
30 Nisan 2017 Pazar 
İSAR Konferans Salonu

Kayıt ve İkram09:00-09:30

09:30-10:00
Açılış Konferansı  
Abdullah Enes TÜZGEN, “İstisna mı Kaide mi? Arap Milliyetçiliğinden 
Arap Baharına Orta Doğu’da Sistemik Krizler ve Alternatif Düzen
Talepleri”

10:15-11:30

Şer‘î İlimler ve Güncel Sorunlar 
Oturum Başkanı: Erol ÖZVAR 
1- Hüseyin SAĞLAM, “Rodosizâde Mehmed Efendi’nin Kitâbü’l-Harâc
     Tercümesi”
2- Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU, “İbn Ebû Hâtim ve Hadis
     İlminde ki Yeri”
3- Abdullah DENİZ, “Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi ve Fon
     Kullandırma İşlemleri”
4- Hüseyin Emre SAYICI, “Sebep ve Sonuçlar Arasında Metafiziksel
     Bir Zorunluluktan Bahsedilebilir mi?”

İslam Siyaset Düşüncesi: Süreklilik ve Kopuş
Oturum Başkanı: Berat AÇIL

11:45-13:00

1- Arif ERBİL, “Nasihatnameler Işığında XI. Yüzyıl İslam Siyaset
    Düşüncesinde Değişim: Gazzâlî ve Nizâmü’l-mülk”
2- Mehmet Ali AKKIN, “XX. Yüzyıl İslam Dünyasında Geleneğe İki
    Farklı Bakış: Elmalılı Hamdi Yazır ve Ebu’l-A‘lâ el-Mevdûdî’de
    ‘Tecdid’ ve ‘Gelenek’
3- Taha BÜYÜKABACI, “Özgürlük Taleplerimizde Liberal Söylem
     Ne Kadar Faydalıdır? Eleştirel Bir Değerlendirme”
4- Muhammed AKKUŞ, “Irak’ta Maliki Hükümeti (2006-2014)
     Politikalarının Sünni Kimliğe Etkileri”

II. Oturum

I. Oturum
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İSAR Öğrenci Sempozyumu
Din, Dil ve Toplum:  Klasik Eserler, Modern Meseleler



14:00-15:00

Tedavi Yöntemleri ve Biyo-Etik
Oturum Başkanı: Abdullah UÇAR

1- Faruk KIRBIYIK, “Mitekondriyal Hastalıkların Tedavi Önerilerinin
     Tıbbî ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi”
2- Furkan BAŞAK, “Anne Sütü, Süt Akrabalığı ve Süt Bankası”
3- Seyit Enes ÇAKICI, “Cerrâhiyye-i İlhâniyye’den Cerrahî Müdahale
     Örnekleri”

15:15-16:15

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eğitim, Te’lifât ve Dil  
Oturum Başkanı: Serhan AFACAN

1- Huzeyfe KOCABAŞ, “Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Tefsiri Üzerine
     Yapılan Çalışmalar”
2- Abdullah Rıdvan GÖKBEL, “Son Dönem Osmanlı Medreselerinde
     Târih-i Edyân Dersleri ve Ahmed Midhat Efendi’nin Tedrîs-i Târih-i
     Edyân İsimli Eseri”
3- Ömer Said GÜLER, “Belâgat Metninde İçtimaî Tespitler: Said Nursî’nin
     Muhâkemât’ını Çağa Tanıklığı Bakımından Okuma Teşebbüsü”

Değerlendirme ve Kapanış16:15-16:45

13:00-14:00 Öğle Arası  

III. Oturum

IV. Oturum

2



TEBLİĞ
ÖZETLERİ
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Hüseyin SAĞLAM

İstanbul Ünversitesi - İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku YL

İSAR - 4. Sınıf

 Harun Reşid döneminde kâdılkudât olan Ebû Yûsuf, rivayet edildiği 
üzere, halife tarafından  haraç, öşür, zekat ve diğer meseleler hakkında sorulan 
sorulara Kitâbü’l-Harâc isimli bir eser yazarak cevap vermiştir. Eserde borçlar, 
ceza, idare ve devletler arası hukuka dair soruların cevapları, konu hakkında Ebû 
Yûsuf’un zikrettiği rivayetlerin ardından cevaplanmıştır. Kitabın ismine bakıldı-
ğında aslında toprak vergisi üzerine bir eser olduğu düşünülse de eser incelen-
diğinde bu konunun dışına çıkılan meselelerin de zikredildiği görülmektedir.

 Fıkıh ve iktisat tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan 
Kitâbü’l-Harâc, devletin gelir kaynaklarının neler olduğundan bahsederken aynı 
zamanda devrin siyasi ve mali durumu hakkında da bizlere çeşitli bilgiler sun-
maktadır.

 Eser, sahip olduğu öneme binaen Osmanlı döneminde birçok kez tercü-
me edilmiştir. Tebliğimizde Kitâbü’l-Harâc hakkında bilgiler verdikten sonra XVII. 
yüzyıl Osmanlı âlim ve mütercimlerinden Rodosizâde Mehmet Efendi’yi kısaca 
tanıtıp yapmış olduğu tercüme hakkında bilgiler sunacağız. 

RODOSİZÂDE MEHMED EFENDİ’NİN KİTÂBÜ’L-HARÂC TERCÜMESİ
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Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - İslam ve Din Bