 26, 
30 June 2020.

“Klasik Fıkıh Okumaları (Classical Fiqh Readings)”, 
ISAR, Spring, 2020.

“al-Fuṣūl fi al-‘Uṣūl (Jaṣṣāṣ)”, Fatih Sahn-ı Seman 
Eğitim ve Araştırma Merkezi, Spring-June, 2020.

	� (Preparation for Publication)

Maḥmūd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Isfahānī (d. 749/1349), 
Tasdīd al-Qawāid fī Sharḥi Tajrīd al-Aqāid; Sayyid 
Sharīf al-Jurjānī (d. 816/1413), Hāshiyat al-Tajrīd; 
Together with al-Jurjānī’s minhuwāt and notes from 
other glosses, ed. by Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, 
Muhammed Yetim, Salih Günaydın, I-III, Ankara: 
İSAM Publications, 2020.

Rukn al-Dīn al-Samarqandī (d. 701/1301), Jāmi‘ al-
‘Uṣūl fī Bayān al-Qawāid al-Ḥanafiyya wa al-Shāfi‘iyya 
fī ‘Uṣūl al-Fiqh, ed. by İsmet Garibullah Şimşek, I-II, 
Ankara: İSAM Publications, 2020

	� Taha Yasin Tan

	� (Thesis)

“Hanefî Furû Fıkıh Literatüründe Uyuşturucu Mad-
delerin Hükmü: İbn Kemal ve Ebussuud’un Afyon, 
Benc ve Haşiş Hakkındaki İhtilafları Örnekliğinde 
Bir İnceleme (The Rulings of Herbs in Hanefī Furū‘ 
Fiqh Literature: An Investigation of Ibn Kemāl and 
Abū al-Su‘ūd’s Disputes About Opium, Badj, and 
Hashish)”, MA Thesis, Marmara University Institute 
of Social Sciences, 2020.

	� (Seminar)

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh (Classical Text Read-
ings: Islamic Law)”, LADEP-Expertise, Spring 2020.

“Klasik Metin Okumaları: Fıkıh (Classical Text Read-
ings: Islamic Law)”, LADEP-Expertise, Fall, 2020.

“Müzakere (Discussion)”, LADEP-1, Fall, 2020.



87
2020

	� Cemal Toksoy

	� (Bibliographic Work)

“A Bibliography of Istanbul” (joint article with Yunus 
Uğur), History of Istanbul, From Antiquity to the 21st 

Century website, İSAM-İstanbul Kültür A.Ş., 2020 
(https://istanbultarihi.ist/732-a-bibliography-of-
istanbul)

	Cemal Toksoy

	� (Bibliyografya Çalışması)

“A Bibliography of Istanbul” (Yunus Uğur ile 
birlikte), History of Istanbul, From Antiquity to 
the 21st Century websitesi, İSAM-İstanbul Kültür 
A.Ş., 2020
(https://istanbultarihi.ist/732-a-bibliograph-
y-of-istanbul)
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