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Hocam, kitâbiyat ve ricâl bilgisinin 
İslamî ilimler içinde önemli bir yeri 
var, bu konuda neler söylenebilir?

Bismillâhirrahmânirrahîm diyerek Allah 
Teâlâ’ya şükür, size de teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. 

Aslında kitâbiyat, ricâl, yani tabakat ve 
terâcim bilgisinin önemi izahtan vareste-
dir. Bakınız, İmam-ı Azam Ebû Hanîfe di-
yor ki: “Ulemayı tanımak, onların tecrübe 

ve hatıralarından faydalanmak, bana pek 
çok fıkıh meselesinden daha güzel geliyor. 
Zira bunlar, ulema topluluğunun âdâp ve 
ahlâkı demektir”. 

Bu hikmetli sözün şu âyet-i kerîmeler-
den mülhem söylenmiş olduğuna işaret 
edilir: “Elçilerin haberlerinden senin 
yüreğini pekiştirecek ve mutmain kıla-
cak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunlarla 
sana gelen hakikat, inananlar için ise 
bir öğüt ve hatırlatmadır” (Hûd 11/120) 

İSAR Akademik Kurul ve İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Zekeriya Güler ile Hadis İlmi 
Üzerine Mülakat



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

5

gerektiğini söyler ve bahsi geçen dört 
kitabı mütalaa eden zeki birinin haki-
ki âlim olacağını dile getirir. Günümüz 
hadis âlimlerinden Abdülfettâh Ebû 
Gudde ise beşinci kitap olarak Hanefî 
fıkıh ve hadis âlimi Ebû Ca’fer et-
Tahâvî’nin Müşkilü’l-âsâr adlı eseriyle 
bu listeyi taçlandırır. 

1997’de ebediyete irtihal eden Ebû 
Gudde üstadımız, aslen Halepli olup 
son devir Osmanlı ulemasından Düz-
celi Muhammed Zâhid Kevserî’nin 
Mısır’da çok özel bir talebesi olmuş, 
medyûn-i şükran bir dil ve üslupla biz-
zat kendisinden “Bende ne varsa hepsi 
sizin ecdadınızdandır” hissiyatını duy-
muşuzdur. Onun Safahât min sabri’l-u-
lemâ adlı eseri, ilim yolcuları için gayet 
faydalıdır.

Tabii bu tavsiyeler, yaşanan tecrübele-
rin birer tezahürü olarak görülmelidir. 
Şüphesiz başka tecrübe ve alternatif 
tavsiyeler de olacaktır. Ama ne olursa 
olsun “Asıl kaynakları bırakıp da tefer-

ve “O elçilerin hayat hikâyelerinde akıl 
ve idrak sahipleri için elbette büyük bir 
ibret vardır” (Yûsuf 12/111).

Bu sebeple, başta sahâbe ve tâbiîn nesli 
olmak üzere örnek teşkil eden âlimlerle 
hemhâl olmak ve onların biyografileri-
ne zaman ayırmak lazım. 

Mesela Zehebî naklediyor, hicri ikinci 
asrın başında vefat eden Basralı zahit, 
hadis ve fıkıh âlimi Bekir b. Abdullah 
el-Müzenî, kader ve kaza meselesi tar-
tışmaya açıldığında bunu dinlememek 
için kalkıp iki rek’at namaz kılarmış.

Yine Zehebî anlatıyor: Hanbelî mezhe-
binin büyük imamı Ahmed b. Hanbel, 
Rasûlullah’ın (s.a) bir tel saçını zaman 
zaman öpüp gözlerinin üzerine koyar 
ve onun eşyasına teberrüken el sürmek-
te bir beis görmezmiş. Tabii bu hal, 
onun, Rasûl-i Ekrem’e duyduğu hür-
met ve muhabbetin tezahürüdür. Son-
ra da Zehebî, Ahmed b. Hanbel’in bu 
nevi tutum ve davranışlara taraftar ol-
madığını iddia edenlere “Allah bizleri 
ve sizleri Hâricîler’in görüşlerinden ve 
bid’atlerden muhafaza eylesin” diyerek 
hem dua hem de uyarıda bulunurmuş.

Madem Zehebî ile başladık, isterseniz 
yine onunla devam edelim. O, İzzed-
dîn b. Abdisselâm’ın “İslâmî ilimler 
kitâbiyâtı içinde, İbn Hazm’ın el-Mu-
hallâ’sı ile İbn Kudâme’nin el-Muğnî’si 
gibisini görmedim” sözüne yer verdik-
ten sonra bu kitâbiyatın, Beyhakî’nin 
es-Sünenü’l-kübrâ’sı ile İbn Abdil-
berr’in et-Temhîd’i ile tamamlanması 

“Elçilerin haberlerinden senin 
yüreğini pekiştirecek ve mutmain 
kılacak her şeyi sana anlatıyoruz. 
Bunlarla sana gelen hakikat, 
inananlar için ise bir öğüt ve 
hatırlatmadır” (Hûd 11/120)
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ruatla ilgili kitapları okuyan kişiye şaşa-
rım” diyen Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm 
gibi pek çok âlim biliyoruz.

Hadis tarihi ve kitâbiyatı nasıl teşek-
kül etti, doğuş ve gelişim safhalarına 
dair kısaca ne söylenebilir? 

İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Lite-
ratürü adlı henüz neşredilmemiş bir 
kitap çalışmamız var. 1988’de başla-
nan, 2002’de güncellenen, “kıssatün lâ 
tentehî” deyimini hatırlatacak kadar 
basımı geç kalan lakin ikmali için ça-
lışılan bu kitapta başlangıçtan yedinci 
asrın sonuna kadar (699/1299) müel-
lif hadis âlimleri ve eserlerinin tesbiti 
hedeflendi. Bu araştırmada, yaklaşık 
2500 kitâbiyat ortaya çıktı. Bunlardan 
matbu-mahtut günümüze ulaşmış olan-
larının sayısı toplam sayının üçte birini 
geçmektedir.

Bir de müellif olmayan veya herhangi 
bir eseri tesbit edilemeyen hadis âlim-
leri vardır ki, bu çalışmada onlara yer 
verilmemiştir. Horasanlı hadis hâfızı 

Abdân el-Ezdî (h. 145-221) bu hususta 
bir örnek teşkil eder. Genç yaşta hadis 
tahsiline başlayan Abdân’ın, hemşehri-
si Abdullah b. Mübârek’in bütün kitap-
larını kendi hattıyla yazdığı ifade edilir. 
Ahmed b. Hanbel onu “Horasan’da 
hadis almak için ayağına gidilecek tek 
muhaddis” diye över. Buhârî de bizzat 
kendisinden yüz on hadis rivayet eder. 
Ne var ki bir kitabı tesbit edilemediğin-
den Abdan el-Ezdî bu çalışmada yer 
alamamıştır.

Hz. Peygamber devrinden itibaren ha-
dislerin sözlü veya yazılı tesbiti demek 
olan söz konusu süreç, hadis tarihinin 
hıfzu’l-hadîs, kitâbetü’l-hadîs, tedvî-
nü’l-hadîs ve tasnîfü’l-hadîs safhalarını 
kapsar. 

    a) Hıfzu’l-hadîs: Hadis ve sünnetin 
sahâbe tarafından hafızaya nakşedil-
mesi, ezberlenerek öğrenilmesi ve ez-
ber nakledilmesi demek olan bu safha, 
Rasûlullah’ın (s.a) sağlığında başlamış, 
teşvik edilmiş ve müteakip devirlerde 
devam etmiştir.

    b) Kitâbetü’l-hadîs: Hadis kitâbiya-
tının ilk yazılı örneklerini oluşturan 
sahîfeler, Hz. Peygamber hayatta iken 
hadislerin yazıya geçirilmesi (kitâbe-
tü’l-hadis, kitâbetü’l-ilm, takyîdü’l-ilm) 
safhasını gösteren belgeler demektir. 
Bizzat Ebû Hüreyre tarafından talebe-
si Hemmâm b. Münebbih’e yazdırılan 
Sahîfe neşredildi.   

    c) Tedvînü’l-hadîs: Muhtelif sahâbîler 
tarafından rivâyet edilmiş ve dağınık 

 ...İmam-ı Azam Ebû Hanîfe 
diyor ki: “Ulemayı tanımak, 
onların tecrübe ve hatıralarından 
faydalanmak, bana pek çok fıkıh 
meselesinden daha güzel geliyor. 
Zira bunlar, ulema topluluğunun 
âdâp ve ahlâkı demektir”. 
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halde bulunan hadislerin yazılarak bir 
kitapta toplanması demektir. 

Resmî tedvin faaliyeti, ilk defa Halife 
Ömer b. Abdülazîz döneminde (h. 99-
101) başlar. O, meşhur sahabî Amr b. 
Hazm’ın torunu Medine valisi Ebû 
Bekr b. Muhammed el-Ensârî’ye şu tali-
matta bulunur: “Rasûlullah’ın (s.a) var 
olan hadislerini araştır ve onları kayda 
geçir. Zira ben, ilmin son bulmasından 
ve âlimlerin hayata veda etmelerinden 
endişeliyim. Sadece Peygamber’in (s.a) 
hadisi kabul edilsin. İlmi ifşa edip ilim 
meclislerinde müzakereye açsınlar ki, 
bilmeyen kimselere öğretilmiş olsun. 
Zira ilim ifşa edilmeyip gizli ve saklı 
tutulması halinde kaybolur”.

Esasen Halife, tedvin işi için sadece 
Medine valisi Ebû Bekir’i değil, ehil 

olanların bulunduğu her bölgeyi bu iş 
için harekete geçirir. Ömer b. Abdü-
lazîz’in tedvinle ilgili emrini gerçekleş-
tiren ve topladığı hadisleri gönderen 
ilk kimse İbn Şihâb ez-Zührî olmuştur. 
Bizzat İbn Şihâb, “Bu ilmi benden önce 
hiç kimse tedvin etmemiştir” demiş-
tir. Kendisini, meskeninin her tarafını 
dolduran hadis kitap ve mecmualarına 
vakfeden İbn Şihâb ez-Zührî, zevcesi 
tarafından “Vallahi bu kitaplar bana üç 
kumadan daha ağır gelmektedir!” diye 
bir siteme maruz kalır.

    d) Tasnîfü’l-hadîs: Belli bir sisteme 
göre düzene konulmamış bulunan 
müdevven (tedvin edilmiş) hadisle-
ri, Sahâbî râvilerinin isimleri altında 
bir araya getirilmesi (Müsnedler gibi) 
veya belli bab ve konulara göre tasnif 
edilmesi demektir ki Musannefler, Câ-
miler, Sünenler bu sınıfa girer. Kütüb-i 
Sitte müelliflerinin yaşadığı hicri üçün-
cü asır, tasnifin altın çağı olarak bilinir.

Sözünü ettiğiniz kitâbiyat çalışması-
nın bir an önce ikmal edilip neşredil-
mesini arzu ediyoruz hocam. Bu yıl 
ders, etkinlik itibarıyla İSAR sizin 
için nasıl geçti? Bu yıl içinde İSAR 
Ödüllü Hadis Yarışması yapılacak, 
bir de Osmanlı’da İlm-i Hadis sem-
pozyumu düzenlenecek.

Dersler ve etkinlikler açısından güz ve 
bahar döneminin gayet semereli geçti-
ği kanaatini taşıyorum, lehu’l-hamdü 
ve’l-minne. Hafta sonu periyodik kon-
feranslar ufuk açıcı ve tamamlayıcı bir 
fonksiyon icra etti. 2018-2019 yılı itiba-
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rıyla birinci dönem Hayâtü’s-sahâbe 
(önceki yıllarda da Mehmed Zihnî 
Efendi’nin ulema, ümera ve zâhidlere 
dair Kitâbü’t-Terâcim’i takip edilmiş-
ti), Hadis Usulü (Nüzhetü’n-nazar), Şer-
hu’l-Erbaîn, Şerhu Müsned-i Ebî Hanî-
fe, ikinci dönem ise et-Tıbbü’r-rûhânî 
(İbnü’l-Cevzî) ve Cevâhiru’l-Kur’ân 
(Gazzâlî) adlı derslerimiz oldu. 

Hatırlattığınız gibi, bu yıl Riyâzü’s-sâ-
lihîn’den 100 Hadis belirlenip kitapçık 
olarak istekli öğrencilere dağıtıldı. İnşa-
allah 01.08.2019 tarihinde İSAR konfe-
rans salonunda gerçekleştirmeyi planla-
mış durumdayız. Bu faaliyetin temelinde 
hadis hıfzına dikkat çekip farkındalık 
oluşturma hedefi var. Kanaatimce nasıl 
Kur’an hıfzı, hafızanın kapasitesini artı-
rıyor, onu daha parlak ve daha işlevsel 

kılıyor ise bilhassa pek çok münasebetle 
hayatın her aşamasında ihtiyaç duyulan 
kısa hadis metinlerini okumak üzere 
ezberlemek de benzer bir keyfiyet arz 
ediyor. Doğrusu mahfuzat olmadan mu-
hakemat da olmaz veya zayıf kalır diye 
düşünüyorum. Burada Kûfeli hadis ve 
fıkıh âlimi Süfyân es-Sevrî’yi rahmet-
le yâd edelim, diyor ki: “Hadis, dünya 
ilimlerinin en hayırlısıdır (İnne’l-hadîse 
hayru ulûmi’d-dünyâ)”.

Osmanlı’da İlm-i Hadis sempozyumu-
nun tarihi 13-14 Aralık 2019. Önceki 
yıllarda fıkıh, tefsir ve tasavvuf sempoz-
yumları gerçekleştirilmişti.

Bahar döneminde İSAR İhtisas Gru-
bu ile Müşkilü’l-hadîs (Hadisleri Na-
sıl Okumalıyız?) diye bir dersiniz var-
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dı. Bir disiplin olarak Müşkilü’l-hadîs 
hakkında neler söylenebilir?

Hadisleri nasıl okumalıyız? suâline ce-
vap veren Müşkilü’l-hadîs, çok önemli 
bir disiplindir. Bu disiplin sayesinde, 
görünüşte mânaları birbirleriyle çelişen 
(zâhirî teâruz) hadis metinleri dikkatle 
incelenerek araları telif edilir ve zıtlık 
probleminin çözüm yolları gösterilir. Bu 
ilim dalı, ihtilâfu’l-hadîs veya muhteli-
fu’l-hadîs adıyla da anılır. İhtilaf ile işkâl 
veya muhtelif ile müşkil kelimeleri bir-
birlerinin yerinde kullanılır. Bununla be-
raber işkâl, daha ziyade bir şeyin mâna 
bakımından kapalılık ve anlaşılmama-
sını, ihtilaf ise zıtlık ve görüş ayrılığını 
ifade eder.

Hadisler arasında görülen ihtilafları gi-
derme konusunda hadisçiler tarafından 
şu yöntem uygulanır: Cem’ ve telif, ne-
sih, tercih, tevakkuf. Cumhur ulemanın 
benimsediği yöntemde ise tercih, nesih-
ten önce gelir.

Şu mesele müşkilü’l-hadîs için bir mi-
sal teşkil eder: “Kadın, eşek ve köpek 
namazı kat eder” rivayetinden yola 
çıkan Endülüslü İbn Hazm ez-Zâhirî 
gibi âlimler diyor ki: “Önünde köpeğin, 
eşeğin ve kadının olması musallinin 
namazını kat eder”. Hâlbuki bu hadi-
sin çağrıştırdığı başka hadislerin oldu-
ğunu biliyoruz. Nitekim İbn Hazm’ın 
Muhallâ adlı eserinin tahkikini yapan 
Mısırlı hadis âlimi rahmetli Ahmed 
Muhammed Şâkir “Hiçbir şey namazı 
kat etmez (Lâ yaktau es-salâte şey’ün)” 
hadisinin (Ebû Dâvud, Salât, 114) nâsih 

olduğunu söyler. İlgili hadisin şerhlerin-
de ve fıkıh kitaplarında işaret edildiği 
gibi söz konusu durum, namazı ifsat 
veya ibtal etmez fakat keraheti gerekti-
rir. Zira namaz kılan kimsenin önünde 
sütre olmadığından huşu ihlal edilmiş 
ve huzur bozulmuş olur. Bu sebeple de 
nihayet mekruh olur.

İşte bundan dolayı başlarken ilk cümle-
miz, “Hadisleri nasıl okumalıyız? suâ-
line cevap veren Müşkilü’l-hadîs, çok 
önemli bir disiplin” olmuştu. Bu ayrın-
tılardan habersiz kimi çevrelerin bu ve 
benzeri hadisleri haksız eleştirdiklerine 
rastlıyoruz. Bu vesileyle onları bir kez 
daha insaf, ilim ahlâkı ve tahkike da-
vet edelim. Bir de meşhur hadis âlimi 
İbn Hacer el-Askalânî’nin şu sitemini 
hatırlatalım: “Ne olacak, adam ihtisası 
dışına çıkıp konuştuğu zaman işte böyle 
acâib-garâib şeyler söyler!”

Hocam çok teşekkür ederim. Müla-
kattan maksat hâsıl oldu diye düşü-
nüyorum.

Estağfirullah, asıl ben müteşekkirim, 
sohbete vesile oldunuz. Bütün mensup-
larıyla İSAR için Rabbimden tevfikini 
refîk eylemesini niyaz ederim.

             Eyüp Kun
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mezuniyet
sempozyum

ve çalıştaylar
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İSAR 10. Yıl Programı  
ve Mezuniyet Töreni

İSAR 10. Yıl Programı ve Mezuniyet 
Töreni, 25 Aralık 2018 tarihinde Bağlar-
başı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Program, Üsküdar Valide-i Cedid Camii 
İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk’ün 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından vak-
fın ilk mütevellisi merhum Abdullah 
Tivnikli Bey adına hazırlanan kısa film 
gösterimiyle başladı. Abdullah ve Fahret-
tin Tivnikli kardeşlerin, Recep Şentürk, 
Hayrettin Karaman ve diğer kıymetli 
insanların üstün gayretleriyle hâl ve dert 
sahibi İslam âlimi yetiştirmek amacıyla 
kurulan ve kuruluşundan bugüne birçok 
ilim yolcusuna kapılarını açarak onların 
yetişmesi için elindeki bütün imkânları 
seferber eden İSAR’ın bu anlamlı günün-
de pek çok değerli isim de programdaki 
yerlerini aldı.

Program, açılış ve selamlama konuşma-
larıyla devam etti. Açılış konuşmalarında 
İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Be-
dir, geride bıraktığımız 10 yılda İSAR’ın 
gerçekleştirdiği muazzam başarıyı, prog-
rama dair ayrıntılı açıklamalarla dinleyi-
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cilere aktardı. Ardından konuşmalarını 
gerçekleştiren İSAR Yönetim Kurulu 
Başkanı Raşit Küçük, İSAR’ı diğer ku-
rumlardan ve İSAR öğrencisini de diğer 
öğrencilerinden ayıran hususun, ilmî 
birikimin yanında ehl-i irfan ve ehl-i ih-
san olma duygusu içinde yetişme gayreti 
olduğunu ifade etti. Daha sonra söz alan 
İSAR Mütevelli Heyeti Üyesi Ebubekir 
Tivnikli, vakıf insanı ve ilim yolcusunun 
çetin fakat çok değerli yolculuğundaki bir-
likteliğine vurgu yaparak insana yatırım 
yapmanın önemini dile getirdi.

Selamlama konuşmaları, Mehmet Bu-
lut, Erol Özvar, Hasan Kamil Yılmaz’ın 
konuş maları ile devam ederek Hayrettin 
Karaman’ın konuşmaları ile sona erdi. 
Konuşmacılar, Abdullah Tivnikli Beye-
fendi’nin aramızda bulunmayışından 
dolayı üzüntülerini dile getirirken bir yan-
dan da vesile olduğu hayırlı çalışmalar do-
layısıyla onun adına sevinçli olduklarını 
ifade ettiler. 

Programın devamında İSAR öğrencile-
rinden Abdullah Şahin’in hem oyuncu-
luğunu hem de yönetmenliğini üstlendiği 

ve bir ilim talebesinin serüvenini kendine 
has üslûbuyla anlatan film, izleyicilerden 
büyük beğeni topladı. Ayrıca ülkemizdeki 
eğitimlerini tamamlayıp dünyanın dört 
bir yanında lisansüstü eğitim hayatlarına 
devam eden ve gittikleri yerlerde İSAR’ı 
başarıyla temsil eden öğrenciler, bulun-
dukları ülkelerden çektikleri videolarla 
İSAR 10. Yıl Programı’na dair mesajları-
nı ilettiler. 

İSAR, kuruluşundan bu yana geçen 10 
yıllık süre zarfında altı dönem mezun ver-
di. 2014-2018 yılları arasında eğitim gören 
6. dönem mezunları adına Bahadır San-
cak; İSAR mezunları adına ise İSAR’ın 
ilk dönem mezunlarından Abdullah Enes 
Tüzgen konuşmalarını gerçekleştirdikten 
sonra mezun olan öğrencilere diplomaları 
ve hediyeleri takdim edildi. İstanbul Müf-
tüsü ve İSAR Mütevelli Heyeti Üyesi Ha-
san Kamil Yılmaz’ın duasıyla program 
sona erdi.

             Eyüp Kun
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Osmanlı’da İlm-i Tefsir:  
Âlimler, Eserler ve Meseleler

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 
(İSAR) tarafından düzenlenen “Osman-
lı’da İlimler Sempozyumu” serisinin dör-
düncüsü olan “Osmanlı’da İlm-i Tefsir: 
Alimler, Eserler ve Meseleler” adlı prog-
ram, 14-15 Aralık 2018 tarihleri arasında 
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) kon-
ferans salonunda gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı pek çok akademisyen 
ve araştırmacının ağırlandığı programda 
Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 
üç dilde tebliğler sunuldu. Sempozyum; 
selamlama konuşmaları, sekiz oturum ve 
değerlendirme konuşması olmak üzere üç 
aşamada gerçekleştirildi.

İlk oturumda Osmanlı tefsir birikimi-
ne giriş mahiyetinde üç tebliğ sunuldu. 
Burada Osmanlı tefsir literatürünün en 

belirgin vasıflarından ikisi olan Keşşâf 
hâşiyeciliği ile müfessir sûfîler ele alındı. 
Üçüncü tebliğde ise bu gelenekten kopuşu 
temsile örnek olarak son dönem müfessir-
lerinden Cemâleddin Kâsimî’nin tefsiri 
ve yöntemi ele alındı.

İkinci oturumda da Osmanlı tefsirinin 
genel hatlarını ele alan iki tebliğ sunuldu. 
İlk tebliğde İmam Mâtürîdî’nin Osmanlı 
tefsirindeki izleri tartışılırken, ikinci teb-
liğde ise Molla Gürânî ile İsmâil Hakki 
Bursevî’nin tefsirlerinden hareketle Os-
manlı müfessirlerinin hadislere yaklaşımı 
ve kullanımı meselesi irdelendi.

Üçüncü ve dördüncü oturumlarda ise 
Osmanlı belâğî, kelâmî ve işârî tefsir bi-
rikimi ele alındı. Bu oturumlarda Ebus-
suûd Efendi, İsmâil Hakkı Bursevî, Molla 
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Halil es-Si‘irdî ve Âlûsî’nin tefsirlerinden 
hareketle bu temaların yansımaları örnek-
lerle işlendi. Burada özellikle de İsmâil 
Hakkı Bursevî’nin tefsirinden hareketle 
Fârisî sûfî şiirlerin tefsirdeki kullanımı ile 
kelâmî bir tartışmanın Osmanlı tefsir ge-
leneğindeki izlerini sürmek adına Hud sû-
resi 117. âyetten hareketle “ilâhî mühlet” 
anlayışının irdelenmesi dikkat çekiciydi.

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştiri-
len beşinci oturumda Osmanlı düşünce 
dünyasında tefsir ve usûl kavramları hak-
kında tebliğler sunuldu. Altıncı oturumda 
ise farklı dönemleri temsil eden Osman-
lı tefsir eserleri tanıtıldı. Hakkında geniş 
malumata sahip olamadığımız Musan-
nifek’in hayatı ve tefsiri üzerine yapılan 
araştırmalar neticesinde elde edilen yeni 
bulgular dikkat çekici mahiyetteydi.

Yedinci oturumda ise yine Osmanlı tef-
sir külliyatında ciddi yekün oluşturan 
Beyzâvî hâşiyeleri ele alındı. Bu oturumda 
ilgili literatürden hareketle Osmanlı tefsir 
formasyonunun tahkik tavrı analiz edildi. 

Programın sekizinci ve son oturumunda 
ise tefsir yazımında devlet ricaline ithaf 
geleneği, ana metin-haşiye/şerh-telhis üç-
geninden teşekkül eden Osmanlı tefsir 
literatürü haritasının çıkarılma denemesi 
gibi muhtelif meseleler ele alındı.

Program, Düzenleme Kurulu tarafından 
gerçekleştirilen kısa değerlendirme ile 
sona erdi.

    Huzeyfe Kocabaş
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İSAR 8. Öğrenci Sempozyumu
Hukuk, Toplum ve Medeniyet: Klasik Eserler, Modern 
Meseleler 

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tara-
fından bu yıl sekizincisi düzenlenen öğren-
ci sempozyumu, 21 Nisan 2019 tarihinde 
İSAR Fıstıkağacı Binası’nda gerçekleş-
tirildi. “Hukuk, Toplum ve Medeniyet: 
Klasik Eserler, Modern Meseleler” başlıklı 
sempozyumda pek çok toplumsal, güncel 
mesele klasik kaynaklar perspektifinden 
ele alındı.

Altı oturumda toplamda yirmi tebliğin 
sunulduğu sempozyumun açılış konuşma-
sını “Kendi Tarih Felsefemiz İçin Temel 
İlkeler” başlığı ile İSAR mezunlarından 
Cemal Atabaş yaptı. Akabinde Ali Erken 
başkanlığında gerçekleştirilen “Hukuk ve 
Felsefe” başlıklı ilk oturum; Melih Özde-
mir’in “Hapis Cezasından İdam Cezasına 
Geçiş”, Ahmet Şamil Boğaz’ın “Karşılaş-
tırmalı Hukukta Ceninin Durumu” ve Ali 
Ekber Çınar’ın “Osmanlı Hukukundan 
Türk Hukukuna Giden Süreçte Yaşanan 
Dönüşümün Mahiyeti” isimli tebliğleri ile 
devam etti. Gerek konuşmacılar, gerekse 

dinleyiciler açısından detaylı bir hukuk 
muhakemesini gerektiren bu ilk oturum, 
katılımcıların soru ve yorumlarla yaptığı 
katkılarla sona erdi.

Birinci oturumun devamında Hakan Er-
tin başkanlığında “Tıp ve Etik” başlıklı 
oturum ile Serhan Afacan başkanlığında 
yürütülen “İktisat ve Tarih” başlıklı otu-
rum eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 
Sempozyumun bu bölümünde toplamda 
yedi sunum gerçekleştirilmiş olup bu otu-
rumlardaki tebliğlerden üçünün İngilizce 
olması dolayısıyla öğrenciler, konulara 
olan hâkimiyetlerinin yanı sıra dil bece-
rilerini ilmî toplantılara taşıma fırsatı da 
elde etmiş oldu. Tıp ve Etik oturumunda 
“Psikoloji Yahut İlm-i Ruh Eseri ve Biliş 
Konusunun Modern Psikoloji Öncesi İr-
delenişi” başlıklı tebliğiyle Arif Yasin Kav-
dır, “Reunderstanding of Violence Against 
Healthcare Workers in the Context of Mic-
rosociology and Macrosociology” başlıklı 
tebliğiyle Cihan Gökdemir ve “Aşının 
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Kimliği ve Aşıya Yönelik Tutumların De-
ğerlendirilmesi” başlıklı tebliği ile Furkan 
Seçil; İktisat ve Tarih oturumunda ise “Ta-
cir ve Ticaret” başlıklı tebliğiyle Muham-
met Emre Turan, “Temettuat Kayıtlarına 
Farklı Bir Yaklaşım: 19. Yüzyıl Osmanlı-
sında Vergi, Refah ve Ekonomik Ortam” 
başlıklı tebliğiyle Mustafa Runyun ve son 
olarak da “Preserving Memory: An Ap-
proach to Historicizing Contemporary 
Events Through Oral History” başlıklı teb-
liğiyle Bersun Turna dinleyicilere seslendi. 
Misafir katılımcıların ilgi alanlarına göre 
dağıldığı ve ilmî tartışmaların detaylı bir 
şekilde ele alındığı oturumlar, büyük bir 
ilgiyle takip edildi.

Abdurrahman Atçıl’ın başkanlığında yü-
rütülen “Medeniyet, Bilgi ve Eğitim” ko-
nulu oturumda Muhammed Bilal Belek 
“Esterabat’tan Anadolu’ya İlm-i Hurûf” 
ve Furkan Aktaş “Vakıfların İlmî Kalkın-
madaki Rolü: Endülüs İslam Medeniyeti 
Örneği” isimli tebliğlerini sunarken Burak 
Duran ise “Birinci Dünya Savaşında Arap-
ları İsyana Götüren Asıl Sebep Neydi?” 
başlıklı tebliğ sorusu ile dinleyenlere çarpıcı 
bilgiler aktardı. Son olarak Abdullah Dal-
gıç’ın, sunumunu Arapça olarak yaptığı ve 
 ” المشكلة المالية الطلبة الجامعيين وتأثيرها على دراستهم“
başlıklı tebliği ile oturum sona erdi.

Nail Okuyucu’nun başkanlığında gerçek-
leştirilen “İslam İlimlerinde Bilgi ve Me-
todoloji” konulu oturumda ise ilk olarak 
Fahreddin Arı “Bîrûnî’nin Dinler Tarihi 
Özelinde İslam İlim Geleneğine Katkıları 
Bağlamında: Tahkîku mâ lil-Hind’de Me-
todoloji İncelemesi” başlıklı tebliğini sun-
du. Ardından Burak Talha Öğüç’ün “Ta-

rihselci Düşüncenin Gelişimi ve Kur’an-ı 
Kerim’in Tarihselliği” ve Hamza Özen’in 
“Ehl-i Kıyâs ve Ehl-i Zâhir Anlayışların 
Amelî Hayata Yansımaları: Çorap Üstüne 
Mesh Örneği” başlıklı tebliğleri ile oturum 
devam etti. Aslan Bilkay’ın “Tercüme Ha-
reketlerinde Süryânî Mütercimlerin Rolü” 
başlıklı tebliği ile bu oturum da sona erdi.

Son oturumun konu başlığı ise “Osman-
lı Hukuku ve Modernleşme” idi. Zübeyir 
Nişancı başkanlığında gerçekleştirilen 
oturumda Melih Sadık Küçüker “Hukuk-
ta Batılılaşmanın İlk Örneklerine Dair 
Temellendirme Denemesi: Ceza Kanun-
namelerinde Dönüşüm”, Danish Naeem 
“The Majallah: A New Paradigm?” ve Mu-
hammed Abdullah Haksever “Osmanlı 
Hukuk Sisteminde Örfî Hukuk - Şer‘î 
Hukuk İlişkisi” başlığı altında tebliğleri-
ni sundu. Son derece faydalı tartışmalara 
kapı aralayan bu son oturum da izleyicile-
rin soruları ile çeşitlendi.

Serhan Afacan, Zahit Atçıl ve Cemal 
Atabaş’ın katıldığı değerlendirme oturu-
munda sempozyum hakkındaki yorum ve 
görüşler dile getirildi. Değerli katkıların-
dan ötürü öğrenci ve katılımcılara teşek-
kür eden konuşmacılar, henüz öğrencilik 
aşamasında iken böylesine önemli bir 
faaliyette bulunarak akademik tecrübe 
kazanmanın önemine vurguda bulundu. 
Sempozyum programı, değerlendirme 
oturumunun ardından sona erdi.

              Eyüp Kun
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Hayvan Etiği Çalıştayı

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun 
düzenlediği Hayvan Etiği Çalıştayı, 9 
Şubat 2019 tarihinde TDV İslam Araş-
tırmaları Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Hayvan etiğinin öncelikle İslam ve Batı 
düşünce geleneklerinin perspektifinden 
teorik olarak ele alındığı toplantıda, çizi-
len bu çerçeve doğrultusunda hayvanla-
rın denek olarak kullanılması problemi 
dinî, hukukî ve etik açıdan masaya yatı-
rıldı. Tıp, veterinerlik, hukuk ve ilahiyat 
gibi alanlardan katılan uzman kişilerin 
tebliğlerinin yanı sıra dinleyicilerin kat-
kı ve yorumları ile disiplinler arası bir 
tartışma ortamı oluşturuldu. 

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. 
Seyit Ankaralı, Prof. Dr. Raşit Küçük 
ve Prof. Dr. Mürteza Bedir’in açılış ko-
nuşmaları ile başlayan program, yine M. 
İhsan Karaman başkanlığındaki ilk otu-

rumda Dr. Theol. Heike Baranzke’nin 
sunduğu tebliğ ile başladı. İlk olarak 
insan-hayvan ilişkisinde tartışmaların 
iki farklı yönünün olduğunu vurgulayan 
Baranzke, bunların birinin farklılıkları, 
diğerinin ortak noktaları ön planda tut-
tuğunu ifade etti. İnsanın yeryüzündeki 
mükellefiyetini Hıristiyanlık ve Hele-
nistik kültürdeki ontolojik farklılıklara 
değinerek açıklayan Baranzke, söz konu-
su iki görüşün farklı şahıslar üzerinden 
birbiri ile etkileşimini günümüze kadar 
anlatarak tartışmayı farklı açılardan ele 
aldı. 

İlk oturumun ikinci konuşmacısı olan 
Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sara Tlili, Kur’an perspektifinden in-
san ve hayvanlar arasındaki ilişki üzerin-
de durduğu tebliğinde İslam’ın hayvan 
ürünleri hakkında söyledikleri ile bu 
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söylemin diğer dinî inançlarla farklılık-
lar arz eden yönlerine dikkat çekti. Ve-
jetaryenliğin İslami olarak neye tekabül 
ettiğine bazı kişilerden örnekler vererek 
açıklık getiren, bununla beraber bu terci-
hin birçok sağlık sorunlarını da berabe-
rinde getirdiğine dikkatleri çeken Tlili, 
vejetaryen olarak yaşamanın gelişmiş 
ülkeler haricinde mümkün olmadığını 
vurguladı ve bu bağlamda, sosyo-ekono-
mik durum ile etik ilkeleri değerlendire-
rek konuşmasını sonlandırdı. 

Mürteza Bedir’in başkanlığında gerçek-
leştirilen ikinci oturumda ilk konuşmacı 
olarak söz alan Prof. Dr. Hüseyin Ha-
temi, “İslam Hukukuna Göre Hayvan 
Hakları” adlı sunumuna İslam’da hay-
van haklarının evrensel hayvan hakları 
olduğu şeklindeki tespiti ile giriş yaptı. 
Dünyanın bütün canlılara yer kılındı-
ğını söyleyen Hatemi, hayvanlara karşı 
olan sorumluluğumuzu, insana yükle-
nen ahlaki sorumluluğa vurguda bulu-
narak açıkladı. Medeniyetin teknolojik 

gelişmeler ile değil, bilakis ahlaki ilke-
lere uymak ile mümkün olacağını dile 
getiren Hatemi, aksi halde durumun 
Firavun’un medeniyeti gibi olacağını 
örneklerle anlattı. Bununla birlikte Ha-
temi, bir hukuk devletinde hayvanların 
da hakkına riayet etmenin şart olduğu-
nu, Hz. Peygamber’in hayvanların canlı 
hedef olarak kullanılmasını, gücünün 
ötesinde çalıştırılmasını yasakladığını 
dile getirdi. Dinî esasların evrensel ku-
rallara uygun olduğunu, hukukun da 
aynı şekilde buna uygun olması gerekti-
ğini belirterek bunların da eşitlik, ada-
let, hakkaniyet ve dürüstlük prensiple-
riyle oluşturulması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

İkinci oturumunun ikinci konuşmacısı 
olan Av. Yasemin Babayiğit ise hukuki 
perspektiften hayvan hakları meselesini 
masaya yatırdı. Hayvanlara eziyet eden-
lerin yeterli oranda ve caydırıcı şekilde 
cezalandırılmamaları halinde eylemle-
rine devam ettikleri, buna karşın örnek 
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Hayvan etiğinin öncelikle İslam ve 
Batı düşünce geleneklerinin perspek-
tifinden teorik olarak ele alındığı 
toplantıda, çizilen bu çerçeve doğrultu-
sunda hayvanların denek olarak kulla-
nılması problemi dinî, hukukî ve etik 
açıdan masaya yatırıldı.

teşkil ettiği için yasal düzenlemelerin ise 
bu noktada son derece önemli olduğuna 
vurguda bulundu. Hayvanlara yapılan 
haksızlıkların daha ileriki dönemlerde 
daha büyük suçlara sebebiyet verdiğini 
birtakım örnekler üzerinden açıkladı. 
Türkiye’deki mevzuat ve yönetmelikle-
rin kapsamlarını açıklayan Babayiğit, 
bunların hayvan haklarını korumakta 
yetersiz olduğunun altını çizdi. Sahip-
li ve sahipsiz fark etmeksizin tüm hay-
vanların haklarını gözeten kanunların 
oluşturulması gerektiğini ifade eden Ba-
bayiğit, hayvanlara karşı işlenen suçları 
maddeler halinde sıraladı. Hayvan top-
lama usûllerinden bahsederek hayvanla-
rın nasıl, kimler tarafından ve ne şekilde 
toplanması gerektiğini izah etti. Bunun 
yanı sıra kanun yapıcılardan beklenti-
lerinin neler olduğunu dile getiren ko-
nuşmacı bunları; kanunların, sahada 
yapılan çalışmalar sonucu çıkarılması, 
hayvanlara hukuki statü tanınması, şid-
det ve kötü muamelenin kabahat değil 
suç olarak değiştirilmesi, cezaların ve 
barınak denetimlerinin artırılması, hay-
van dövüşlerinin yasaklanması ve hay-
van odaklı polis teşkilatının kurulması 
şeklinde özetleyerek konuşmasına son 
verdi.

Doç. Dr. Hakan Ertin moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise 
hayvanların denek olarak kullanılması 
meselesi çeşitli boyutlarıyla tartışmaya 
açıldı. Oturumun birinci konuşmacısı 
olan Seyit Ankaralı, “Deney Hayvanı 
Nedir ve Niçin Kullanılır?” adlı tebli-
ğinde ilk olarak dinleyenlere sorular 
yönelterek deney hayvanlarının hangi 

amaçlarla kullanıldığını farklı perspek-
tiflerden ortaya koymaya çalıştı. “Tha-
lodomide” adlı ilacın yetersiz araştırma 
sonucu nelere sebebiyet verebileceğine 
dikkatleri çeken Ankaralı, bir ilacın kul-
lanılabilir olması için gereken aşamaları 
tek tek izah etti. Bunun ardından deney 
hayvanını tanımlayarak hayvanların de-
nek olarak kullanılmasının tarihçesi üze-
rinde durdu. Daha sonra 4R kuralından 
bahseden Ankaralı, bunları; “reduction” 
denek sayılarını azaltma, “refinement” 
acı ve eziyeti minimum tutma ve uygun 
şartlarda yetiştirme, “replacement” var-
sa hayvan yerine geçecek materyaller 
kullanma ve “responsibility” araştırma-
cının sorumluluklarının farkında olması 
şeklinde sıraladı. Deney hayvanlarının 
kozmetik alanlarda kullanımının yasak 
olduğunu belirterek hangi durumlarda 
deney hayvanlarının kullanabileceğini 
anlattıktan sonra araştırmanın niteliğine 
uygun hayvanların seçilmesi gerektiğini 
vurguladı. Deney hayvanlarının bilime 
katkılarından bahseden Ankaralı, de-
neylerde çok kullanılan hayvanları ve 
bunların hangi amaçlar doğrultusunda 
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kullanıldığını izah etti ve son olarak da 
bu amaçlarla oluşturulan kuruluşlardan 
bahsederek konuşmasına son verdi.

Üçüncü oturumun ikinci konuşmacı-
sı olan Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, 
“Hayvan Deneylerinde Denetim Meka-
nizması ve Karşılaşılan Sorunlar” adlı 
sunumuna deney hayvanlarının tarih-
çesine değinerek ülkemizde yakın döne-
me ait ve güncel hayvan etiği ile alakalı 
düzenlemeleri anlatarak başladı. Etik 
kurullarda özellikle Russel & Burch’ün 
belirlediği 4R’den biri olan reduction 
kuralının önemli olduğunu belirten 
Kaymaz, sunumunda hayvanların me-
tabolizmasının da tıpkı insanlar gibi 
farklı olduğu için hayvan deneylerinde 
alınan sonuçların birebir insana uygu-
lanmasının doğru olmadığını vurguladı. 
Bununla beraber araştırmacıların hay-
van sayısının fazla olması durumunda 
araştırmaların daha güvenilir olacağı 
zannına kapıldıklarını ifade etti. Araş-
tırmacıların in vivo çalışabileceği halde 

kolay olduğu için deney hayvanları ile 
çalışmak istediklerini söyledi. Araştırı-
cının deney hayvanını aldığı an itibari 
ile sorumlu olduğunu söyleyen Kaymaz, 
Türkiye’de bunun böyle olmadığını ifa-
de etti. Özel şirketlerin kendine ait etik 
kurullarının olmasının gerekli izinlerin 
kolay alınmasına aracı olduğunu belirt-
ti. Eğitim için materyal kullanılmaması 
gerektiğini, şayet kullanılması gereki-
yorsa bir tanesinin videoya çekilip su-
nulabileceğinin üzerinde durdu. Hay-
van deneylerinin ucuz ve kolay olması, 
zamandan tasarruf ettirmesi için tercih 
edildiğini vurguladı. Yapılan hayvan 
deneylerinin çoğunun tekrar çalışmaları 
olduğunu belirtti. Hayvanın büyüklüğü 
ile durumun hassasiyetinin arttığını söy-
leyerek doğru hayvanın seçimine dikkat 
çekti. “Eğer onlara müdahale ediyorsak 
onlara gerekli şartları sağlamak zorun-
dayız” diyen Kaymaz, empati yapmanın 
onlara davranışımızda temel rol aldığını 
vurguladı. Araştırıcıların yedek hayvan 
ya da gereğinden fazla hayvan temin et-
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memesi gerektiğini kaydetti. Meselenin 
hayvanlar için sadece gerekli koşullarda 
müdahale edilmesini sağlamak değil, 
doğru sonuç almak için de olduğuna 
dikkat çeken Kaymaz, son olarak etik 
kurulların sadece çalışmayı durdurma 
hakkının olduğuna, mevcut yaptırımla-
rın yetersiz olduğuna değinerek konuş-
masını sonlandırdı. 

Oturumun üçüncü konuşmacısı olan 
Dr. Öğr. Üyesi Altan Armutak, “De-
ney Hayvanlarıyla Çalışmanın Etik Bo-
yutları” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 
Hayvanlara kötü muamelenin ilk olarak 
insanoğlunun köpeği evcilleştirmesi ile 
başladığını belirten konuşmacı, hay-
vanların bilimsel çalışmalarda kullanıl-
masının ise insanların anatomi bilgisini 
öğrenmek amacıyla başladığını, daha 
sonra fizyoloji ve patolojik çalışmalar ve 
en son da farmakolojik çalışmalar ile de-
vam ettiğini söyledi. Armutak, uzun bir 
dönem hayvanların ruhu yoktur düşün-
cesi ile hayvanların acı çekmediğini dü-
şünen görüşün hâkim olduğunu, ancak 
daha sonra hayvan hakları hareketinin 
Darwin’in görüşleri ve Voltaire’nin açtı-
ğı veterinerlik okulu ile ivme kazandığı-
nı belirtti. Kant ve Bentham’ın bu konu-
daki görüşlerinden bahsettikten sonra 
hayvan hakları hareketinin ilk olarak 
İngiltere’de çıktığına değindi. Bunun 
ardından ortaya çıkan hayvan hakları 
savunucusu kurumlar arasındaki gö-
rüş ve fikir ayrılıkları üzerinde durdu. 
Günümüze kadar insanoğlunun sahip 
olduğu çeşitli başarıların arkasında hay-
vanların olduğunu vurguladı.  Bununla 
birlikte üç haneli sayılar ile çift haneli sa-

yılar adedinde hayvan kullanılan deney-
ler arasında bir fark olmadığını belirten 
Armutak, hayvanların asgari düzeyde 
kullanılması gerektiğini, eğitim için ise 
maketlerin kullanılması gerektiğini vur-
guladı. Ötenazi uygulamalarında üze-
rinde durulması gereken noktalara da 
temas eden konuşmacı; etiğin, yaratıcı 
ile insan arasındaki bir zemin olduğunu 
belirttikten sonra koşullu etik körlüğü-
nün ne anlama geldiğini ve yapılması 
gerekenlerin neler olduğunu, özellikle 
de empati yapma gerekliliğinin altını çi-
zerek tebliğini sonlandırdı.

Oturumun son konuşmasını Dr. Öğr. 
Üyesi Tuba Erkoç Baydar, “İslam Hu-
kukuna Göre Hayvanların Kullanım 
Alanları ve Deneylerde Kullanımı” adlı 
tebliği ile yaptı. Dinî referanslar içeri-
sinde özellikle de hadis kaynaklarında 
konuyla ilgili daha fazla bilginin olduğu-
na değinen Baydar, müstakil olarak ise 
Câhız’ın Kitâbü’l-Hayevân, Bîrûnî’nin 
es-Saydele fi’t-Tıbb, Ebû Bekir el-Bay-
tar’ın Kâmilu’s-Sınâ‘ateyn adlı eserleri-
nin mevcut olduğunu belirtti. Baydar, 
Kur’an’da konuya genel çerçeve çizebile-

Üçüncü oturumun ikinci konuşmacısı 
olan Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, 
“Hayvan Deneylerinde Denetim Me-
kanizması ve Karşılaşılan Sorunlar” 
adlı sunumuna deney hayvanlarının 
tarihçesine değinerek ülkemizde yakın 
döneme ait ve güncel hayvan etiği ile 
alakalı düzenlemeleri anlatarak baş-
ladı.
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cek iki âyette (Mümin 79, Hahl 5) “Sizin 
için yarattı” ifadesinin insanların hay-
vanlardan istifade edebileceğini göster-
diğinin altını çizdi. Bu alanları etinden, 
sütünden ve derisinden faydalanma, 
binme ve taşıma, keyfî olmamak şartıyla 
avlanma, belli şartlar dahilinde yarışma 
ve deneyler şeklinde sıralayan Baydar, 
deneylerde hayvan kullanımını daha 
iyi açıklayabilmek için ölümle sonuçla-
nan ve ölümle sonuçlanmayan tasnifini 
yaparak hayvanları öldürmenin gerek-
çelerini zararından korunma, fayda ve 
ihtiyaç, ibadet ve kurban, düşmanın fay-
dalanmaması, hayvanın acı çekmemesi 
şeklinde sıraladı. Hayvanlara muamele 
edilirken dikkat edilmesi gerekenleri 
kötü söz söylememe, gücünün üstünde 
çalıştırmama, hedef yapmama, sebepsiz 
damgalamama, işkence amaçlı kullan-
mama olmak üzere birkça madde ha-
linde açıklayan konuşmacı son olarak, 
“Zaruretler, miktarınca takdir olunur” 
ve “Zarar-ı eşedd, zarar-ı ehaf ile izale 
olunur” kaidelerinin üzerinde durarak 
konuşmasını sonlandırdı. 

Günün son oturumunda ise Prof. Dr. 
İlhan İlkılıç’ın başkanlığında yürütülen 
bir kapanış panel vardı. İlk konuşmacı 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İş-
leri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ül-
fet Görgülü, din işleri olarak çok farklı 
alanlardan sorulara muhatap oldukları-
nı belirttikten sonra söz konusu soruları 
cevaplamak üzere konunun uzmanları-
na danıştıklarını, istişare toplantıları ve 
çalıştaylar düzenleyerek konunun etraflı 
bir şekilde ele alınmasına zemin hazır-
landıktan sonra fıkhî kaynaklar ile so-

ruları cevapladıklarını dile getirdi. Aynı 
şekilde hayvanların beslenmesi, deney-
lerde kullanılması ve kurban ile alakalı 
soruların da sorulduğunu ifade eden 
Görgülü, kurban ibadetinin eda edil-
mesi ve sıhhat şartlarının Şârî‘ (kanun 
koyucu, Allah) tarafından belirlendiğini 
vurgulayarak buradan kendi yorumları-
mızla başka uygulamalara gidilemeyece-
ğini ifade etti.

Kapanış oturumunun ikinci konuşmacı-
sı olarak söz alan Fatma Alev Kaymaz, 
gördüğü en önemli problemlerin eğitim 
ve denetim mekanizmalarının yetersiz-
liği olduğunu kaydederek kamu spotla-
rının gündüz saatlerinde yayımlanması 
gerektiğine dikkat çekti.

Son tebliğ ise Dr. Öğr. Üyesi Murat Din-
çer Çekin’in hayvan eti hakkındaki su-
numu idi. Hayvansal ürün tüketiminin 
doğuya gittikçe azaldığı, batıya gittikçe 
arttığı tespitini paylaşan Çekin, tarım 
yapılan alanların pek çoğunda hayvan-
lar için gıda üretildiğini belirterek hay-
vansal ürünlerin istihlakına dikkat çekti. 

Son oturumlara değin aktif katılımın 
devam ettiği, birçok farklı alandan din-
leyicinin hazır bulunduğu ve verimli tar-
tışmalara kapı aralayan çalıştay, kapanış 
oturumunun ardından yapılan teşekkür 
konuşmaları ile son buldu.

          Ahmet Dede
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İSAR İhtisas Konuşmaları - XV 
Sünnî Düşüncenin Teşekkülü
Ali Hakan Çavuşoğlu

İSAR İhtisas Merkezi olarak faaliyetleri-
ni sürdüren Özbekler Tekkesi, 8 Şubat 
2019 tarihinde ve İhtisas Konuşmaları 
dizisinin 15’inci programı kapsamında 
Ali Hakan Çavuşoğlu’nun “Sünnî Dü-
şüncenin Teşekkülü” başlıklı konuşma-
sına ev sahipliği yaptı. Konuşmacının 
aynı isimle, Prof. Christopher Melc-
hert’in çalışmalarından hareketle derle-
yip yayımladığı kitabın müzakere edil-
diği toplantı, tekkenin yaşatılan geleneği 
olan Özbek pilavı ikramının ardından 
başladı.

Melchert’in makaleleri ile doktora döne-
minde tanıştığını kaydeden Çavuşoğlu, 
fıkıh mezheplerinin teşekkül döneminin 
araştırılmaya başlanmasının kendi ku-

şaklarına rastladığını ifade etti. Klasik 
Yayınları’ndan çıkan kitabının basım 
sürecinden bahseden Çavuşoğlu, süre-
cin 2004 yılında başladığını ve çeviriler 
esnasında Melchert ile bazı görüşmeler-
de bulunduğunu kaydetti.

Melchert’in ilmî geçmişinden bahse-
dilerek devam eden konuşmada, onun 
George Makdisi’nin öğrencilerinden ol-
duğunu ifade edildi. Makdisi’nin Scha-
cht’tan esinlendiği, yani Schacht’ın fıkıh 
mezheplerinin oluşum sürecini bölgesel 
ekollerden sonra belirli şahsiyetler etra-
fında şekillenmiş hukukî okullar olarak 
açıklayan teorisini benimsediği ve bu te-
oriyi geliştirdiği kaydedildi. Daha sonra 
oryantalist gelenekte devam eden lonca 

Melchert’in makaleleri ile doktora 
döneminde tanıştığını kaydeden 
Çavuşoğlu, fıkıh mezheplerinin 
teşekkül döneminin araştırılmaya 
başlanmasının kendi kuşaklarına 
rastladığını ifade etti. 
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çalışmalar üzerinde de duruldu. Eyüp 
Sait Kaya’nın Hanefî teşekkülü, Nail 
Okuyucu’nın Şâfiî teşekkülü, Muhyid-
din İde’nin Hanbelî teşekkülüyle ilgili 
çalışmalarının hatırlatıldığı konuşmanın 
bu son kısımda, tasavvufla ilgili olarak 
Hacı Bayram Başer’in Makdisi’nin anla-
yışına yönelttiği eleştirilere de değinildi.

Konuşma, kitabın içeriğiyle ilgili yönelti-
len soruların cevaplanması ile son buldu.

        Ebubekir Doğan, Hamza Özen

tartışmalarından etkilenen Makdisi’nin 
fıkıh mezheplerini farklı şehirlerde oluş-
muş hukukçular loncası şeklinde açıkla-
dığına temas edildi. Onun medreseleri, 
orta çağda varlığını sürdürmüş, üniversi-
te öncesi bir kurum olarak gördüğü üze-
rinde duruldu. Melchert’e gelince, onun 
da mezheplerin teşekkülünü, Schacht ve 
hocası Makdisi’nin çizgisinde devam et-
tirip onların teorilerini bir nebze revize 
ederek açıkladığını belirten Çavuşoğlu, 
hocası Makdisi’den ayrı olarak tedris 
kavramından bahseden Melchert’in, 
fıkhî bilginin hoca-talebe yoluyla akta-
rıldığına ve bu aktarım sürecinde şerh, 
tabakat vb. geleneklerin oluştuğuna dair 
görüşlerini aktardı. Sonrasında Melc-
hert’in, Şâfiî mezhebi’nin kendisinin 
bahsettiği aşamalardan geçip teşekkül 
sürecini ilk tamamlayan fıkıh mezhebi 
oluşu noktasındaki kanaatini zikretti. 
Bununla birlikte Melchert’in teorisinin 
özellikle Mâlikî mezhebinin oluşumu-
nu açıklamadığı, bunun da Mâlikîliğin 
belli bir şehirde gelişmediği ve diğer 
mezheplerden farklı bir yapı arz etmesi 
ile ilişkili olduğu belirtildi. Melchert ve 
Makdisi gibi oryantalistlerin fıkıh kitap-
larına vakıf olmaksızın tarihçilik yaptık-
larını belirten Çavuşoğlu, Wail Hallaq 
gibi isimlerin doktrine de hakim olarak 
fıkıh tarihçiliği yaptıklarını ifade etti. 
Makdisi’nin birçok kitabının Melchert’e 
kaynaklık ettiğini belirten konuşmacı, 
ortaçağ konusunda Makdisi’nin şerh ve 
haşiye geleneği konusundaki yaklaşımı-
nı da dinleyicilerle paylaştı.

Melchert’in düşüncelerinin ardından 
teşekkül dönemine dair yapılan Türkçe 

Makdisi’nin Schacht’tan 
esinlendiği, yani 
Schacht’ın fıkıh 
mezheplerinin oluşum 
sürecini bölgesel 
ekollerden sonra 
belirli şahsiyetler 
etrafında şekillenmiş 
hukukî okullar olarak 
açıklayan teorisini 
benimsediği ve bu teoriyi 
geliştirdiği kaydedildi. 
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İSAR İhtisas Konuşmaları - XVI 
Türkiye’de İslam Felsefesi
Çalışmalarının Serencamı
Ömer Türker

İSAR İhtisas Konuşmaları dizisinin 
16’ncı programı kapsamında “Türki-
ye’de İslam Felsefesi Çalışmalarının Se-
rencamı” adlı konuşmasını yapmak üzere 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker, 
Özbekler Tekkesi’nin konuğu idi.

İslam düşüncesine ilişkin tefekkürün bir 
dönem önemli ölçüde kesintiye uğradık-
tan sonra ilahiyat fakültelerinin kurul-
masıyla birlikte bu alana ilişkin faaliyet 
ve çalışmaların yeniden başladığını ifa-
de eden Türker, fakültelerin kuruluşu-
nun ardından İslami ilimlerin ve İslam 
düşüncesinin bütününe ilişkin çeşitli 
alanlarda çalışmalar yapıldığını ifade 

etti. Bu çalışmalardan bazılarının İslam 
düşüncesine ait temel klasiklerin Türk-
çe tercümeleri ile yine bu alanda yapılan 
tez ve araştırmalar olduğunu belirtti.

Türkiye’deki İslam düşüncesi çalışmala-
rını bazı evreler ile düşünmenin müm-
kün olduğunu söyleyen Türker, 1950’ler-
de ilahiyat fakültelerinin kuruluşundan 
sonra İslam düşüncesi alanına dair 
yapılan çalışmaların ivme kazandığını, 
ancak bu dönemde yapılan çalışmaların 
önemli bir kısmının İslam düşüncesin-
den ziyade İslami ilimler kapsamında 
mütalaa edilmesi gereken çalışmalar 
olduğunu kaydetti. Türker, 90’lara ka-
dar İslami ilimler alanına dair yapılan 
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çalışmalar içerisinde en güçlüsünün fı-
kıh olduğunu, fıkıhtan sonra da hadis 
çalışmalarının geldiğini sözlerine ekledi.

Bu serencamın ikinci evresi olarak kıs-
men felsefe çalışmalarının başladığı 
dönem olan 1990 sonrası döneme işaret 
eden konuşmacı, bu tarihten önce Hü-
seyin Atay, Süleyman Uludağ ve diğer 
bazı akademisyenlerin İslam felsefesine 
yönelik birtakım çalışmalarda bulun-
duğunu, ancak bu çalışmalarla kamu-
oyunun ilgisini cezbedecek ölçüde bir 
çalışma hacmi ve sistematik bir ilgi oluş-
turulamadığını ifade etti.

İslam düşüncesi kapsamında mütalaa 
edilen nazari tasavvuf, felsefe ve kelam 
gibi alanlar içerisinde en talihli görünen 
alanın kelam olduğunu belirten Türker, 
bu durumun kelama dair daha erken 
dönemlerde yazılmış olan giriş ve genel 
seyre ilişkin bazı tarih kitaplarının mev-
cudiyeti ile klasik kelam metinleriyle 
irtibat kurabilecek hocaların var görün-
mesi ile sağlandığını ifade etti. Bununla 
beraber 90’lardan itibaren felsefeye yö-
nelişin meselenin boyutunu değiştirdiği-
ni ve bu ikinci evrenin giriş kitaplarının 
da yazılmasıyla 90’ların ortalarından 
itibaren sürecin nihayete erdiği ve mü-
teahhir dönem kelamı ile ilgili oluşan 
umumi kanaatlerin kelam çalışmalarını 
olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti.

Türker’e göre üçüncü evre, İslam dü-
şüncesi çalışmalarının ivme kazandığı 
2000 sonrası dönemdir. Bu dönem, İs-
lam felsefesinin daha görünür ve diğer 
ilimlerden farklılaştığı bir dönem olmuş-

tur. Bunda etkili olan temel sebebin ter-
cüme faaliyetleri olduğunu dile getiren 
Türker, bu süreçte özellikle de İbn Sina 
külliyatının ve Fârâbî’nin eserlerinin 
Türkçeye kazandırılmış olduğunun altı-
nı çizdi. Ayrıca İslam felsefesi alanında 
yapılan çalışmaların ivme kazanması-
nın bir sebebinin de yalnızca akademik 
seviyede değil, aynı zamanda lisans se-
viyesinde de metinlerin ulaşılabilir hale 
gelmesi olduğunu sözlerine ilave etti.

Son olarak felsefi meselelerin gündeme 
gelmeye başladığı sıralarda metafizik, 
tasavvuf ve kelam alanlarının üçünün 
birlikte çalışılıp tartışıldığını belirten 
Ömer Türker, mesela metafiziğin konu-
su tartışılırken aynı zamanda kelam ve 
tasavvufun konularının da tartışıldığını 
ifade etti. Öte yandan kelamdaki geliş-
melerin İslam felsefesindeki gibi olma-
dığını ve bunun en önemli sebebinin 
ise ilahiyat fakültelerindeki kelam hoca-
larının daha çok sem‘iyyat bahislerine 
yoğunlaşan ilgilerinden kaynaklandığını 
söyleyerek konuşmasını tamamladı.

     Damra Akdeniz
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Tasavvuf Atölyesi
Teşekkül Konuşmaları - I
Tasavvufun Erken Dönemini Anlamada  
Zühd Kavramının Sağladığı
İmkân ve Sınırlılıklar
Hacı Bayram Başer

İSAR bünyesinde çalışmalarını sürdü-
ren Tasavvuf Atölyesi’nde 2016 yılın-
dan bu yana tasavvufun teşekkül döne-
mine odaklanan çalışmalara ek olarak, 
yine bu dönemle ilgili tematik bir ko-
nuşma dizisi başlatıldı. Bu konuşmala-
rın ilki, tasavvufun teşekkül süreçlerini 
kapsamlı bir şekilde ele alan, Şeriat ve 
Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci 
isimli eserin yazarı Dr. Hacı Bayram 
Başer’in sunumu ile gerçekleştirildi. 
Özbekler Tekkesi’nde yapılan bu sunu-

ma tasavvuf alanında çalışmalarını sür-
düren çok sayıda araştırmacı katıldı.

Teşekkül dönemine dair bu ilk konuş-
mada Başer, şeriat ve hakikat ilişkisi 
çerçevesinde tasavvufun tarihsel gelişi-
mini incelediği çalışmasının bir bölü-
münü oluşturan zühd-tasavvuf ilişkisin-
den hareketle, zühd kavramının anlam 
alanını, kapsam ve sınırlarını dinleyici-
lerle paylaştı. Öncelikle, tasavvuf tarihi-
ni dönemlendirirken başvurulan zühd 
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kavramının müstakil bir döneme işaret 
ettiğini, akabinde zühd hareketinin ta-
savvufa evirildiğini öne süren tezleri 
eleştiren Başer, zühd ve tasavvuf şek-
linde iki ayrı dönem olduğu görüşüne 
karşı çıktı. Başer’e göre zühd dönemin-
den, tasavvuf tarihinin bir dönemi ola-
rak değil, yalnızca tasavvuf hayatının 
ilk aşamasını ifade etmesi bağlamında 
bahsetmek mümkündür. O, bu görüşü-
nü temellendirirken tasavvuf klasikleri 
yazarlarının bu konudaki yaklaşımla-
rından hareketle tasavvufun İslam top-
lumunda türeyen bir hadise olmayıp 
tarihsel sürekliliğe sahip olduğu düşün-
cesini öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma 
göre Hz. Peygamber dönemi ile sonraki 
nesiller arasında amel ve zenginlik ile 
bilgi ve zenginlik arasında tam tersi 
bir durum söz konusudur. Sahabe nes-
li, amel bakımından zengin, mülk ba-
kımından fakirken, sonraki nesillerin 
bilgi ve mülkleri fazla fakat amelleri 
eksiktir. Bu bakımdan zühd kavramı, 
bütün bu durumlara karşı tepki olarak 
İslam dindarlığını anlatan kuşatıcı bir 
kavramı ifade etmektedir.

Zühd kavramı, Müslüman dindar-
lığının temel karakteristiğini temsil 
ederken bu durumun tezahürleri, 
“Kitâbü’z-zühd” adıyla yazılan geniş 
bir literatürde açığa çıkmıştır. Hicrî 
ikinci asırdan itibaren müstakil eserler 
şeklinde telif edilmeye başlanan bu tür 
kitaplar, tasavvuf klasiklerinin yazılma-
ya başlandığı dönemlere kadar devam 
etmiş, tasavvuf klasiklerinin telif edil-
meye başlamasıyla birlikte hicrî dör-
düncü asırdan itibaren son bulmuştur. 

Başer, bu doğrultuda Kitâbü’z-zühd’le-
rin tasavvuf kaynaklarına mesele ve 
kavramsal bakımdan öncülük edebile-
ceklerini vurguladı. 

Genel dindarlık tipini ifade eden zahid-
likten sûfîliğe geçişle ilgili olarak ise 
zühd kavramı etrafında ortaya çıkan 
eylemsizlik ve ibâha sorunlarına dikkat 
çeken Başer, sûfî müelliflerin bu sorun-
ları aşmak amacıyla yaptıkları çalışma 
ve eserler üzerinde durdu. Bununla il-
gili olarak özellikle de Muhâsibî’nin 
Kitâbü’l-kesb isimli eserine atıf yapan 
konuşmacı, sûfîlerin mutlak tevekkül ile 
sorumlu insan arasında kurduğu denge 
ilişkisine temas etti. Muhâsibi’nin bu 
konuda, Eş‘arîlerin kesb kavramına 
verâyı eklemek suretiyle “aşırılık” kav-
ramını yeniden yorumladığından ve bu 
anlamda aşırı sayılan bazı davranışların 
böyle nitelenemeyeceğinden söz etti. 
Bununla birlikte Muhâsibî’nin birta-
kım zümrelerin, zühdün aşırı yorumla-
rını benimsediklerine ilişkin görüşüne 
de değinerek onun bu aşırılıkları tashi-
he yönelik bir çaba ortaya koyduğunu 
da sözlerine ekledi.

Dinleyicilerin soru ve görüşleri ile de-
vam eden sunumda, zühd kavramı ile 
tasavvuf arasındaki ilişkinin keyfiyetine 
dair araştırmaların eksikliği hatırlatıldı 
ve bu sebeple zühd-tasavvuf ilişkisinin 
yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekti-
ği belirtildi.
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Teşekkül Konuşmaları - II
Tasavvufun Menşeine Dair Tartışmalar:  
Oryantalist Çalışmalar Üzerine
Bir Değerlendirme
Hikmet Yaman

İSAR Tasavvuf Atölyesi bünyesinde yürü-
tülen faaliyetlerden Teşekkül Konuşmala-
rı’nın ikincisi, Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Ya-
man tarafından gerçekleştirildi. Özbekler 
Tekkesi’nde yapılan sunumda, tasavvufun 
menşeine dair öne sürülen görüşler ele 
alındı ve öne sürülen argümanların güçlü 
ve zayıf yanlarına işaret edildi.

Tasavvufun kökenine ilişkin tartışmalar, 
sadece modern dönemin konusu olmayıp 
bu alana dair ilk eserleri telif eden müellif-
lerin de gündemini teşkil etmiştir. Bu an-
lamda tasavvuf kelimesinin hem iştikakı 

hem de sûfî topluluğunun sonradan orta-
ya çıkmadığını temellendirmeye dayanan 
apolojetik karakterde birtakım eserler ve-
rilmiştir. Bununla birlikte oryantalistlerin 
tasavvuf alanına ilgilerinin akabinde bu 
araştırmacılar tasavvufun kökenine ilişkin 
farklı iddialar ortaya atmışlardır. Yaman, 
bu türden iddiaların yine meşhur oryan-
talistlerden Louis Massignon ve Reynold 
Nicholson tarafından yapılan çalışmalarla 
cevaplandırıldığını, bu ilim adamlarının 
çalışmalarında tasavvufun İslami kökenli 
olup, asıl karakterini Kur’an ve Sünnet’te 
bulduğuna ilişkin düşüncelerin geniş bir 
çerçevede dile getirildiğini ifade etti. Ko-
nuşmacı, Massignon ve Nicholson tarafın-
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dan yapılan bu araştırmalardan sonra Batı 
akademyasında bu tartışmaların artık 
kesildiğini ve bu türden konuların tekrar 
gündeme getirilmediğini vurguladı. Öte 
yandan konunun farklı sebeplerle Türki-
ye’deki akademik çevrelerde hâlâ aktif bir 
şekilde yer bulduğuna değinildi.

Konunun Türkiye’de canlılığını hâlâ koru-
yor olması dolayısıyla kendinden önce ya-
pılan çalışmaları da kapsayacak şekilde bir 
makale yazmış olan konuşmacı, bu yazı-
sında tasavvufun menşeine dair, onun dış 
kaynaklı olduğunu öne süren görüşlere yer 
verip bu görüşlerin zayıf yönlerine temas 
etmiştir. Bu çalışmasından hareketle ko-
nuşmasında da öne sürülen argümanların 
neler olduğuna değinen Yaman, bunlara 
karşı geliştirilen cevapları da dinleyicilerle 
paylaştı. Reynold Nicholson’un konuyla 
ilgili tasnifinin geliştirildiği makaleden 
hareketle sunumda öncelikle Sâmi ırkına 
mensup Arapların yüksek bir tefekkür or-
taya koyamayacakları, bu sebeple de tasav-
vufun menşeinin Ârî ırka mensup İranlı-
lara dayandığı şeklinde öne sürülen tez 
eleştirildi. Yaman’a göre o dönem İran’ı-
nın kozmopolit yapısı dikkate alınmadan 
öne sürülen bu görüş, İran coğrafyasının 
bütünüyle Ârî ırkın hâkimiyetinde olduğu 
gibi tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan 

görüşlere dayanmaktadır. Aynı şekilde 
Hint etkisi ile Yahudi ve Hıristiyanlığın 
tasavvufun oluşumunda etkili olduğu şek-
lindeki görüşler de Araplardan mistik bir 
düşüncenin doğmasının imkânsız olduğu 
önkabulü üzerine inşa edilmek istenmiştir. 
Tasavvuf ile bu gelenekler arasındaki şeklî 
benzerliklere dayanan bu görüşlerin hiçbi-
rinin tarihsel açıdan temellendirilmeden 
yüzeysel yakıştırmalara dayandığını dile 
getiren Yaman, bu görüşlerin süpekülatif 
olması sebebiyle bunlara karşı tepkilerin 
de yine oryantalistler tarafından verildiği-
ni belirterek tarihsel açıdan da tasavvufa 
dair eleştirel tutum sergileyen klasik dö-
nem müelliflerinin tasavvufun menşeinin 
dış kaynaklı olduğunu hiçbir zaman öne 
sürmedikleri vurguladı. Bu anlamda İbn 
Haldun gibi sûfîliği maruf olmayan müel-
liflerin dahi Hz. Peygamber’in hayatında 
zühd ve tasavvufi hayatın temel unsurları-
nın bulunduğuna yöenlik kabullerine atıf-
ta bulunuldu. 

Sonuç itibariyle konuşmacı, tasavvufun 
erken dönem kaynaklarından itibaren 
bu alana ait eserlerin ve sûfî sözlerinin, 
yoğun bir biçimde Kur’an ve Sünnet’e re-
feranslarda bulunan bir muhtevaya sahip 
olduğunu ve modern dönemlere gelinceye 
kadar sûfilere muhalif çevrelerin dahi ta-
savvufun dış kaynaklı olduğuna dair eleş-
tirel bir yaklaşım geliştirmediklerini ileri 
sürerek oryantalist söylemlerin mesnetsiz 
olduğunu dile getirdi. 

Konuşma, dinleyicilerin soru ve katkıları 
ile sona erdi. 

       

 Özbekler Tekkesi’nde yapılan 
sunumda, tasavvufun menşeine 

dair öne sürülen görüşler ele alındı 
ve öne sürülen argümanların güçlü 

ve zayıf yanlarına işaret edildi.
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Teşekkül Konuşmaları - III
Çatışma ile Uzlaşma Arasında:  
Şathiye Kavramının Doğuşu 
Ekrem Demirli

Tasavvufun teşekkül dönemiyle ilgili yapı-
lan konuşmalara şatahat kavramı merkez-
li bir oturumla devam edildi. Bu oturum-
da, tasavvuf alanında tarihsel ve özellikle 
doktrin bazlı çok sayıda eser kaleme alan 
Ekrem Demirli sunumlarını gerçekleştir-
di. Özbekler Tekkesi’nde yapılan sunuma 
çok sayıda araştırmacı katıldı.

Konuşmasına tasavvufun ilimler tasnifin-
deki yeri bağlamında bir girişle başlayan 
Demirli, tasavvuf tarihi yazımında karşı-
laşılan parçalı düşüncelere atıf yaparak ta-
savvufun siyasal, sosyal ve entelektüel ba-
kımdan bütün dönemleri ve kurumları ile 
birlikte düşünce tarihinde kendisine yer 
edinebileceğini, aksinin mümkün olma-
yacağını belirtti. Konuşmanın başında bu 
genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra bu 

tespite yol açan sebepleri açıklamak üze-
re şatahat kavramı üzerinden tasavvufun 
tarihsel gelişimini irdeleyen konuşmacı, 
onun diğer ilimlerle olan çatışma ve uzlaşı 
noktalarını ele almaya çalıştı.

Konuşma sırasında şatahat kavramının 
daha çok Hallâc-ı Mansûr ve Bâyezîd-i 
Bistâmî gibi sûfîlere ait “Ene’l-Hak” ve 
“Sübhânî mâ azame şâni” gibi sözlerden 
ibaret görülmesinin, meselenin kendisini 
ifade etmesi açısından yetersizliğine işaret 
edildi. Ebû Nasr es-Serrâc’dan hareketle 
şatahatın dilsel anlamı üzerinden konuş-
masını devam ettiren Demirli, “şataha” 
fiilinin un öğütürken oluktan dışarı taşan 
taneleri ifade eden bir anlama geldiğini 
ifade etti. Konunun birtakım sözlerden 
ibaret olan anlaşılma biçimine tekrar atıf-



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

33

ta bulunan konuşmacı, dikkatlerin daha 
çok oluk dışına taşanlara çevrildiğini, fa-
kat oluğun neden taşırdığına odaklanıl-
madığına dikkat çekerek oluğun genişliği 
ve kuşatıcılığındaki sınırlılığı gündeme 
getirdi. Bu bakış açısıyla tasavvufun dışla-
nan yanlarının sebeplerini araştırmaya ve 
dışlayıcı unsurların ne türden bir refleksle 
hareket ettiğine odaklanan Demirli, şata-
hat kavramını merkeze alarak normatif 
geleneklerle tasavvuf ilişkisi üzerinde dur-
du. Rüsum/zâhir ve hakikat şeklinde bir 
ayrımın oluştuğundan bahseden Demirli, 
hakikat alanının yatağın dışında kaldı-
ğını, ibadetler ve nass yorumculuğunda 
zâhiri temsil eden grupların tanımları-
nın asıl olarak kabul edildiğini, sûfilerin 
görüşlerinin ise kabul sınırları dışarısın-
da kaldığını ve bir kenara itildiğini öne 
sürdü. Bu durumun ortaya çıkmasında 
hakikat alanını temsil ettiğini iddia eden 
ibâhilik ve ittihad/hülûl görüşüne sahip 
grupların etkili olduğuna dikkat çekildi. 
Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdâdî önder-
liğinde temsil edilen tasavvuf anlayışının 
sûfîlerle bâtınî grupları ayrıştırmak ama-
cıyla, zâhir ve hakikat şeklinde oluşan 
ayrımı telif çabası içerisine girdiği; bu an-
layışın hakikat tarafına düşen sözleri zabt 
altına almaya çalıştığını ve bu hakikat 
boyutunun zâhir hükümleri ile (oluğun 
sınırları ile) uyumlu olduğu müddetçe bu 
ekol tarafından makbul görüldüğü ifade 
edilerek hakikatin, oluk/yatak içerisine 
taşınırken yatağın asıl kabul edildiği, “ha-
kikat” alanının ise fer‘ tarafta kaldığı dile 
getirildi.

Konuşmacı, özellikle kelam ve fıkıh mer-
kezli düşüncenin oluğun/nehrin yatağını 

belirlediğini ileri sürerek tasavvufun yata-
ğın dışına taşmayan yorumlarının işaret 
kavramı ile ifade edildiğini; taşanların ise 
şatahat şeklinde tanımlanarak dışlandı-
ğını belirtti. Normatif geleneklerin tasav-
vufu ahlak alanı ile sınırladığına vurguda 
bulunan Demirli, burada ortaya konan 
görüşlerin ise toplumsal hayatı ve düze-
ni sarsmayacak boyutlara indirgediğini 
öne sürdü. Bu bakımdan işaret kavramı, 
ahlak alanında bir iddia taşırken bu id-
dianın belirli bir çerçeve içerisinde kalıp 
müstakil bir yöntem ve yorum geleneğini 
ortaya çıkarmadığı üzerinde duruldu. Şa-
tahat alanının ise yatak dışına taşmakla 
birlikte sûfî zümrenin dışında görülmele-
ri mümkün olmayan kimselerden ortaya 
çıkan söz, fiil ve davranışları ifade eden 
bir anlam kazandığı belirtildi. Şatahatın 
sadece sözlü ifadelerle sınırlı kalmaması 
sûfi biyografilerinin, riyâzet yönteminin 
ve keramet vs. gibi hadiselerin de yatak 
dışında görülmesine ve şatahat alanına 
taşınmasına sebep olduğu kaydedildi. 

Demirli’nin iddiasına göre tasavvufun 
yatağa sığmayan ancak varlığını devam 
ettirdiği bir alan olarak ortaya çıktığı yön, 
ürettiği dilsel yapıdır. Bu dil, yatay dilin 
bozulmasına neden olan teo-sentrik bir 
dildir. Bir başka ifadeyle hakikate ilişkin 
tümevarımsal dilin tümdengelimsel bir 
dile dönüşmesiyle tasavvuf kendi özgün 
alanını korumayı sürdürebilmiştir. Son 
olarak Demirli, normatif geleneklerle ta-
savvuf arasındaki esas sorunun tümeva-
rımsal dille tümdengelimsel dil arasında 
düğümlendiğini belirterek konuşmasını 
tamamladı.

            Ali İhsan Kılıç  
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konferanslar
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İSAR Açılış Konferansı
İhya Safhası
Recep Şentürk

İSAR 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açı-
lış konferansında öğrencilere hitap eden 
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Recep Şentürk, İSAR’ın tarihî bir 
bağlam içerisinde değerlendirilmesi ge-
rektiğini belirttiği konuşmasında öğren-
cilerin ilmî hayatları boyunca şiar edin-
meleri gereken meseleleri özetledi. 

İSAR’daki eğitimlerine yeni başlayacak 
olan öğrencilere كل تشريف تكليف deyişiyle 
seslenen Şentürk, bu güzel yolun aynı 
zamanda omuzlarımıza mühim bir so-
rumluluk yüklediğinin de altını çizdi. 
“Biz ahlâka değil, mekârimü’l-ahlâka 
talibiz, bizim görevimiz de bunu yay-
mak; sadece entelektüel jimnastik yap-

mak değil, bildikleriyle amel eden ahlâk 
sahibi gençler yetiştirmek...” ifadelerini 
kullanan Şentürk, İSAR’ın temel pren-
sipleri olan ilim, takva ve beyan vur-
gularını hatırlatarak nihai hedefi âlim 
yetiştirmek olan İSAR’ın bu yönüyle 
özgün bir müessese olduğuna işaret etti. 
Kurumun niçin böyle bir hedef belirle-
diği sorusu üzerinde de duran Şentürk, 
Türkiye’nin âlimsiz bırakılmış bir İs-
lam ülkesi olduğunu kaydetti. Buradan 
hareketle âlim modeli ile akademisyen 
modelinin birbirinden farklı çerçeveler 
arz ettiğini, âlimin İslam medeniyetinin 
eğitilmiş insanı ve peygamber vârisi 
olduğunu, buna karşın akademisyenin 
ise Batı’nın meslekî bir statüsü olarak 



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

36

karşımıza çıktığını vurguladı. Tekke ve 
medreselerin kapatılmasının âlim mo-
delini ortadan kaldırma girişimi olarak 
hayata geçirildiğini hatırlatan konuş-
macı, süreç içerisinde açılan ilahiyat 
fakültelerinin ise seküler, Batı zihniyetli 
akademisyenler yetiştirmek için kurul-
duğunu, bununla beraber ulemanın da 
aynı zamanda kendi geleneğini koruma-
ya devam ettiğini sözlerine ekledi. Âlim 
olmanın bir rol, akademisyenliğin ise 
sadece bir metot olduğunun altını çizen 
Şentürk, bu iki grup haricinde bir de 
aydın olarak nitelendirilen bir kesimin 
söz konusu edildiğini, ne var ki ilimleri 
olmaksızın her türlü alanda fikir ortaya 
atan bu kitlenin ne yaptığının olduk-
ça belirsiz olduğunu ifade etti. Bunun 
ardından Türkiye’nin aydın tanımını 
değiştirecek olan İSAR öğrencilerinin 
hangi vasıfları haiz olacağını şu şekilde 
sıraladı:

    • Yabancı dil problemini aşarak İn-
gilizce her türlü kaynağa nüfuz edebil-
mek; Arapça klasik kaynaklarımızdan 
etkin bir şekilde istifade edebilmek

    • İslami bir perspektifle sosyal bilim-
ler yorumu yapabilmek

    • Takva, beyan ve hizmet şuuruna 
sahip olabilmek

Şentürk, bu gibi kurumların örnek 
alınması ve sayılarının artması ile gü-
nümüzde ilmî standartların değiştiği-
ni, artık kimsenin Arapça bilmeden 
âlim olduğunu söyleyemeyeceğini dile 
getirerek konuşmasına devam etti. 
İSAR’ın, öğrencilerinin şevki ve hoca 
kalitesi ile ön plana çıktığını belirten 
Recep Şentürk, burada öğrencilerin 
para kazanmak için değil, ilim sahibi 
olabilmek için okuduklarını, modern 
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paradigmada ise ancak paraya çevrile-
bilecek olan ilmin değerli görüldüğünü 
belirtti.

Bu çağın entelektüelleri ile âlimlerimi-
zin ne dediğini mukayeseli ve eleştirel 
bir tavırla okumak gerektiğine de vur-
guda bulunan Şentürk, bu minvalde 
sosyal bilimler ile iştigal ettiğimizi, me-
sela Marx’ın söylediklerine İmam Gaz-
zâlî’nin ne dediği, nasıl yaklaştığına 
eğilmemiz gerektiğini ifade etti. İslam 
ilim tarihini dört döneme ayıran Şen-
türk, bu dönemleri kısaca şu şekilde 
özetledi:

1) Klasik Dönem: Nübüvvet ile başla-
yıp Tanzimat dönemine kadar süren ve 
Müslümanların ilmen ve fikren bağım-
sız oldukları dönemdir.

2) Batı ile Karşılaşma Dönemi: Âlimle-
rimizin Batı ile karşılaştığı, onların biri-

kimini tahlil edip kendi birikimimiz ile 
mukayese ettiği dönemdir. 

3) Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyet’in 
ilanı ile birlikte Batılılaşma hareketi çer-
çevesinde İslam medeniyetinden kopu-
şu ifade eden dönemdir. 

4) İhya Safhası: Bir asırdır unutturulma-
ya çalışılan İslam medeniyetinin ihyası-
nı hedefleyen safhadır. 

İçerisinde bulunduğumuz bu ihya saf-
hasında birçok farklı alandan öğren-
cilerin çalışması ile tam anlamıyla bir 
verimin elde edilebileceğini ifade eden 
Şentürk, İSAR’ın ideal öğrencisinin 
Müslüman iktisatçı, Müslüman mühen-
dis, Müslüman sosyolog vs. olduğunu, 
çalışılan her alana İslami perspektif ile 
bakan âlim adayları yetiştirmenin ise 
nihai bir hedef olduğunu dile getirdi. 
Konuşmasının son bölümünde ilmin en 
faziletli amel olduğunu hatırlatan Şen-
türk, bu ibadetin makbul olması için de 
şu üç hususun asla gözden kaçırılma-
ması gerektiğini belirterek konuşmasını 
tamamladı:

    • İlmin ihlas ile, yani hiçbir karşılık 
beklemeksizin yapılması

    • Öğrenilen ilim ile amel edilmesi

    • Bu ilmin başkalarına da öğretilmesi

     Muaz Alemdar

Âlim olmanın bir rol, akademisyenli-
ğin ise sadece bir metot olduğunun altı-
nı çizen Şentürk, bu iki grup haricinde 
bir de aydın olarak nitelendirilen bir 
kesimin söz konusu edildiğini, ne var 
ki ilimleri olmaksızın her türlü alanda 
fikir ortaya atan bu kitlenin ne yaptı-
ğının oldukça belirsiz olduğunu ifade 
etti.
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Bilim Nerede Biter,
Metafizik Nerede Başlar?
A. Ayhan Çitil

İSAR Güz Dönemi Açılış Konferansı, 
13 Ekim 2018 tarihinde “Bilim Nerede 
Biter? Metafizik Nerede Başlar?” başlı-
ğıyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Çitil tara-
fından verildi. Konferansın ana teması 
Immanuel Kant sonrası felsefî ve akade-
mik söylemden metafiziğin elenmesi ve 
bilimin elenen metafiziğin yerini nasıl 
almaya çalıştığı üzerineydi. Çitil, konuş-
masına Kant’ın üç kritik kitap yazdığını 
ve bunların her birinin bir şeyi biline-
mez kıldığını söyleyerek giriş yaptı. 

Bu üç kitaptan biri olan Saf Aklın Eleş-
tirisi’nde Kant, uzay ve zamanın insan 

tecrübesinde bir form olarak mevcut 
olduğunu, dolayısıyla ruh gibi metafizik 
ögelerin kendinde varlıklarının olama-
yacağını, çünkü bunların zamansız var 
olamayacağını ve zamanın da duyulara 
bağlı bir form olduğunu söyler. Buradan 
hareketle o, metafizikle uğraşmanın an-
lamlı olmadığı ve Tanrı’nın bu yolla bir 
ispatının yapılamayacağını, bunun yeri-
ne, modelini ortaya koyabileceğimiz bi-
limle uğraşılması gerektiğini ifade eder.

Çitil, Kant’ın bilinemez dediği hususlara 
değindikten sonra düşünürlerin ve aka-
deminin Kant’tan sonra ne yapmaya ça-
lıştığı üzerinde durdu. İnsanların Kant’ın 
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geçilemeyeceğini iddia ettiği sınırların her 
birini geçmeye, onun bilinemez dediği 
her şeyi bilmeye çalıştıklarını aktardıktan 
sonra konuşmasının geri kalanında bu de-
nemelere örnekler getirdi.

Örneklerden ilki kuantum fiziğine dair-
di. Burada öncelikle Kant’ın fenomenal 
dünyaya bakışına değinen Çitil, onun in-
san tecrübesini ve uzay zamanda var olan 
fenomenal dünyayı bir adaya benzettiği-
ni ve ona göre insanın içinde bu adanın 
ötesindeki denizlere açılma ihtiyacı oldu-
ğunu, ancak orada bir deniz olmadığını 
söyledi. Kuantum fiziğinde de benzer bir 
durum görüldüğü ve gözlem öncesinde 
orada gerçekten bir şeyin olduğunu bir 
türlü söyleyemediğimize değinen Çitil, 
buna rağmen durumun Kant’ın söylediği 
kadar net olmadığını, her ne kadar göz-
lem öncesi bir şeyin var olduğunu söyle-
yemesek de matematiğini yapabildiğimiz 
ve kuantum istatistiklerini hesaplayabildi-
ğimiz bir durumla karşılaştığımıza dikkat 
çekti.

Fizikten sonra psikolojiden bir örnekle 
konuşmasına devam eden Çitil, Scho-
penhauer’ın asıl varlık dediği şeyin iç-
sel histe kendi başına var olduğunu ve 
buna irade dediğini aktardı. Schopen-
hauer’ın bu çizgisi, Nietzsche ve Freud 
üzerinden şekillenen psiko-analitik ku-
ramların da çerçevesini oluşturmakta-
dır. Zira burada tecrübeye konu olma-
yan, bilakis tecrübeyi kuran bir varlık 
alanından bahsedilmekteydi. Çitil’e 
göre insan tecrübesindeki bütün marazi 
durumları açıklamak için de bu çerçe-
veden faydalanılmıştır. Yani psiko-ana-
litik kuramlar da psikolojik tecrübenin 
anlaşılmasında söylemin içerisine dahil 
olmaya başlamıştır. Tıpçılar psiko-anali-
tik yöntemi geliştirirken tıbbi konuların 
ötesine geçip insani özde nasıl bir şey 
kuruluyor, ne ölçüde özgürüz gibi tartış-
malar yapmaya başlamışlardır. Halbuki 
Kant, psikolojinin bilimi yapılamaz, 
yani psikoloji matematikselleştirilemez 
diyor. Buna rağmen o günden bugüne 
psikolojinin bir bilim olarak yapılmaya 
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çalışıldığına değinen Çitil, nöro-psikolo-
ji tartışmaları ve bilinç bilim dediğimiz 
şeylerin de bu tartışmaların uzantıları 
olduğunu, Kant’ın düşündüğünün aksi-
ne psikoloji biliminin yapılmaya çalışıl-
dığını ifade etti.

Psikolojiden sonra yapay zeka ve dil me-
selelerine de değinen Çitil, bu alanlar-
da da Kant’ın matematikselleştirilemez 
dediği dil ve bilinç alanlarının matema-
tiğinin yapılabilmesinde yapay zekanın 
rolü üzerinde durdu. Kant’ın iddiasına 
rağmen bugün yapay zekanın gelişme-
sinin bu alanların birer bilim olarak 
ele alınması ile çözülmeye çalışıldığını, 
yapay zekanın metafiziksel bir problem-
den fiziksel bir probleme indirgenmeye 
çalışıldığını söyleyerek bilincin nasıl or-
taya çıktığı sorusuna bilimin mi meta-
fiziğin mi cevap vereceğinin son derece 
müphem olduğuna işaret etti. 

Ardından kara delikler ve evrenin olu-
şumu konusuna intikal eden Çitil, ön-
celikle Kant’ın evren hakkında insan 
aklının işleyişinin antinomik olduğunu 
söylediğini, buna göre mesela “Evrenin 
başı vardır” iddiasıyla ilgili ispat ya-
pılabildiği gibi “Evrenin başı yoktur” 
iddiasıyla ilgili de ispat yapılabileceği-
ni, ancak hiçbirine dair kesin hüküm 
verilemeyeceğini anlattı. Ardından 
Kant’a göre kara delikler hakkında da 
konuşulmaması gerektiğine değinen 
Çitil, bugün yapılanın tam tersi olduğu-
nu, yani fizik vasıtasıyla kara deliklere 
dair hüküm verilmeye çalışıldığını, bu 
konuda da fizik ve metafizik sınırının 
son derece belirsiz olduğunu ifade etti. 

Ardından kısaca küme kuramına deği-
nen Çitil, evrenin antinomik olması tar-
tışmasının Tanrı ile de ilgili olduğunun 
altını çizdi.

Farklı bilimlere dair verdiği örnekler-
den sonra konuşmasına fenomonoloji 
ile devam eden Çitil, bu defa sözü ta-
rihe getirdi. Kant’ın tarihin biliminin 
yapılamayacağını söylediğine değinen 
Çitil, Kant’ın tarihi bir ideal olarak 
ortaya koymasına rağmen bunun bili-
minin yapılamayacağını söylemesine 
dikkat çekti. Hegel’in erek devlet aşa-
ması dediği aşamanın da Kant’ın ortaya 
koyduğu bu ideal üzerinden geliştiğini 
ve karşılaştırmalı siyaset çalışmalarında 
da aslında Kant’ın yapılamaz dediği bir 
şeyin yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Ardından evrim meselesiyle konuşma-
sına devam eden Çitil, Kant’ın evrimi 
doğrulayacak ya da yanlışlayacak veri-
lerin toplanabilmesinin mümkün olma-
dığı düşüncesini nakletti. Çitil’e göre 

Çitil, Kant’ın bilinemez dediği husus-
lara değindikten sonra düşünürlerin 
ve akademinin Kant’tan sonra ne 
yapmaya çalıştığı üzerinde durdu. İn-
sanların Kant’ın geçilemeyeceğini id-
dia ettiği sınırların her birini geçmeye, 
onun bilinemez dediği her şeyi bilmeye 
çalıştıklarını aktardıktan sonra konuş-
masının geri kalanında bu denemelere 
örnekler getirdi.
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Kant evrime ilkesel olarak karşı çıkma-
sa da ispatlamak için veri toplanama-
yacağını iddia ediyor, ancak bugünkü 
tartışmalara baktığımızda bunun tam 
tersinin yapıldığını görüyoruz.

Başka bir örnek ile sözlerine devam eden 
Çitil, bir zamanlar metafiziğin bir dalı 
olan rasyonel kozmolojinin, fiziğin sınırla-
rı içerisinde bitirilip kuşatılabilirliğinin de 
tartışıldığını, bunun ise “Klasik mekanik 
ile kuantum nasıl bir araya getirilebilir?” 
gibi sorulara yol açtığını ifade etti. Pen-
rose’a göre klasik mekanikle, Hawking’e 
göre ise kuantum mekaniğiyle kozmoloji 
yapıldığını belirten Çitil, Kant’ın her hâ-
lükârda rasyonel kozmoloji yapmanın an-
tinomik olduğu düşüncesini paylaştığını 
sözlerine ekledi.

Konuşmasına rasyonel kozmoloji, ma-
tematik, fizik, kara delikler, kuasarlar, 
genel görelilik kuramı, Gödel’in teore-
mi, entropi, big bang, tekillik tartışma-
larıyla devam eden Çitil, bu meselelerin 
bilimsel olmanın ötesinde metafiziğe 
dair söz söyleme iddialarının da oldu-
ğunu ayrıntılı bir şekilde izah etti. Asıl 
tartışmanın tam da burası olduğunu, 
eğer bunlar metafiziğe dair söz söyleye-
biliyorsa bunun Kant’ın haksız olacağı, 
söyleyemiyorsa ise haklı olacağı anlamı-
na geldiğini belirten Çitil, konuşmasını 
şu maddelerde özetleyerek sonlandırdı:

    • Batı düşüncesi, özellikle Alman 
felsefecisi Kant sonrasında temel bir 
yönelime sahiptir. Bu yönelim genelde 
felsefi, özelde akademik söylemden me-
tafizik sorunların elenmesidir. 

    • Söz konusu bu elenme süreci, aka-
demide konu edindiğimiz bazı temel 
sorunların ortaya çıktığı bağlamı oluş-
turmaktadır. Elenen metafiziğin yerini 
bilimler ve bilimlere dayalı diyalektik 
bir tartışma doldurmaktadır.

    • Mevcut akademik tartışmalar, bu 
diyalektik tartışma konularıyla şu ya da 
bu şekilde ilişkilidir. 

    • Söz konusu projelerin nihai amaç-
ları ulaşılabilir olmasa da bu projeler 
ilerledikçe, yapay zekada olduğu gibi, 
son derecede işe yarar teknolojiler geliş-
mektedir.

    • Bu tartışmalarda ortaya çıkan varlık 
anlayışı ile klasik anlamda Müslüman 
düşüncesi içerisinde şekillenen varlık 
anlayışı arasında belirgin farklılıklar or-
taya çıkmakta ve bu durum, ilahiyatla 
ilgili çok ciddi sorunları da beraberinde 
getirmektedir.

                 Ahmet Enes Elhan
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Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri 
ve Irak’ın Bugünü
Ebubekir Ceylan

İSAR’da 2018-2019 Güz Dönemi’nin 
sonuna yaklaşırken, 8 Aralık 2018 tari-
hinde Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, 
“Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri ve 
Irak’ın Bugünü” başlıklı bir konferans 
verdi.

Konuşmasına Bağdat’ın farklı medeni-
yetler için taşıdığı önemi ifade etmek-
le başlayan Ceylan, Bağdat şehrinin 
Türk kültüründe bambaşka bir yeri 
olduğunu, atasözleri ve deyimlerimiz-
de Bağdat şehrine sıklıkla rastladığı-
mız örneklerle açıkladı. Şehir hakkında 

verdiği bilgilere, eski ulaşım güzergâhı 
üzerinden devam eden Ceylan, 18 ve 
19. yüzyıldaki bir insanın, İstanbul’dan 
Bağdat’a hangi yolları takip ederek ula-
şabileceğini anlatarak bu yolculuğun 
30-35 gün sürebileceğini kaydetti.

Osmanlı’da kadim şehirlere verilen 
öneme dikkatleri çeken konuşmacı, 
Bağdat’ın fethinden sonra kıdemli ve-
zirlerin bu şehre vali yapıldığını, yine 
bu şehirde valililik vazifesi üstlenen 
kimselerin de sonrasında sadaret va-
zifesiyle görevlendirildiğini örnek gös-
terdi. Konuşmasına Irak tarihinin dört 
dönemde incelenebileceğini belirterek 
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devam eden Ceylan, Fârisîlerin, Os-
manlı Devleti’nin ve Memlûkler’in Irak 
üzerinde, tarihin belli dönemlerinde 
hâkimiyet kurduklarını ifade etti.

Konuşma, Irak bölgesindeki bazı aşiret 
ve ailelere ilişkin bilgiler doğrultusunda 
ilerledi. Bu hanedanlardan bazılarının 
Osmanlı’nın yönetim merkezi olan İs-
tanbul ile gayet iyi ilişkiler içinde oldu-
ğu, ancak diğer bazı ailelerin ise mer-
kezî idareye birtakım itaatsizliklerde 
bulunduğu, buna da devlet tarafından 
başlarda göz yumulsa da bir müddet 
sonra bu durumun güvenlik tehdidine 
yol açabileceği düşüncesiyle birtakım 
tedbirlerin alınmaya başlandığı ifade 
edildi. Ceylan, bölgedeki bu gibi bazı 
problemlerin Osmanlı Devleti’ni bura-
larda yaptırım amaçlı bir ordu hazırla-
ma mecburiyetinde bıraktığını sözleri-
ne ekledi.

Irak bölgesinin yönetimi konusuna eği-
len konuşmacı, sözü 1869 yılından iti-

baren Bağdat’taki valilik yapan Mithat 
Paşa’nın vazife yıllarına getirdi. Mithat 
Paşa’nın bu bölgedeki diğer pek çok 
hizmetinin yanı sıra matbaanın Bağ-
dat’ta yaygınlaşmasına da aracı oldu-
ğunu ifade eden Ceylan, atlı tramvay, 
buharlı vapur seferleri ve şehri çevrele-
yen telgraf ağı gibi bazı önemli hizmet-
lerin de yine Paşa tarafından hayata ge-
çirildiğini kaydederek Mithat Paşa’nın 
modern Irak’ın kurucusu olduğunu 
kaydetti.

Nihayet Osmanlı Devleti’nin bu böl-
gedeki birtakım sınır değişikliklerine 
değinen Ebubekir Ceylan, Irak’taki 
modern kurumların Osmanlı kökenli 
olduğunu belirterek konuşmasını son-
landırdı.

           Ahmet Salih Çınar
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Söyleyecek Sözü Arama
Mehmet Fatih Ulu

İSAR, 2018 Güz Dönemi kapanış konfe-
ransında Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Mehmet Fatih Ulu’yu ağırladı.

Konuşmasına hayvan-ı nâtık olan insan-
ların “söyleyecek sözü arama” çabası içe-
risinde olduklarına değinerek başlayan 
Fatih Ulu, geride insanlığa mâl olacak 
eserler bırakmanın önündeki en büyük 
engel olarak kolaycılığı gördüğünü ifade 
etti. Buna göre, tarihe iz bırakan klasik 
ürünlerin hepsi meşakkatli süreçler ve 
büyük çabaların harcanmasını gerektir-
miştir. İnsanoğlunun taşıdığı sorumlulu-
ğun, karşılaştığı meydan okuma ve zor-
lukların büyük bir çoğunun, mahiyetleri 
zaman zaman değişse de Hz. Âdem’den 

beri aynı olduğunu, öyle ki gök kubbe 
altından geçen herkesin bu süreçte haya-
tını anlamlandırma gayretiyle birtakım 
“sözler” söylediğini belirtti. Konuşmacı, 
bu minvalde “Gök kubbe altında söylen-
memiş söz yok!” ifadesine büyük ölçüde 
katıldığını ifade etti. Tarih boyunca in-
sanoğlunun yüzleştiği problemlere karşı 
kazanılmış tecrübelerin önemine dikkat 
çeken Ulu, yeniden tecrübe üretebilmek 
için insanlığın zamanı, enerjisi ve kaynağı 
olmadığını ifade etti. Buradan hareketle 
yaklaşık on beş asırdır aynı İslam mesa-
jına muhatap olan Müslümanlar olarak, 
bizlerden önce gelen ve bugün ile paralel 
soru ve sorunlara cevaplar üretmiş insan-
ların, bugün aşmaya çalıştığımız sorunla-
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olduğu modern ekonomik sistemin sorun-
larına değinen Ulu, krizlerin, belirgin bir 
şekilde tanımlanmayan fıkhî kaidelerin 
göz ardı edilmesi neticesinde ortaya çık-
tığını ve bu krizlerle Müslümanlar’ın da 
ciddi bir şekilde karşı karşıya geldiklerini 
belirtti.

Fatih Ulu, konuşmasının son kısmını, yü-
rüttüğü akademik çalışmalardan kesitlere 
ayırdı. Uluslararası iktisat, uluslararası 
finans, dış ticaret ve sermaye hareketleri 
alanlarındaki çalışmaları neticesinde ulaş-
tığı en önemli sonuçlardan birini, Türk 
ekonomisinin son derece dışa açık bir eko-
nomi olduğuna yönelik tespit ve farkında-
lığının oluşturduğunu vurguladı. Buna 
göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve 
literatürde “small open economy” olarak 
adlandırılan kategoriye dahil ülkelerde 
dış piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, 
iç piyasaların fiyatlandırmalarında be-
lirleyici bir role sahip olduğunu belirten 
konuşmacı, VIX endeksi ile Türkiye’deki 
kredi faizleri arasındaki ciddi korelasyona 
dikkat çekerek sunumunu sonlandırdı.

        Hüseyin Bedir Demirtaş

rı anlamlandırmak için önemli birer kay-
nak teşkil ettiğinin altını çizdi.

Ulu’ya göre Müslümanlar klasik kaynak-
larına erişimlerindeki tarihî kopukluklar 
ve dil kısıtlılığı gibi sebeplerle eğitimleri-
ni Batı-merkezli müfredatlardan geçerek 
tamamlamaktadırlar. Konuşmacı, söz 
konusu eğitim süreçlerinin çeşitli safhala-
rında zihinlerde “Acaba İslam bu konuda 
ne söylemiştir?” sorusunun belirdiğini ve 
bu soruya cevap arama noktasında İSAR 
gibi kurumların yüklendiği misyonu 
önemli ve değerli bulduğunu sözlerine ek-
ledi. Günümüz problemlerine getirilecek 
Müslümanca çözümler için kolektif aklın 
ve heyet çalışmalarının önemine işaret 
eden Ulu, problemlerimizin çözümünde 
“çift kanatlı” insanlara ihtiyacımız oldu-
ğunu, iktisatçı-fıkıhçı örneği üzerinden 
izah etti.  İslam’ın temel kaynaklarının, 
modern dünyanın yol açtığı kafa karışık-
lıklarına çözüm olamayacağı iddiasına 
katılmadığını, bu tavrın geçmiş ve bugün 
arasındaki hayat farklılıklarını haddinden 
fazla büyütmek olduğunu, “Kişi bilmedi-
ğinin düşmanıdır” sözüyle ifade etti. “Söy-
lenecek sözümüz var, ancak bize bu sözü 
söyletecek kaynaklara ulaşmamız gereki-
yor” diyerek sözlerine devam eden Ulu, 
bu süreçte karşısında söz söylenecek olan 
kimselere karşı âdil kalmak ve düşmanca 
tavır takınmamak gerektiğine; yapılmış, 
başarılmış işlere saygı duymanın da başa-
rı için önemli bir etken olduğunun altını 
çizerek işarette bulundu.

Konuşmasının ikinci kısmında ise günü-
müzde hastalık üretir hale gelmiş olan 
finansal piyasaların ve onun mündemiç 
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Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, 
Geleceği Ön-Görmek:  
Tecdid Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım
İhsan Fazlıoğlu

İSAR 2018-2019 Bahar Dönemi Açı-
lış Konferansı, 2 Şubat 2019 tarihinde 
“Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, 
Geleceği Ön-Görmek: Tecdid Hareketle-
rine Yeni Bir Yaklaşım” başlığı altında 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tara-
fından verildi.

Konuşmasına İslam dünyasında bu-
gün içinde yaşadığımız belirli arayışları 
konu alan tecdid hareketlerinin arka pla-

nına ilişkin tespitlerin üzerinde duraca-
ğını belirterek başlayan İhsan Fazlıoğlu, 
“Geçmişi ne kadar iyi anlarsak bugünkü 
algımızı da ona göre belirleyebiliriz” di-
yerek sözlerini sürdürdü. Günümüzde 
başında İslam olan her türlü faaliyetin 
mistifikasyona tâbi tutulduğunu, bu-
nun da önümüzde engel teşkil ettiğini, 
İslam’ın tecrübesini, insanlığın ortak 
tecrübesinin bir parçası haline getireme-
diğimizi, halbuki İslam’ın tarihi tecrü-
besinin genel insanlık tarihinde edinilen 
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Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, 
Geleceği Ön-Görmek:  
Tecdid Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım
İhsan Fazlıoğlu

tecrübenin bir parçası olduğunu belirtti. 
Bu sebeple de Fazlıoğlu, İslam medeni-
yetini ya da kendi tabiriyle “İslam te-
meddününü” bir bütün olarak herhangi 
bir alandaki başarısını ya da başarısızlı-
ğını beşerî bir hadise olarak büyük in-
sanlık hafızasının bir parçası olarak ele 
alma becerisini göstermemiz gerektiğini 
ifade etti. Fazlıoğlu, konuşmasına tecdi-
din tanımını yaparak devam etti. Ona 
göre tecdid; esas itibariyle zamanın bi-
lincine varmak, insanlara bilgilerinin 
ya da davranışlarının bilimsel ya da ku-
rumsal seviyede gerekçelerini vermek, 
gafletten tembihe adım atmaktır. Tecdid 
kelimesini kadim kelimesiyle birlikte dü-
şünmemiz gerektiğini ifade eden konuş-
macı, Arapça’da cedd kelimesiyle tecdid 
kelimesinin akraba olduğunu, bir insana 
torunu olduğunda dede dendiğini, bu se-
beple bir kadimin kendini yenilediğinde 
kadim adını aldığını ifade etti. Tecdidin 
basit anlamda bir yenilenme olmadığı-

nın altını çizen Fazlıoğlu; kadim olanın, 
gelenekten gelenin, yaşanılan çağ içeri-
sinde yeni ürün verecek şekilde organize 
edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmasının ikinci kısmında İslam 
dünyasında tecdid dediğimiz hadise-
nin anlamı üzerinde duran konuşmacı, 
İslam dünyasının batı dünyasından far-
kına değindi. Şöyle ki İslam dünyasında 
hiçbir zaman tek bir âlem tasavvurunun 
olmadığını, batıda ise kilisenin kontrol 
ettiği tek bir âlem tasavvuru olduğu-
nu, bununla birlikte Batıda, bu âlem 
tasavvurunun yıkılmasıyla entelektüel 
dönüşüm gerçekleştiğini ifade etti. İs-
lam dünyasında farklı âlem tasavvurları 
yani epistemolojik çoğulculuğun oldu-
ğunu belirten Fazlıoğlu, bu durumun 
İslam dünyasına çok farklı bir perspek-
tif kazandırdığını belirtti. Medreselerde 
meşşailik, matematik bilimleri, kelam 
okutulmasının bu çoğulculuğa örnek 
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teşkil ettiğini ifade etti. Konuşmasının 
devamında “Biz henüz el-Kânun fi’t-
tıbb kitabını yakmadık” diyen Fazlıoğ-
lu, gelinen noktada bizim özellikle dinî 
ilimler başta olmak üzere klasik İslam 
medeniyetinde üretilmiş bilginin moral 
hesaplaşmasını yapmadığımızı, bilginin 
üretildiği yapıları süzgeçten geçirmedi-
ğimizi ifade etti. 

Tecdid hareketinin bizde bizatihi Os-
manlı projesi olarak başladığını vurgula-
yan Fazlıoğlu, bunun 1662’de Osmanlı 
veziri Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafın-
dan düzenlenen “Avrupa’da Entelektü-
el Alanda Neler Oluyor?” adlı toplantı 
vesilesiyle olduğunu belirtti. Buradan 
hareketle 1650-1750 arası dönemin İs-
lam tarihinin en önemli dönemlerinden 
olduğunu, bugün varlığımızı bu tarihler 
arası yapılan faaliyetlere borçlu oldu-
ğumuzu ifade etti. Zira bu dönemde 
İslam dünyasında görülmedik şekilde 
eğitim kurumları kurulmuş ve buralar-
da birçok insan yetişmiştir. Yine aynı 
dönemde tarikat ağları kurularak İslam 
dünyasında siyasi sistemlerin ötesinde 
tasavvufi bir birliktelik oluşmuştur. Ko-
nuşmacı, bu tarihler arasında âlimlerin 
İslam’ın tarihi tecrübesini mezhepler 
ve tarikatlar üzerinden okumayı bıra-
kıp İslam’ın ürettiği her değeri ortak 
bir tecrübe kabul ederek karşılaştıkları 
sorunları çözerken bu birikimden eşit 
seviyede faydalandıklarını ifade etti. 
Ayrıca ilmü’l-âdâb ve’l-münâzara’nın 
medreselerde ders olmaktan çıkartılıp 
bir eğitim metodolojisine dönüştüğü 
ancak bu dönemde yapılan en önemli 
faaliyetin ise bir yüzyıl sonraki düşünce 

hareketlerini örgütleyen âlimlerin yetiş-
tirilmesi olduğu vurgusunda bulundu. 
Yine bu toplantıda alınan karar gereği 
büyük bir tercüme faaliyeti başlatılmış, 
Fârâbî, Harezmî yeniden gündeme geti-
rilmiş ayrıca mantık ihya edilmiştir. 

Bu dönemde tecdid hareketlerinin ge-
nel itibariyle Hicaz ve İstanbul olmak 
üzere iki merkezden yürütüldüğünü, 
Hicaz’ın hadis ve tasavvuf merkezli, 
İstanbul’un ise mantık ve matematik 
merkezli olduğunu belirten Fazlıoğlu, 
iki merkezi de aslen kendisi bir âlim 
olan Fazıl Ahmet Paşa ekibinin yürüt-
tüğünü ifade etti. Bu süreçte özellikle 
tüm bu faaliyetlerin entelektüel ayağı-
nı yürüten Minkârizâde Şeyhülislam 
Yahya Efendi, Çatalcalı Ali Efendi, 
İbrahim Kuranî gibi isimlerin önemli 
rol oynadıklarını belirten konuşmacı, 
Osmanlı batılılaşmasının bir “ulema 
batılılaşması” olduğu tespitinde bulun-
du. Fazıl Ahmet Paşa’nın çift yönlü bir 

 “Geçmişi ne kadar iyi anlarsak 
bugünkü algımızı da ona göre 
belirleyebiliriz”



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

49

hareket takip ettiğini belirten konuş-
macı önce “kadim ile tecdid” denilen 
harekete geçildiğini, bunun manasının 
ise İslam dünyasının birikimini yeni-
den okumaya tabi tutarak yeni üre-
timler yapmak olduğunu kaydetti. Bu 
doğrultuda Osmanlı Devleti’nin, İslam 
dünyasının birikimini tarihsel bir pers-
pektifle tahkik ettiğini ve ilk defa kendi 
birikimlerini tarihsel bir okumaya tabi 
tuttuklarını ifade etti. 

1774 yılına gelindiğinde ise Osmanlı 
Devleti’nin Küçük Kaynarca Antlaş-
ması’nda beka sorunuyla karşılaşması 
sebebiyle klasik yapıyla uğraşmayı bı-
rakıp yeniyi esas almak manasında “ce-
did ile tecdid” hareketine yöneldiğini 
ifade eden Fazlıoğlu, Batıda üretilmiş 
tüm bilgi birikiminin Türkçe üzerin-
den aktarılması sebebiyle tecdid dilinin 

Türkçe olduğu vurgusunda bulundu. 
Buna karşın konuşmacı, kişisel kanaati 
olarak henüz layıkıyla bir tecdid hare-
ketinin gerçekleşmediğini, geleneğimiz-
le eleştirel düzeyde yüzleşmediğimizi 
ve hâlâ klasik bilginin moral gücünün 
devam ettiğini ifade etti.

Konuşmasının son kısmında “Nasıl bir 
güzergâh takip edeceğiz?” sorusu üze-
rinde duran Fazlıoğlu, bir şeyi fehmet-
mek için onu tarihsel bir perspektife 
yerleştirmemiz gerektiğini, bilmek için 
ise çağımıza konumlanmamızın zaru-
ri olduğunu ifade ederek iyi bir tecdid 
hareketi için yapmamız gereken şeyin 
çağı bilmek, geçmişi anlamak ve ikisi-
ni entegre edip bir süreklilik içerisinde 
geleceği öngörmek olduğu vurgusunda 
bulunarak sözlerini noktaladı.

      Mücahit Gürel

Tecdid hareketinin bizde bizati-
hi Osmanlı projesi olarak baş-
ladığını vurgulayan Fazlıoğlu, 
bunun 1662’de Osmanlı veziri 
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 
tarafından düzenlenen “Av-
rupa’da Entelektüel Alanda 
Neler Oluyor?” adlı toplantı 
vesilesiyle olduğunu belirtti. 
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Bir Ömürde İSAR: Hatıralar
Hayreddin Karaman

İSAR, 25 Şubat 2019 tarihinde Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman’ı konuşmacı olarak 
ağırladı.

Karaman konuşmasına, selam ile alaka-
lı Hz. Peygamber ve sahabileri arasında 
gerçekleşen bir hadiseyi naklederek baş-
ladı. İSAR kurumunun iyi niyetlerle ku-
rulduğunu ve Allah rızası için çalıştığını 
ifade ederek hizmetlerinin daim olması 
temennisinde bulunduktan sonra, bu gibi 
kurumlarda ihlas ve samimiyetin öncelik-
li görülmesi gerektiğini vurguladı. İhlas 
ile yapılan bir işin verdiği sonuçla ilgili, 
kendisinin tercümesini yapmış olduğu, 

Sultan I. Abdülhamid’in Hz Peygamber’e 
yazdığı “Kasîdetü’l-Hücreti’n-Nebeviyye-
ti’ş-Şerîfe” kasidesini örnek gösterdi. Bu 
kasidenin sonradan Hz. Peygamber’in 
kabrinin etrafında bulunan duvarların 
üzerine nakşedildiğini ve Sultan I. Abdül-
hamid’in bu şerefe ihlası sebebiyle nail ol-
duğunu belirtti.

Hayrettin Karaman, yapılan işlerin ih-
las ile bereketlendiğini belirttikten sonra 
İSAR’ın kuruluşu vesilesi ile tanıştığı 
merhum Abdullah Tivnikli Bey’in de 
bu kurumun bereket tanelerinden biri 
olduğunu söyledi. Abdullah Bey’in yük-
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sek tahsil yapmış bir iş adamı olmakla 
beraber kul olmayı hedeflemiş bir derviş 
olduğunu sözlerine ekledi. “Tasavvuf top-
rağımda var” diyen Karaman, kendisine 
tasavvuf muhabbetini, Kâdirî dervişi 
olan babasının amcası Şükrü Efendi’nin 
aşıladığını ve o zamandan bu yana tasav-
vufu hiç ihmal etmediğini söyledi. İyi bir 
insan olmak için tasavvufa intisabın şart 
olmadığını ve intisabı olmayan kişilerin 
üveysiyyet denilen bir yol ile eğitilmiş ola-
bileceğini ifade etti. Abdullah Bey’in bir 
intisabı olup olmadığını bilmediğini ama 
neticede onun bir derviş olduğuna inandı-
ğını söyledi.

İSAR’ın kuruluşunda, Abdullah Bey’in 
ihlasla finansal kısmı üstlendiğini ve Re-
cep Şentürk’ün de aynı ihlasla hizmet 
tarafını üstlendiğini belirttikten sonra 
başlangıçta gerçekleşen yönetim kurulu 
toplantılarında iki cihetin bulunduğunu, 
bunların fizik ve metafizik olarak birbirini 
tamamladığını ifade etti. Bu toplantılarda 
metafizik kısmının ihtiyaçları belirtmesi, 
fizik kısmının ise söz konusu ihtiyaçla-
rı yerine getirmesi gerektiğini söyleyen 
Hayrettin Karaman, Abdullah Bey’in bu 

toplantılarda vakfın bir gayesinin oldu-
ğunu, bu gaye yolunda masrafın önemli 
olmadığını ve gücünün kudretinin yettiği 
kadarınca bu yükü omuzlayacağına dair 
ifadelerini hatırlatarak gerçekleşen bu 
toplantılara başlangıçta merhum Fahret-
tin Tivnikli’nin de katıldığını belirtti.

Konuşmasının son bölümünde Karaman, 
her Müslümanın İslam davası sahibi ol-
maya çalışması, İslam davasını hayatının 
en önemli meselesi haline getirmesi ve di-
ğer meselelerini ise bu davaya göre şekil-
lendirmesi gerektiğini ifade etti. Abdullah 
Bey’in bir dava adamı olduğunu ve böy-
lesine ihtiyaç duyulan bir kuruluşa serve-
tini sarf etmesinin de dava adamlığının 
bir gereği olduğunu kaydeden Karaman, 
fedakarlığı dile getirilse de getirilmese 
de kendisinin ilme ve öğrencilere yaptığı 
bu yatırımın, Allah’ın izni ile onun amel 
defterini daima açık tutacağını belirterek 
sözlerini tamamladı.

       Ali Taha Ordu



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

52

Bakir Bir Araştırma Sahası Olarak 
Tercüme Geleneği
Sadık Yazar

İSAR, 2018-2019 Bahar Dönemi üçüncü 
konferansında İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık 
Yazar’ı konuk etti. “Bakir Bir Araştırma 
Sahası Olarak Osmanlı Tercüme Gelene-
ği” başlıklı konuşmasının ilk bölümünde 
Yazar, Osmanlı dönemi tercüme geleneği-
ne dair şu ana kadar neler yapıldığından 
bahsedeceğini, akabinde “Bundan sonra 
neler yapılabilir?” sorusuna yanıt ara-
yacağını ifade ederek sözlerine başladı. 
Devam eden bölümde tercüme tarihinin 
halihazırda çeviribilim ana bilim dalında 
ele alındığına işaret ettikten sonra çeviri 
tarihinde nelerin, kimler tarafından, han-
gi bağlamda ve nasıl tercüme edildiğinin 
öncelikle sorulması gerektiğini ifade etti.

Detaylı bir başlangıç bölümünün ardın-
dan Türkiye’deki çeviri hareketliliğine, 
özellikle de Hasan Ali Yücel’in öncülük 
ettiği çeviri faaliyetlerine kısaca temas 
eden konuşmacı, sürecin daha öncesine 
giderek Osmanlı çeviri tarihi literatürüne 
geçiş yaptı. Osmanlı çevirileri üzerine ya-
zılmış olan ilk ciddi eserin Hilmi Ziya Ül-
ken’in Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü 
isimli kitabı olduğunu belirten Yazar, bu 
kitabın Osmanlı’ya dair olan kısmında 
öne çıkan temel fikirlerin Osmanlı döne-
minde tercüme faaliyetinin çok olmadığı, 
mevcut çevirilerin Osmanlı medeniyeti-
nin oluşumuna önemli katkılar sağlama-
dığı, tercümelerin basit düzeyde olduğu 
şeklinde olumsuzlayan bir bakış açısının 
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ürünü olarak karşımıza çıktığını kaydetti. 
Ardından bahsi geçen eserin redd-i miras 
döneminde yazıldığının göz önünde bu-
lundurulması gerektiğine işaret etti.

Sonraki bölümde Yazar, Türkçe İslami 
ilimler literatürünün ilahiyat çevreleri 
tarafından yeterince bilinmediğini ifade 
etti. Ayrıca Türkiye’nin yazma kaynaklar 
açısından çok zengin olmasına rağmen 
hâlâ birçok eserin raflarda keşfedilmeyi 
beklediğini dinleyicilere hatırlattı. Deva-
mında tercüme faaliyetleri ile ilgilenir-
ken sormamız gereken temel soruların; 
“Osmanlı dönemindeki tercüme faaliyet-
lerinin tercüme tarihindeki önemi veya 
medeniyet inşasındaki rolü nedir?”, “Ter-
cüme faaliyetlerinin sebepleri nelerdir?”, 
“Hâmilerin tercümelerdeki rolü nedir?”, 
Tercümeye konu olan metinlerin seçimin-
de nelere dikkat edilmiştir?”, ”Tercümeye 

bakış açısı nasıldı?” gibi sorular olduğunu 
sözlerine ekledi. 

Konuşmasının sonlarına doğru tercüme 
tarihi alanında çalışmayı düşünen araş-
tırmacıların Arapça, Farsça ve Osmanlı 
Türkçesi’ni iyi bilmesi ve kuram bilgisine 
sahip olması gerektiğini belirten Yazar, 
tercümenin medeniyet inşasındaki rolü-
nün önemine vurgu yaparak konuşmasını 
sonlandırdı.

   Fahrettin Arı

Osmanlı çevirileri üzerine yazılmış olan 
ilk ciddi eserin Hilmi Ziya Ülken’in 
Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü isimli 
kitabı olduğunu belirten Yazar, bu kitabın 
Osmanlı’ya dair olan kısmında öne çıkan 
temel fikirlerin Osmanlı döneminde tercüme 
faaliyetinin çok olmadığı, mevcut çevirilerin 
Osmanlı medeniyetinin oluşumuna önemli 
katkılar sağlamadığı, tercümelerin basit 
düzeyde olduğu şeklinde olumsuzlayan 
bir bakış açısının ürünü olarak karşımıza 
çıktığını kaydetti. 
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19. Yüzyıl Osmanlısında Misyonerlik:  
Kurumlar, Kişiler ve Olaylar
Mehmet Ali Doğan

İSAR’da 2018-2019 Bahar Dönemi’nin 
sonuna yaklaşırken, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Mehmet Ali Doğan, 
“19. Yüzyıl Osmanlısında Misyonerlik:  
Kurumlar, Kişiler ve Olaylar” başlıklı bir 
konferans verdi.

Konuşmasına misyonerliğin tanımı ile baş-
layan Doğan, misyonerlik dendiğinde akla 
ilk olarak Hıristiyan misyonerlerin geldiği-
ni belirtti. Ardından üç Hıristiyan mezhe-
bin dünya genelinde ve Osmanlı özelinde 
faaliyet göstermiş olduğu çeşitli alanlar ile 
birlikte Osmanlı’nın semavi dinler için bü-
yük bir önemi bulunan Kudüs’e ev sahip-
liği yapmasının misyonerler için ne kadar 

önemli olduğu üzerinde durdu. Buradan 
hareketle Doğan, ilk defa 1820’de İzmir’e 
gelen misyonerlerin kısa bir süre içerisinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

Konuşmasında Osmanlıların misyonerle-
ri bir tehdit unsuru olarak görmediğini, 
hatta Hıristiyan mezhepler arasında baş 
gösteren bu çekişmeden azami derecede 
yararlanma gayretinde olduğunu belirten 
Doğan, Osmanlı coğrafyasına gelen mis-
yonerlerin öncelikli hedefinin, Hıristiyan-
ları Hristiyanlaştırmak olduğunu ifade 
etti. Ardından ilk gelen misyonerlerin, 
gerekli bilgileri toplayıp Anadolu başta 
olmak üzere Osmanlı coğrafyasında pek 
çok anaokulu, ortaokul, kolej, hastane aç-
mak gibi çeşitli yöntemlerle misyonerlik 
faaliyetleri için gösterdikleri çabadan bah-
setti.

Son olarak içerisinde ilahiyattan tarihe, ik-
tisattan dil bilimlerine kadar pek çok me-
seleyi barındıran misyonerliğin, İSAR’da 
eğitim gören öğrenciler için elverişli bir 
inceleme alanı olduğunu belirten Doğan, 
soru-cevap bölümünün ardından konuş-
masını tamamladı.

  Abdurrahman Çalışkan
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Maarif Davamız
Alpaslan Durmuş

İSAR, 2019 Bahar Dönemi Kapanış Kon-
feransı’nda Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Dur-
muş’un, “Maarif Davamız” adlı konferan-
sına ev sahipliği yaptı. Türkiye’de eğitim 
ile alakalı uygulamalarda şu anda nelere 
dair çalışmalar yaptıklarını ve önümüzde-
ki süreçte hangi alanlara yoğunlaşacakla-
rını dile getiren Durmuş, konferansın baş-
lığına dikkat çekerek maarif kelimesiyle 
esasında öğrenme-öğretme, eğitim-öğre-
tim, talim-terbiye davasından söz etmek-
te olduğumuzu ve öğrenme-öğretmenin 
maarif davasını anlamak açısından yol 
gösterici olacağını belirtti. Öğrenme-öğ-
retmenin bireyin çevresiyle etkileşimleri 
sonucunda çevreden gelen birtakım uya-
ranlara verdiği tepkiler sonucunda ortaya 
çıkan davranışların kalıcı şekle bürünme-

si anlamına geldiğini hatırlatan Durmuş, 
sürecin farklı aktörlerinden kaynaklanan 
birtakım sorunlar üzerine odaklandı.

İlk olarak öğrencilerin sürekli olarak uya-
ranlara muhatap olduğunu ve bu uyaran-
ları zihinlerinde tertip etmeleriyle bilginin 
inşa edildiğini, fakat ne yazık ki bu bilgiyi 
inşa edip yol gösterici olan kişinin, akta-
ran konumunda birisi olmadığını belirten 
konuşmacı, bunun öğretenden kaynak-
lanan bir sorun olduğunu ifade etti. Öte 
yandan epistemolojinin değişmesini, sü-
reç içerisinde karşılaşılan bir diğer sorun 
olarak ele alan Durmuş, klasik eğitim sü-
recinde mutlak kabul edilen bir bilginin 
öğretilmeye çalışıldığını, fakat günümüz 
dünyasında mutlak bilginin söz konusu 
olmadığını, her şeyin mukayyet olduğunu 
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ve bu yüzden de artık doğru bilgi yerine 
geçerli bilgi ifadesini kullandığımızı ak-
tardı. Burada “günümüz şartları altında” 
kaydını da ekleyerek doğru bilgi ifadesini 
kullanabileceğimizi belirten konuşmacı, 
dinî bilginin ise burada istisnai bir durum 
olarak kabul edilmesi gerektiğini sözleri-
ne ekledi. Gündelik bilgiye gelince, bura-
da da bakış açısılarının farklılaştığını, her-
kesin hızlı yaşadığı bir dünyada bu hızın 
bir getirisi olarak bilginin de sürekli bir 
değişim ve dönüşüm yaşadığının altını çi-
zen Durmuş, hız-zaman ilişkisine adapte 
olmamız durumunda bilginin değişikliği-
ne de adapte olabileceğimizi kaydetti.

Konferansın ikinci kısmında Durmuş, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim 
Vizyonu belgesindeki birtakım maddele-
re temas etti. Bunlardan en önemlisi olan 
öğrenme analitiği araçlarıyla veriye da-
yalı yöntem üzerinde duran konuşmacı, 
bu yöntemde uzaktan eğitim aracılığıyla 
elde edilen verilerin işlenmesi sonucunda 
öğrencinin eksik olduğu noktaların belir-
lenerek bu eksiklerinin kapatılmasının 
amaçlandığını belirtti.

Eğitimin kitleselleştirilmesi ile ortaya çı-
kan eksiklerin anlaşıldığını, fakat bu ek-
siklerin giderilmesi noktasında uygulama 
aşamasında istenen başarının yakalana-
madığını izah eden Durmuş, bu başarı-
sızlığın nedeninin müfredatın yoğunluğu 
dolayısıyla yeterli vaktin olmamasından 
kaynaklandığını söyledi.

Konferansın son kısmında Alpaslan Dur-
muş, günümüzde öğrenme alanlarının 
dörde ayrıldığını, bunların kodlama, algo-

ritma, dijital vatandaşlık ve ekip çalışması 
olduğunu belirttikten sonra makinelerin, 
sayılan öğrenme alanlarından sadece ekip 
çalışmasını yapamadığını, insanların ma-
kinelerin yapamadığı şeylere yoğunlaşıp 
bu noktalarda kendilerini geliştirmesi 
gerektiğini belirtti. Durmuş, bu gerekli-
liklerin yanı sıra insanların makinelerden 
farklı olan bir diğer özelliğinin ise bilgiyi 
değerlendirmek ve değerli kılmak oldu-
ğunun altını çizerek makinelerin çok iyi 
sayısal veri analizleri yapabildiğini, fa-
kat bir konudan bahsederken başka bir 
ilimden referans yapamadığını ifade etti. 
Makinelerden insanları ayıran son farkın 
ise duygular olduğunu söyleyen Durmuş, 
duygulardan kastedilenin beş duyu ve 
bu duyuların beden ve ruhta uyandırdığı 
hissiyat olduğunu kaydederek günümüz 
ve gelecek dünyasında bu üç alana insa-
noğlunun önem göstermesi gerektiğini, 
başarıya ulaşmanın da bu sayede müm-
kün olabileceğini belirterek konuşmasını 
sonlandırdı.

           Yakup Ahmet Aktan
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atölye ve 
çalışma grupları



İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı

58

Sociology and
Anthropology of Islam
(İslam Sosyolojisi ve Antropolojisi)
Fabio Vicini

İSAR İhtisas Merkezi olarak faaliyette bulunan Özbekler Tekkesi, “Sociology and 
Anthropology of Islam (İslam Sosyolojisi ve Antropolojisi)” başlığı altında, İngi-
lizce olarak 12 hafta boyunca süren uzun soluklu ve yoğun bir atölye programına 
ev sahipliği yaptı. Atölye, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim görevli-
si olan ve aynı zamanda Türkiye’de din ve toplum üzerine çalışmaları bulunan 
İtalyan akademisyen Fabio Vicini tarafından yönetildi. Atölyeye, vakıf bünyesin-
de eğitim gören öğrencilerin yanında, farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde 

eğitimlerine devam eden 
ve ağırlıklı olarak lisansüs-
tü programlarda yer alan 
öğrenciler de katıldı. Prog-
rama katılan öğrencilerden 
her hafta yaptıkları okuma-
ları daha iyi anlayabilmeleri 
ve konular hakkında daha 
geniş bir bakış açısına sahip 
olabilmeleri için haftalık de-
ğerlendirme yazıları yazma-
ları talep edildi ve böylece 
konular üzerinde eleştirel 
düşünce ve eleştirel yazım 
yeteneklerinin geliştirilmesi 
sağlandı. Farklı üniversite 
ve bölümlere kayıtlı öğren-
cilerin programa katılması, 
programın verimliliğini art-
tırmakla birlikte, konu üze-
rinde yapılan çalışmaların 
içeriğinin bağlamsal olarak 
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daha iyi anlaşılmasına ve değerlendi-
rilmesine de zemin hazırladı. 

Yapılan Okumalar
ve Tartışılan Bağlamlar 

İlk olarak sosyoloji ve antropoloji mef-
humları üzerinde durularak bu iki ala-
nın nasıl ortaya çıktığına ve nasıl gelişti-
ğine değinildi ve tarihsel olarak nasıl bir 
süreç izlediklerinin altı çizildi. Daha son-
ra İslam sosyolojisi ve antropolojisi disip-
lininin ortaya çıkışından bahsedildi. 

Yapılan ilk okumalar araştırmalarını ge-
nellikle Müslüman ülkelerde gerçekleşti-
ren akademisyenlerin yapmış olduğu ça-
lışmalar üzerine oldu. Örneğin, Clifford 
Geertz’in Endonezya ve Fas’ta yapmış 
olduğu Islam Observed adlı çalışması 

ele alındı. Geertz’in ortaya koymuş ol-
duğu ve yerel kültürle ilişkilendirdiği 
iki farklı toplumsal tipolojinin dünya 
görüşü yaratma ve sosyal çevreyi anlam-
landırma bakımından ne tür bir işlev 
gördüğü değerlendirildi. Bu bakımdan 
Geertz’in izlemiş olduğu metodun yü-
zeysel ve indirgemeci bir bakış açısıyla 
ortaya konduğu ve Müslüman toplum-
ların merkezinde yer alan dinamikleri 
anlamlandırmak için yeterli olmadığı 
yönünde eleştiriler yapıldı.

Diğer bir okuma ise Abdul Hamid el-Ze-
in’in “Beyond Ideology and Theology” 
eseri üzerine yapıldı ve iki farklı yazarın 
temelde İslam antropolojisi ve sosyoloji-
si üzerinde ifade ettikleri görüşler karşı-
laştırmalı olarak değerlendirildi.

Bunları takip eden okuma İslam antro-
polojisi, modernite ve sekülerizm gibi çe-
şitli alanlar üzerine çalışan Talal Asad’in 
“The Idea of an Anthropology of Islam” 
adlı çalışması oldu. Özellikle tutarlılık 
içermesi ve sistemsel olarak özgün olma-
sı bakımından Asad’ın kitabı önem arz 
etmektedir. Diğer bir nokta ise Asad’ın 
ele aldığı “gelenek” kavramı oldu. Zira 
Asad, geleneği bir anlam şemsiyesi ola-
rak değerlendirmekle birlikte toplumla-
rın belirli dünya görüşü üretmeleri ve 
geliştirmesi bakımından önemli bir yapı 
olduğunu ele almaktadır.

Ardından Saba Mahmood’un feminist 
teori üzerine yazdığı makale; Mısır’daki 
siyasi, İslami diriliş hareketleri ile femi-
nizm ve dini gelenekler arasında ne tür 
bir ilişki olabileceği üzerine tartışmalar-

İSAR İhtisas Merkezi olarak 
faaliyette bulunan Özbekler 

Tekkesi, “Sociology and 
Anthropology of Islam (İslam 
Sosyolojisi ve Antropolojisi)” 

başlığı altında, İngilizce olarak 
12 hafta boyunca süren uzun 

soluklu ve yoğun bir atölye 
programına ev sahipliği yaptı. 
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la detaylıca incelendi. Feminist kimliğin 
durumlara ve olaylara anlam atfetmede 
hangi açıdan etkili olduğu antropolojik 
bağlamda ele alındı. Aynı şekilde Ami-
ra Mittermaier’ın rüyaların otonomik 
ve epistemolojik değeri üzerine yaptığı 
çalışması incelenip tartışıldı.

Fabio Vicini gözetiminde gerçekleşti-
rilen İslam Sosyolojisi ve Antropolojisi 
Atölyesi’ndeki bir başka okuma ise Ei-
senstadt tarafından Weber’in İslam an-
layışı ve analizi üzerine yaptığı çalışma 
oldu. Burada ise klasik sosyoloji ekolleri 
ve bu ekollerin kurucularının, İslami 
epistemolojiyi nasıl değerlendirdikleri 
ve Müslüman ülkelerdeki sosyal yapıla-
rı nasıl ele aldıkları incelendi.

Yapılan okumalar bununla sınırlı değil-
di. Bu kapsamda Marshall Hodgson’un 
The Venture of Islam adlı kitabından 
seçilen bir bölüm de tartışmaya açıldı. 

Bu çalışmada ise yapılan tartışmalar ve 
okumalar tarihsel bağlama oturtulup 
değerlendirilmeye çalışıldı.

Nihayet Shahab Ahmed’in What is 
Islam? adlı kitabında yapmış olduğu 
eleştiriler değerlendirilerek, Armando 
Salvatore’nin The Sociology of Islam: 
Knowledge, Power and Civility adlı ki-
tabından seçilen okumalarla, genel teo-
riler ve tartışmaların üzerinden tekrar 
geçilerek bağlamsal bütünlük sağlan-
maya çalışıldı ve atölyeye son verildi.

               Tugay Taşçı

...İlk olarak sosyoloji ve antropoloji mefhumları üzerinde 
durularak bu iki alanın nasıl ortaya çıktığına ve nasıl 
geliştiğine değinildi ve tarihsel olarak nasıl bir süreç 
izlediklerinin altı çizildi. Daha sonra İslam sosyolojisi ve 
antropolojisi disiplininin ortaya çıkışından bahsedildi. 
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Sohbet Halkaları

Te’vîlâtü’l-Kur’ân 
Okumaları
Mürteza Bedir

İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Be-
dir ile birlikte bir yıldır düzenli olarak 
devam eden Te’vîlâtü’l-Kur’ân Okuma-
ları, bu yıl da her cuma sabahı İSAR 
Merkez Bina’da okumalarına devam etti. 
Söz konusu grupta Ehl-i sünnet kelâmı ile 
dirayet tefsirinin kurucu isimleri arasında 
gösterilen ve Hanefî fıkhının gelişimin-
de önemli bir rol üstlenen Ebû Mansûr 
el-Mâtürîdî’nin (ö. 994) Te’vîlâtü’l-Kur’ân 
adlı eseri okunmakta ve metin, ders oku-
ma usûlüyle müzakere edilmektedir. 

Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İmâm Mâtürîdî’nin 
günümüze intikal eden en hacimli eseri 

olma özelliğinin yanı sıra tefsir ilmine 
dair erken dönem İslam literatürünün 
önemli eserleri arasında gösterilmektedir. 
Eserde sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn nes-
linden intikal eden açıklamalara ve görüş-
lere yer veren İmâm Mâtürîdî, muhtemel 
anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalış-
mak suretiyle te’vîl metodunu başarılı bir 
şekilde kullanan seçkin âlimlerden biridir. 
Bunun yanında eserinde itikadî mezhep-
lere ilişkin bilgiler de sunan müellif, ayrı-
ca fıkhî mezheplere dair bilgilere de yer 
vermektedir.

Te’vîlâtü’l-Kur’ân Okumaları, Türk-İslam 
düşüncesi içerisinde güzide bir yere sahip 
olan İmâm Mâtürîdî ve düşüncesini, biz-
zat kendi eseri üzerinden mütalaa etme 
usûlüyle öğrencilere geniş bir perspektif 
sunmaktadır.

        Aslan Bilkay
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Fütüvvet Okumaları
Recep Şentürk

İSAR İhtisas Merkezi olarak faaliyetleri-
ni sürdüren Üsküdar Özbekler Tekkesi, 
Cumartesi akşamları Recep Şentürk ile 
birlikte devam ettirilen Fütüvvet Oku-
maları’na ev sahipliği yapıyor. Büyük 
muhaddis ve aynı zamanda mutasavvıf 
olan Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin 
Fütüvvetnâme’sinin takip edildiği soh-
bet halkasında Sülemî’nin “Şu da fütü-
vvettendir; ...” diyerek saydığı tasavvuf 
ve ahlaka dair hususlar, hem Cenab-ı 
Hak ile aramızdaki ilişkinin âdâbına 
hem de sosyal ve insanî ilişkilerimizin 
âdâbına dair öğrenci ve dinleyicilere 
çok önemli esaslar sunuyor. Bir hadis 
âliminin menhecine uygun bir biçimde 
âyet, hadis ve kibâr-ı evliyânın sözleriy-
le açıklama ve izahlarını delillendiren 
Sülemî, fütüvvetin esaslarından saydığı 
misafire ikram etmenin âdâbı, hasta 
ziyaretinin âdâbı, ne tür insanları dost 
edinmek gerektiği, önümüze konulan 
yemeği ayıplamamak gerektiği, dost-
ların istek ve ihtiyaçlarına cevap ver-
menin ve arkadaşlarla belirli ölçülere 
uygun olmak üzere şakalaşmanın ge-
rekliliği gibi her insanın hayatının birer 
parçası olan meseleleri basit ve anlaşılır 
bir şekilde okuyuculara takdim ediyor.

Söz konusu eser, İslam’ın erken dönem-
lerinde yazılmış olmasına rağmen, oku-
ma grubunun yürütücüsü olan Recep 
Şentürk’ün tercüme ve izahatıyla birlik-
te metnin bugünün insanına ne kadar 

yakından hitap ettiğini görmek oldukça 
ilgi çekici. Gerçekleştirilen oturumlar-
da Şentürk’ün yorumları ile bahsedilen 
âdâb türlerinin günümüz akademisin-
de psikoloji, sosyoloji, işletme gibi alan-
larda ne kadar temel bir konumda yer 
alabileceği ve fütüvvet âdâbı gözetilme-
den bu bilimlerin ne insanı anlamlan-
dırmada ne de insana yol göstermede 
yeterli olabileceği vurgulanıyor. Tam 
da bir klasik eserin özelliği olarak, bir 
lise talebesine hitap ettiği gibi aynı za-
manda bir üniversite hocasına da hitap 
edebilen bu okumalar, herkesin okuma-
sı gereken bir eseri anlamaya, tanımaya 
ve tanıtmaya gayret ediyor.

          Enes Elhan

...Şentürk’ün yorumla-
rı ile bahsedilen âdâb 
türlerinin günümüz 
akademisinde psikoloji, 
sosyoloji, işletme gibi 
alanlarda ne kadar 
temel bir konumda yer 
alabileceği ve fütüvvet 
âdâbı gözetilmeden bu 
bilimlerin ne insanı an-
lamlandırmada ne de 
insana yol göstermede 
yeterli olabileceği vurgu-
lanıyor.
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Tasavvufun fıkh-ı bâtın olarak ele alındığı 
ve nefis terbiyesi yolunda ilerleyecek olan 
hakikat yolcusunun bu yolda karşılaşaca-
ğı tuzaklara karşı dikkati elden bırakma-
ması gerektiğinin vurgulandığı bu risale-
ler, ilmin amelle beraber önem kazandığı, 
ihlasın ise her ikisi için de gerekli olduğu 
hususularını okuyuculara aktaran seçkin 
metinlerden biri olarak İSAR öğrencileri-
nin istifadesine sunuldu.

İSAR’da temel eğitim programını sürdü-
ren öğrenciler, bu gibi sohbet halkaları 
aracılığıyla sadece zâhirî ilimlerin tahsili-
nin yeterli olmadığını, bununla birlikte ta-
lebenin maruz kalabileceği birtakım kalbî 
hastalıkların da olabileceği ve bunların 
bertaraf edilmesi gerektiğini ve tasavvu-
fun da bu noktada önemli bir yer teşkil 
ettiğini yakından tecrübe etme fırsatı bu-
luyorlar. Diğer yandan söz konusu eserin 
sohbet halkasını takip eden öğrencilere 
asıl metninden okutulması, onların Arap-
ça metin okuma pratikleri açısından da 
önemli bir takviye işlevi görüyor.

       Burak Duran

Tenvîru’l-Kulûb 
Okumaları
Adem Ergül

Adem Ergül ile birlikte, Perşembe sabah-
ları İSAR Yurt Binası mescidinde düzen-
lenen tasavvuf sohbetlerine, bu dönem 
merhum Muhammed Emin Er Hocae-
fendi’nin Şeyh Muhammed Emin el-Er-
bilî’nin Tenvîru’l-Kulûb isimli eserinden 
ihtisar ettiği risaleler ile devam edildi. 

Adem Ergül ile birlik-
te, Perşembe sabahları 
İSAR Yurt Binası mes-
cidinde düzenlenen ta-
savvuf sohbetlerine, bu 
dönem merhum Muham-
med Emin Er Hocaefen-
di’nin Şeyh Muhammed 
Emin el-Erbilî’nin Tenvî-
ru’l-Kulûb isimli eserin-
den ihtisar ettiği risaleler 
ile devam edildi. 
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Özbekler Tekkesi Sohbetleri

Şehir ile şehirli arasında hiç bitmeyen 
bir nüfuz akışı vardır. Nâmütenâhi 
bir söz manzumesi... Konuşan yalnız 
şehirli değildir, bir monologdan ziya-
de hasbihal... Hasbihal, yani şehrin de 
söyleyecekleri vardır insana. Ve şehrin 
mekan boyutundaki yapılarından biri-
si; tekkeler... 

Sultantepe Özbekler Tekkesi, Millî 
Mücadele yıllarındaki yeri, ebru sa-
natını zamanımıza taşıması ve muhiti 
itibariyle hep konuşulagelmiştir. Bu yıl 
Özbekler Tekkesi Sohbetleri, bütün bu 
mevzular etrafında, Ethem Özbekkan-
gay’ı ve ayrıca Marmara Üniversitesi 

Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Necdet Tosun’u misafir etti.

3 Aralık 2018 günü “Özbekler Tekke-
si’nde Görüp İşittiklerim” başlığı altın-
da Ethem Özbekkangay, tekkede geçen 
çocukluğundan, babası Şeyh Necmed-
din Efendi’den ve dostlarından çeşitli 
hatıralar nakletti. Ethem Bey’in büyük 
dedelerinden intikal eden emanetleri 
bizlere ziyaret ettirmesi bütün dinleyi-
ciler için bir sürpriz oldu. Şeyh İbrahim 
Ethem Efendi’nin icatları ve ebruları 
ile eski hatm-i hâcegan taşları bizleri ta-
rihin esrarengiz sokaklarına doğru bir 
seyahate çıkardı. 
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lılar için bir muhit ortaya çıkarmıştı. 
Necdet Tosun’un keyifli anlatımıyla de-
vam eden bu tadına doyulmaz sohbete 
iştirak eden Özbek misafirlerin kurdu-
ğu benzerlikler de buna işaret ediyordu.

           Melih Sadık Küçüker

Senenin ikinci misafiri ise Necdet To-
sun’du. 29 Mart 2019 tarihinde “Tür-
kistan Dervişlerinden Yadigar: Özbek-
ler Tekkesi” başlığıyla Tosun, üç yüz 
yıllık bir hikâyeyi dinleyicilerle paylaş-
tı. Türkistan coğrafyasından gelip hac 
yollarının değişmesiyle İstanbul üzerin-
den seyahat eden hacılar için kurulan 
bir tekkenin hikâyesiydi bu. Gelenek, 
bir coğrafyadan bir başka coğrafyaya 
yemekleri, giyim kuşamı, müziği ve sa-
natıyla taşınıp İstanbul’daki Türkistan-

 ...Sultantepe Özbekler 
Tekkesi, Millî Mücadele 
yıllarındaki yeri, ebru 
sanatını zamanımıza 
taşıması ve muhiti iti-
bariyle hep konuşulagel-
miştir. Bu yıl Özbekler 
Tekkesi Sohbetleri, bü-
tün bu mevzular etrafın-
da, Ethem Özbekkan-
gay’ı ve ayrıca Marmara 
Üniversitesi Tasavvuf 
Ana Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nec-
det Tosun’u misafir etti.
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Klasik İslam İktisadı Okumaları
Faruk Bal

İSAR 2018-2019 Bahar Dönemi kapsa-
mında Klasik İslam İktisadı Okumaları 
adıyla yeni bir okuma grubu faaliyet-
lerine başladı. Program kapsamında 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat 
Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal 
gözetiminde İslam ilim geleneği içeri-
sinde klasik ve modern öncesi dönemde 
yazılmış olup, iktisadi meseleler içeren 
eserler, Arapça asıl metinleri üzerinden 
takip edildi. 

İslam tarihi içerisindeki iktisadi hayata 
dair bilgi edinmek isteyen herkese açık 
olmakla birlikte özellikle de fıkıh ve ik-

tisat alanlarında öğrenim ve araştırma-
larına devam eden öğrencilere yönelik 
olarak başlatılan bu uzun soluklu oku-
ma grubunda fakih, muhaddis, müver-
rih ve İslami ilimler geleneğindeki diğer 
alanlarda eserler vermiş âlimler tarafın-
dan harâc, emvâl, kesb, hisbe, ticaret 
ve ahlâk gibi sahalarda kaleme alınmış 
çeşitli eserlerin karşılaştırmalı olarak 
okunması hedeflendi. Bu bağlamda 
haftada bir gün devam eden iki saatlik 
dersler eşliğinde her dönem bir literatü-
rün incelemeye alınması kararlaştırıldı. 
Bu kapsamda ilk olarak kesb literatürü 
üzerinde duruldu. Bu bağlamda İmam 
Muhammed eş-Şeybânî’nin Kitabü’l-İk-
tisâb fî Rızki’l-Müstetâb isimli eseri ile 
İmam Gazâlî’nin Kitâbu Âdâbi’l-Kesb 
ve’l-Me‘âş isimli eserinde yer alan çeşitli 
konu başlıkları müzakere edildi. 

İlim geleneğimizin farklı çevrelerinde 
iktisadi meselelerin ele alınış usûllerinin 
tecrübe edildiği ve geniş bir literatüre 
giriş mahiyetinde okumaların yapıldığı 
bu etkinlik kapsamında önümüzdeki 
dönemde ise yine kesb literatürü içeri-
sinde ele alınan ve İbn Haldun’un Mu-
kaddime’sinde yer alan el-Bâbu’l-Hâmis 
bölümü üzerinde durulduktan sonra 
hisbe literatürü ile okumalara devam 
edilmesi planlanmaktadır.

 Program kapsamında İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi İktisat 

Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk 
Bal gözetiminde İslam ilim geleneği 
içerisinde klasik ve modern öncesi 
dönemde yazılmış olup, iktisadi 

meseleler içeren eserler, Arapça asıl 
metinleri üzerinden takip edildi. 
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Modern Türkiye’de
Bilimlerin Teşekkülü
Ali Erken

Modern Türkiye’de Bilimlerin Teşek-
külü isimli okuma grubu, Marmara 
Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkele-
ri Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim 
görevlisi olarak görev yapan Ali Erken 
öncülüğünde iki haftada bir olmak üze-
re toplanmaktadır. Türkiye’de sosyal bi-
limler, mühendislik, tıp, beşeri bilimler 
ve İslami ilimlerin oluşum safhalarını 
ele almayı amaçlayan okuma grubun-
da erken dönem Cumhuriyet ve 1960 
sonrası toplumsal ve siyasal gelişmeler 
dikkate alınarak hatırat ve otobiyografik 
kaynaklardan hareketle öne çıkan şahsi-
yetler ve kurumlar incelenmektedir. 

Okumalara yaz döneminin ortasında baş-
layan grupta yaklaşık iki hafta belli bir 
alan üzerine tartışılmakta, ardından yeni 
bir çalışma alanı belirlenerek okumalara 
devam edilmektedir. Ayrıca incelenen 
alanlar, kitaplarla birlikte makale ve konu 
hakkında yazılan yüksek lisans ve doktora 
tezleri üzerinden de araştırılmaktadır.

Mimarlık ile başlayan ilk toplantıda Cum-
huriyet dönemi mimarlarından Vedat 
Tek, Mimar Kemaleddin gibi isimlerin 
nasıl yetiştikleri incelemeye konu edildi. 
Öncelikle Osmanlı’daki mimarlık eğitimi 
ve Cumhuriyet sonrası üniversite refor-

Türkiye’de sosyal bilimler, 
mühendislik, tıp, beşeri bilimler 

ve İslami ilimlerin oluşum 
safhalarını ele almayı amaçlayan 

okuma grubunda erken dönem 
Cumhuriyet ve 1960 sonrası 

toplumsal ve siyasal gelişmeler 
dikkate alınarak hatırat ve 
otobiyografik kaynaklardan 

hareketle öne çıkan şahsiyetler 
ve kurumlar incelenmektedir. 
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mu ile ülkemizde kurulmaya başlayan 
modern mimarlık bölümleri ve kürsüleri 
üzerine geniş çaplı bir araştırma yapıldı. 
Tüm bu araştırmaların bir sonucu olarak 
ülkemizde halen eğitim-öğretim hayatına 
devam eden birçok mimarlık fakültesinin 
Avrupa’dan getirilen hocalar tarafından 
kurulduğu ve yerleştirilen mimari anlayı-
şın da Avrupa kökenli olduğu kaydedildi.

Mimarlığın ardından tıp ve mûsikî ile 
devam edilen toplantılarda mercek altına 
alınan her alan, aynı zamanda Osmanlı 
geleneği ile karşılaştırılmakta ve aradaki 
başkalıkların yol açmış olduğu olumlu-o-
lumsuz neticeler münakaşa edilmekle 
birlikte yapılan araştırmalar neticesinde 
modern Türkiye’de bilimlerin teşekkülü-
nün hangi aşamaları geçirdiği sorusu ay-
dınlığa kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

                    Muhammed Enes Talha

Modern Türkiye’de Bi-
limlerin Teşekkülü isimli 
okuma grubu, Marmara 
Üniversitesi Ortadoğu ve 
İslam Ülkeleri Araştırma-
ları Enstitüsü’nde öğretim 
görevlisi olarak görev yapan 
Ali Erken öncülüğünde iki 
haftada bir olmak üzere 
toplanmaktadır. Türkiye’de 
sosyal bilimler, mühendislik, 
tıp, beşeri bilimler ve İslami 
ilimlerin oluşum safhalarını 
ele almayı amaçlayan oku-
ma grubunda erken dönem 
Cumhuriyet ve 1960 sonrası 
toplumsal ve siyasal gelişme-
ler dikkate alınarak hatırat 
ve otobiyografik kaynaklar-
dan hareketle öne çıkan şah-
siyetler ve kurumlar incelen-
mektedir. 
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Mahzun Bir Diyardan, Ümitle...
Afganistan Notları

40 yıldır savaşların, iç mücadelelerin 
ve dış müdahalelerin pençesinde barışa 
susamış, bitkin, yorgun ama her şeye 
rağmen bir gün bu kavgaların biteceği-
ne gönülden inanan ümitvar bir halkın 
ülkesi: Afganistan.

Yeryüzü Doktorları ve Türkiye Maarif 
Vakfı ortaklığındaki bir proje ile “Gö-
nüllü Sağlık Ekibi” olarak gittiğimiz 
Afganistan’da bir hafta gibi bir süre 
geçirdik. Bu bir haftalık süre içerisin-
de Türkiye Maarif Vakfı Okulları’nda, 
devlet okullarında, yetimhanelerde ve 
mülteci kamplarında birinci basamak 
sağlık hizmeti vererek ilaç dağıtımında 
bulunduk. Bu süre zarfında edindiğim 

tecrübeleri paylaşarak bir nebze de olsa 
size oranın havasını solutmayı ve orada-
ki kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeni-
zi sağlamaya çalışacağım.

Bakmayın daha ilk cümlemde bir halk-
tan bahsettiğime; Afganistan bugün 
henüz kader bütünlüğünü kavrayama-
mış mikro milliyetçiliğin kol gezdiği bir 
ırklar toplamından oluşuyor. Bu ülkede 
Peştunlar, Türkmenler, Özbekler, Ta-
cikler ve Hazarlar nüfusun büyük bir 
çoğunluğunu oluşturuyor. Bunlardan 
her biri otorite savaşlarında birbirleriyle 
mücadele ediyorlar. Ülkede bir devletin 
varlığından bahsedebilmek güç. Ülke, 
eyalet sisteminde yerel valiler tarafından 
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yönetiliyor. Bu valiler ise o eyaletin zen-
ginlik ve askerî güç bakımından önde 
gelen ailelerinden geliyor. Bir yandan 
devletin kendi içindeki bu parçalanmış-
lık, diğer bir yandan da Taliban’ın ülke 
içerisinde hâlâ sahip olduğu güç sebe-
biyle çatışmalar hiç eksik olmuyor.

Mezar-ı Şerif Havalimanı’na iner inmez 
bizi büyük bir sürpriz karşıladı. Havali-
manında Alman askerleri bulunmaktay-
dı. Bu durum bizde büyük bir hüzne yol 
açtı ki Afganistan’da devlet otoritesinin 
yokluğunu ilk defa bu şekilde fark etmiş 
olduk. Diğer yandan devleti otoritesinin 
eksikliğini ülkenin bütün kurumlarında 
görebilmek mümkün. Ülkede sağlık hiz-
meti veren bir devlet hastanesi yok. Tüm 
işletmeler özel teşebbüse ait. Yetişmiş 
sağlık personeli eksikliği ciddi boyutlara 
ulaşmış ve bu durum, sağlık hizmetle-
rine ulaşılabilirliği büyük oranda kısıt-
lıyor. İktisadi durumun zaten yeterince 
kötü olması da var olan bu tabloyu daha 
da vahim bir hale getiriyor. Bu yoksulluk 
sebebiyle eli silah tutabilen herkes aylık 
100 dolar gibi bir ücret karşılığında as-

keriniz olabiliyor. Bu şekilde çatışmalar, 
içinden çıkılamaz bir hale bürünüyor.

Bununla beraber Türkiye’nin orada 
çok güzel işler yaptığına da şahit olduk. 
Özellikle TİKA ve Türkiye Maarif Vak-
fı Okulları orada ülkemizi, milletimizi 
en güzel şekliyle temsil etmeye çalışıyor. 
TİKA’nın yürüttüğü projeler, oradaki 
halkın acısını bir nebze de olsa hafif-
letmeye yarıyor. Türkiye Maarif Vakfı 
Okulları ise Afganistan’ın Türkiye’ye 
açılan kapısı konumunda. Türkiye’nin 
bu coğrafyada yürüttüğü çalışmalar, 
kampanyalar ciddi bir şekilde halkın 
sevgi ve sempatisini kazanmış durumda. 
Türk insanına karşı çok büyük bir sevgi 
de söz konusu. Hatta bir dönem Nato 
Barış Gücü’nün diğer devletleri, kendi 
bayraklarıyla dışarı çıkmaya çekinirler-
ken araçlarına Türk bayrakları takarak 
dışarı çıkıp işlerini hallederlermiş.

Ne yazık ki burada insanlar savaş ile 
yaşamaya alışmışlar. Her an ölümün 
pençesini üzerlerinde hisseden bu halk, 
Azrail’i kucaklamaya hazır. İnsanlar, 
son derece trajik bir biçimde stresten 
uzaklar; ne evin, arabanın gelecek tak-
sidi, ne çocukların okulu, düğünü ne de 
nefsin koca koca istekleri... Ya mülteci 
kampındaki çocukların mutluluğuna ne 
demeli; kucakta bir balon, ağızda bir şe-
ker, ellerde Türk bayrağı... Bir yerde ço-
cuklar hâlâ gülümsüyorsa hiçbir şey için 
çok geç değildir.

   Cihan Gökdemir
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Palyatif Tıp

Editör : İlhan İlkılıç, Hilal Özkaya,  
 Abdullah Uçar 
Yayın : İSAR Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Baskı 
Dil: Türkçe 
Yayın Tarihi: 2019 
Sayfa Sayısı: 228 
ISBN: 978-605-9276-03-0

Son 100 yılda modern tıpta kaydedilen ge-
lişmelerle yaşamın sonu insanlık tarihinde 
şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şekil-
de müdahale edilebilir hale gelmiş ve tek-
nik imkanlar sayesinde şekillendirilebilir 
olmuştur. Bu önemli gelişmelere rağmen 

halen birçok hastalık tamamen iyileştirile-
memekte ve bu hastalıklar insanların ha-
yatlarının kalan döneminde birçok acı ve 
ıstırabı beraberinde getirmektedir. Yaşa-
mın sonunda hastalığı şifaya kavuşturma 
amaçlı tedavilerin amacına ulaşamadığı 
durumlarda hastaların güncel tıbbi şika-
yetlerine yönelik tedavilerin yanında diğer 
sosyal, psikolojik ve manevi ihtiyaçlarına 
yönelik bakım hizmetleri de ayrı bir önem 
kazanmaktadır. İşte tüm bu ihtiyaçlara 
cevap verme amacıyla 1960’lı yıllardan 
itibaren Batı’da Palyatif Tıp ortaya çıkmış-
tır. Palyatif Tıp temel felsefe olarak bir ta-
raftan insanın ölümlü bir varlık olduğunu 
kabul ederken, diğer taraftan da ölümün 
tıbbın ve hekimin iflası olduğu anlayışını 
reddeder. Dolayısıyla bir bütüncül yakla-
şım içerisinde hastanın kalan ömründe 
hem fiziki ağrılarını ve bedensel şikayet-
lerini azaltmayı, hem de diğer sosyal ve 
manevi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. 
Kültürümüze, geleneğimize ve dinimi-
ze aykırı olmayan bu yaklaşım maalesef 
modern tıptaki ilerlemelerin ülkemizde 
başımızı döndürmesiyle birlikte ihmal 
edilmiştir. Son birkaç yılda sağlık siste-
mimizde yapılan çalışmalar her ne kadar 

Yaşamın sonunda hastalığı 
şifaya kavuşturma amaçlı 

tedavilerin amacına ulaşamadığı 
durumlarda hastaların güncel 

tıbbi şikayetlerine yönelik 
tedavilerin yanında diğer sosyal, 

psikolojik ve manevi ihtiyaçlarına 
yönelik bakım hizmetleri de ayrı 

bir önem kazanmaktadır.

İSAR 
Yayınlarından 
Neşredilen Eserler
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memnuniyet verici olsa da, mevcut ihtiya-
cı karşılamaktan çok uzaktır.

Kitap bu alanda, disiplinler arası bir kon-
septle hazırlanmış, İslam dünyasında ve 
Türkiye’de konunun farklı boyutlarını 
inceleyen ilk kitap olma özelliğini taşı-
maktadır. Mesleki ve teknik kavramların 
mümkün olduğu kadar az kullanılmaya 
çalışıldığı bu eser sadece sağlık çalışan-
larına ve palyatif tıp alanında manevi 
ve sosyal hizmet verenlere değil, aynı za-
manda yakınlarının ve kendisinin yaşa-
mının sonunu önemseyen herkese hitap 
etmektedir.

İslâmî ilimler tarihinin Osmanlı evre-
si teorik ve pratik yönleriyle tasavvufa 
özgü temel karakteristikleri çok yönlü 
olarak yansıtan bir tarihsel aralığa denk 
düşmektedir. Osmanlı sûfîleri bir yan-
dan yazdıkları eserlerle nazarî mirasın 
kavramsal dağarcığını canlı tutmuşlar, 
diğer yandan kurumsal kimliklerini 
tekkelerde bulan bir eğitim alanı oluş-
turarak tasavvufun insan hakkındaki 
perspektifine fiilen örneklik etmişlerdir. 
Bugünden bakıldığında gerek kavram-
sal uzanımları gerekse tarih içerisinde 
bulduğu uygulama alanlarıyla Osmanlı 
tasavvuf geleneğinin değerlendirilmesi, 
disiplinlerarası bir çabayı gerektirmek-
tedir. Şüphesiz bu çaba tasavvuf çalış-
malarına önemli katkılarda bulunmakla 
kalmayacak aynı zamanda tasavvufun 
yaygın bir etkiye sahip olduğu Osmanlı 
tarihini inceleyen araştırmacıların pers-
pektifine de genişlik kazandıracaktır. 
Bu kitap anlamlı bir bütün halinde Os-
manlı’da tasavvuf ilminin dinî ve top-
lumsal boyutlarını, polemik konularını, 
önemli temsilci ve metinlerini tarih, ede-
biyat, ilâhiyat ve felsefe gibi farklı pers-
pektiflerin ortak çabasıyla ele almayı 
amaçlayan yazılardan oluşmaktadır.

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf

Editör : Ercan Alkan ve
 Osman Sacid Arı  
Yayın : İSAR Yayınları  
Baskı Sayısı: 1. Baskı  
Dil: Türkçe  
Yayın Tarihi: Aralık 2018  
Sayfa Sayısı: 863  
ISBN: 978-605-9276-12-2

İslâmî ilimler tarihinin Osmanlı 
evresi teorik ve pratik yönleriyle 
tasavvufa özgü temel karakteristikleri 
çok yönlü olarak yansıtan bir tarihsel 
aralığa denk düşmektedir.
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analiz edilmektedir. Teorik arka planın 
hemen ardından da konuyla ilgili ola-
rak sigorta ve bankacılık sektörlerinde 
karşılaşılan uygulama problemleri üze-
rinde durulmakta, böylelikle meselenin 
hem teorik hem de pratik soru(n)larına 
ışık tutulmaktadır. Aynı konu etrafında 
farklı disiplin ve tecrübeden beslenen 
yaklaşımlara yer verilmesi, alana dair 
meselelerin çeşitli boyutlarıyla ele alına-
bileceği somut bir tartışma zemini oluş-
turmaktadır.

İslam ve Finans

Editör : Necmettin Kızılkaya 
Yayın : İSAR Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Baskı 
Dil: Türkçe 
Yayın Tarihi: 2019 
Sayfa Sayısı: 264 
ISBN: 978-605-9276-14-6

İslami finansa dair temel kurum ve kav-
ramların teori ve uygulama açısından 
ele alındığı bu kitapta, başta iktisat, fi-
nans, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, hu-
kuk ve sigortacılık olmak üzere farklı 
alanlardaki ilim adamları ile saha uz-
manlarının yazılarına yer verilmiştir. Si-
gorta ve bankacılık alanlarındaki temel 
kavramların düşünsel boyutları ile tarih-
sel gelişimi üzerinde duran ve ilgili saha-
ya dair aktüel meseleleri İslam hukuku 
perspektifinden masaya yatıran çalışma, 
bu yönüyle önemli bir boşluğu doldur-
maktadır. Kitabın, bir konu etrafında 
farklı disiplinden uzmanların birikim ve 
tecrübelerine yer verdiği bölümlerde fa-
izsiz bankacılık enstrümanları ile sigor-
tacılık meseleleri, öncelikle teorik olarak 
ve daha çok İslam hukuku açısından 

Kitabın, bir konu etra-
fında farklı disiplinden 
uzmanların birikim ve 
tecrübelerine yer verdiği 
bölümlerde faizsiz ban-
kacılık enstrümanları 
ile sigortacılık meselele-
ri, öncelikle teorik ola-
rak ve daha çok İslam 
hukuku açısından ana-
liz edilmektedir. 
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Kitap Değerledirmesi:
Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik 
Boyutlarıyla Palyatif Tıp

Kötü teşhis veya prognoz hastaya iletilme-
li midir? Tedavinin esirgenmesi ne kadar 
mümkündür? İnsan hayatının varlığıyla 
doğrudan alakalı olan bu kararları kim 
verebilecektir? Yaşamın her şartta uzatıl-
ması mı yoksa daha kaliteli hâle getirilme-
si mi hedeflenmelidir?

Hayli zamandır cevaplanmayı bekleyen 
bu sorular ve daha fazlası karşısında, 
4-5 Kasım 2017 tarihlerinde, İSAR Tıp 
ve Ahlak Çalışma Grubu tarafından dü-
zenlenen “Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu” 
sempozyumu ile konu üzerinde birtakım 
cevaplar üretilmeye çalışılmış, belki de 
yeni ve başka sorulara yelken açılarak ül-
kemizde “Palyatif Tıp” adıyla önemli bir 
noktaya işaret edilmiştir.

“Palyatif Tıp”ın ne olduğu ve neyi kap-
sadığı temel sorusu, kitabın sunuş bölü-
münde şu şekilde açıklanmaya çalışılmış-
tır: “...Yaşamın sonunda hastalığı şifaya 
kavuşturma amaçlı tedavilerin amacına 
ulaşamadığı durumlarda devreye giren 
‘Palyatif Tıp’ daha çok hastanın güncel 
şikâyetlerine yönelerek ve diğer sosyal, 
psikolojik ve manevi ihtiyaçlarını göze-
terek yaşam kalitesini artırmayı hedefle-
mektedir...”

Kitap içerisindeki makalelerde daha ge-
niş açılardan tartışılan palyatif bakım; 
“Palyatif Tıp”ın uygulama alanı olarak; 
teknik yöntemler, tedaviler, hemşirelik 
hizmetleri, sosyal ve manevi destekler 
bütünü olarak değerlendirilebilir. Palyatif 
bakımın kapsamı ise “şifaya yönelik teda-
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vi şansının azaldığı veya olmadığı durum-
larda hastanın ve yakınlarının hayat kali-
tesini artırmaya yönelik tüm yaklaşımlar” 
şeklinde özetlenmiştir.

Küratif tedavi şansının azalması, yaşamın 
sonu gibi ifadeler kullandığımızda aslın-
da doğrudan doğruya başka bir kavrama 
dokunmuş oluyoruz. “Ölüm” olarak ifa-
de ettiğimiz, dünya üzerindeki biyolojik 
yaşamın sonlanması ve buna dair çözül-
mesi gereken tüm meseleler tamamen 
ölüme yüklenen manaya göre şekillene-
cektir. Ölümden sonra ebedî bir hayatın 
varoluşuna duyulan inancın olduğu coğ-
rafyalarla ölümün bir meçhulden öteye 
geçemediği toplumların ölüm öncesinde 
ve esnasındaki uygulamaları elbette aynı 
olmayacaktır. 

Bu farkları daha belirgin şekilde görebil-
mek adına, bu çalışmada, öncelikle Batıda 
ölümün ne anlama geldiği ve kültürümüz-
de süregelmiş olan, ölümün tereddütsüz 
kabullenilişi ve onun bu dünyadaki varlık 
sürecinin bir parçası olduğu anlayışı işlen-
miştir. Ardından palyatif bakım adı altın-
da; Türkiye’deki mevcut hizmetlere, İran 
ve Irak’ta bu hizmetlerin sunuluşunda ya-
şanılan sorunlara yer verilmiştir. Bununla 
birlikte palyatif tıp uygulamalarının Türk 
hukukuna ve İslam hukukuna göre ayrı 
ayrı değerlendirilmesi de unutulmamıştır.

Günümüz tıp uygulamalarının sıklıkla 
ihmal edebildiği hastanın psikososyal ve 
manevi ihtiyaçlarının, aslında hastaya 
bütüncül yaklaşabilmenin esaslarından 
birisi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu 
bağlamda “manevi bakım” olarak zikre-

debileceğimiz, hastanın doğrudan bu ih-
tiyaçlarına yönelik uygulamalar palyatif 
bakım çerçevesinde mutlak surette kendi-
sine yer bulabilmelidir.

Bu düzlemde kitapta hasta ve hasta yakın-
larının psikososyal ihtiyaçları ele alınmış, 
Almanya ve İngiltere perspektifinde batı-
daki manevi bakım uygulamaları ve Tür-
kiye’de yürürlükte olan manevi destek 
hizmetlerine de değinilmiştir.

Bütün bu uygulamaların içinde teşekkül 
eden etik sorunlar, masaya yatırılan konu-
ların ekseriyetini oluşturmaktadır. Zaten 
temel mesele de bu eksendeki kaygıları 
bertaraf ederek, mezkur hizmetleri insa-
noğlunun en iyi şekilde istifade edebilece-
ği bir şekle büründürme çabasıdır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde, disip-
linlerarası bir düzlemde gerçekleştirilen 
Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu Sempoz-
yumu’nun konuşma metinleri yoğun 
uğraşlar neticesinde bilimsel makaleler 
hâline getirilmiş ve ülkemizde bu konu-
daki tartışmaların bilimsel zeminini teşkil 
edebilecek bu kitap ortaya çıkmıştır. Tür-
kiye’de “Palyatif Tıp” sahasının kapısını 
açarak, mevcut ve olası soru(n)ların orta-
ya konulmasına fırsat veren bu çalışma, 
kat edilmesi gereken yollar adına atılmış 
bir “ilk adım” hüviyetini taşımaktadır.

    Ali Furkan Sevili
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İslam İktisadı Metodolojisi- Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri

Editör : Necmettin Kızılkaya 
Yazar : Kolektif
Yayınevi: İktisat Yayınları 
Basım Yılı: 2019 

Modern İslam iktisadı tartışmalarının 
düğümlendiği konular içerisinde meto-
doloji tartışmaları önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Modern dönem İslam iktisa-
dı tarihi kadar eskiye dayanan bu tartış-
malarda bir metodolojinin olup olmadı-
ğı varsa bunun İslam’ın ortaya koyduğu 
dünya görüşü ile ne kadar uyumlu oldu-
ğu ve başka disiplinler ile ilişkisi gibi bir-
çok mesele tartışma konusu edilmekte-
dir. Bu tür tartışmaların modern öncesi 
dönemde yapılmaması ve neredeyse bir 
yüzyıla yaklaşmasına rağmen modern 

İSAR 
Mensuplarının
Yayınları

İslam iktisadı çalışmalarının halen me-
todoloji konusunda mühim sorunlarının 
bulunması oldukça önemlidir.

Bu kitap, İslam iktisadında metodoloji 
konusunu kapsamlı bir şekilde ele alan, 
bu konuda temel soru(n)ları tespit eden 
ve bunlara farklı çözüm önerileri ve ce-
vaplar arayan çalışmalardan oluşmakta-
dır. Bu çalışmaların yoğunlaştığı alanları 
dört ana başlık altında toplamak müm-
kündür: İslam iktisadının kökenleri ile 
ilgili meseleler, metodoloji çerçevesinde 
gündeme gelen temel sorular, fıkhın 
sunmuş olduğu imkânların metodoloji 
tartışmalarındaki yeri ve başka kültür 
ve medeniyetler ile karşılaşma sonucun-
da ortaya çıkan ana problemler. Alanın 
önemli isimlerinin birikimlerini bir ara-
ya toplayan ve bu çerçevede önemli tar-
tışmalara bir yandan kapı aralayan bir 
yandan da süregelen tartışmalara somut 
çözümler üreten çalışmaların her biri 
metodoloji tartışmalarına önemli katkı-
lar sunmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)
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XI. Yüzyıl Musiki Nazariyesi İbn 
Zeyle’nin el-Kafi fi’l musikası

Yazar : Mehmet Öncel
Yayınevi: Endülüs Yayınları 
Basım Yılı: 2018

İbn Sînâ’nın gözde öğrencilerinden İbn 
Zeyle, hocasının birikiminden istifade 
ederek el-Kâfi fî’l-mûsikâ adlı İslam mû-
sikî nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. 
Kindi, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın görüşleri-
ni eleştirel bir tarzda ele alan İbn Zeyle, 
aynı zamanda eksik veya hatalı gördüğü 
konuları ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. 
Özellikle aralık ve perdelerin isimlendiril-
mesi hususunda geleneğin aksine ebced 
harfleri yerine sayıları kullanması, îkâ‘ 
hususunda benimsediği yöntem ve öner-
diği açıklayıcı bilgiler dönemin mûsikî 
düşüncesi adına hem kıymetli hem de ye-
nilikçidir. Zikri geçen sebeplere istinaden 
XI. yüzyılda mûsikî tasavvurunun daha 
da anlaşılması adına bu çalışma kaleme 
alınmıştır. Kitapta İbn Zeyle’nin mûsikî-
ye dair görüşleri mukayeseli olarak ince-
lenmiş, Arapça nüshasının neşri ve tercü-
mesine yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Sürgün Bir Şeyhe Armağan 
Atpazarî Kutup Osman Kitabı

Editörler : İsmail Güleç - Ali Namlı - 
Ömer Said Güler
Yayınevi: Kıbrıs Sosyal Bilimler 
Üniversitesi
Basım Yılı: 2019

Kabri ve tekkesinin bir arada yer aldığı 
Kıbrıs’ta Kutup Osman adıyla bilinen At-
pazarî Osman Fazlı Efendi, İbnü’l-Arabî 
ve takipçileri üzerinden gelişerek klasik 
İslam düşüncesine önemli ölçüde tesirde 
bulunan tasavvuf anlayışının XVII. yüzyıl 
Osmanlısındaki önemli temsilcilerinden 
biridir.

Mutasavvıf kimliğinin yanı sıra ilmî ve 
edebî yönleriyle de öne çıkan çok yönlü 
bir sima olan Osman Fazlı Efendi, gerek 
ilmî-tasavvufî şahsiyeti, gerek Osmanlı 
tekke ve tasavvuf kültüründeki yeri, gerek 
tarikat-devlet münasebetlerindeki rolü 
ve gerekse Kıbrıs dinî ve sosyal hayatına 
olan katkısı gibi çeşitli noktalar itibariyle 
farklı çalışmalarla incelenmeye değer bir 
isimdir.
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Tilimsani: İlahi İsimler Nazariyesi

Yazar: Orhan Musakhanov
Yayınevi: Litera
Basım Yılı: 2018

Cenâb-ı Hakk’ın varlığı ve sıfatları ve Hz. 
Peygamber’in tebliğ ettiği din târihî seyir 
içerisinde insanların istidat ve kabiliyet-
lerine göre farklı şekillerde algılanmıştır. 
Bu farklı algılanışın neticesi olarak farklı 
İslâmî mezhep, tarikat ve meşrepler orta-
ya çıkmıştır. Fıkıh ve kelâm mezhepleri 
“ehl-i zâhir”, sûfîler ise “ehl-i bâtın” olarak 

Bu çalışma, özelde Osman Fazlı Efendi ve 
çevresi, genelde ise XVII. yüzyıl Osmanlı 
tasavvuf gelenek ve tecrübesinin daha iyi 
anlaşılmasına akademik bir katkıda bulu-
nabilmek, diğer taraftan Kıbrıs’ın dinî ve 
tarihî değerlerinden birini daha gündeme 
taşıyarak bu kıymetli şahsiyet ve temsil et-
tiği manevi değerleri elden geldiği nispet-
te hatırlatmak amacıyla hazırlanmış ilmî 
araştırmalardan oluşmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

nitelendirilmiştir. İbnü’l-Arabî ile beraber 
“ehl-i bâtın” isminin yanı sıra daha ziya-
de tasavvuf düşüncesinin önderleri “tah-
kik ehli”, “vücûd ehli”, “vahdet-i vücûd 
ehli”, “muhakkikler” gibi isimlerle anıl-
maya başladılar. Ekberî geleneğin XVII. 
asırdaki önemli temsilcilerinden olan Ab-
dulgani Nablûsî; İbn Arabî, İbnü’l-Fârız, 
İbn Seb’în, Abdülkerim Cîlî ve Afîfüddin 
Tilimsânî’yi vahdet-i vücûd anlayışının 
imamları olarak görür.İsimleri zikredi-
len muhakkik sûfîler arasında Tilimsânî, 
şimdiye kadar üzerine akademik düzeyde 
çalışma yapılmamış olmasıyla dikkat çek-
mektedir. “Afîfüddin Tilimsânî’nin İlâhî 
İsimler Nazariyesi ve Meâni’l-Esmâi’l-İlâ-
hiyye Adlı Eserinin Tahkiki” isimli dok-
tora çalışmamızın bir kitap hüviyetine 
kavuşturulduğu bu eser, Tilimsânî’nin 
hocaları, bağlı olduğu Ekberî ekolle iliş-
kisi ve düzeyi, eserleri, eserlerinin tam 
tesbiti ve kronolojisi, tasavvuf tarihindeki 
etkisi ve Allah ve Rahmân ismine dayalı 
kendisine özgü ilâhî isimler nazariyesi 
hakkında akademik düzeyde yapılmış ilk 
çalışma olması hasebiyle konuyla ilgili ile-
ride yapılacak olan araştırmalara kaynak 
olmayı hedeflemektedir.

(Tanıtım Bülteninden)
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tion, and Ab Initio Study of TlInSe2: 
Analysis of Its Thermoelectric Pro-
perties” isimli makalesi yayınlandı.

• Chicago Üniversitesi Orta Doğu 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
34’üncüsü düzenlenen MEHAT 
(Middle East History and Theory) 
konferansına İSAR araştırmacıların-
dan Abdullah Rıdvan Gökbel “Re-
ading the Cultural Migration from 
Greek Thought to Arabic Culture”, 
Arif Erbil “Translation as a Remedy: 
Juristic Perspective in the Sixteenth- 
Century Ottoman Political Writing” 
başlıklı sunumlarıyla katıldı.

• İbn Haldun Üniversitesi Medeniyet-
ler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tara-
fından 2’ncisi düzenlenen Lisansüstü 
Öğrenci Konferansı’nda İSAR araş-
tırmacılarından Mustafa Runyun 
ve Abdullah Rıdvan Gökbel, İSAR 
mezunlarından Jeroen Vlug ve Metin 
Noorata, İSAR öğrencilerinden Da-
nish Naeem ve Ahmet Tarık Çaşkur-
lu tebliğlerini sundu.

Bizden
Haberler

• İSAR Genel Koordinatörü Prof. Dr. 
Mürteza Bedir’in Ebu Hanife / Entelek-
tüel Biyografi adlı eseri üçüncü baskı-
sını yaptı.

• Editörlüğünü Gülru Necipoğlu, 
Cemal Kafadar ve Cornell H. Fle-
ischer’in yaptığı Brill tarafından ya-
yınlanan Treasures of Knowledge: An 
Inventory of the Ottoman Palace Library 
(1502/3-1503/4) (2 vols) adlı eserde 
Mürteza Bedir’in “Books on Islamic 
Legal Theory (usūl al-fiqh)” başlıklı 
çalışması yayınlandı.

• Dr. Öğr. Üyesi Zahit Atçıl’ın, The Em-
pires of the Near East and India (ed. Hani 
Khafipour, Columbia University 
Press) isimli çalışma içerisinde “The 
Ottoman Conception of Sovereignty 
and Succession: Mustafa Ali’s Essen-
ce of History (Kunh al-Akhbar)” ve 
“The Ottoman Conquest of Buda(-
pest): Sultan Suleiman’s Imperial 
Letter of Victory”; Turkish Historical 
Review dergisinde ise “Warfare as a 
Tool of Diplomacy: Background of 
the First Ottoman-Safavid Treaty in 
1555” isimli makaleleri yayınlandı.

• İSAR Araştırmacısı M. Fatih Min-
taş’ın, Physica Status Solidi A dergisin-
de “Synthesis, Powder X‐Ray Diffrac-
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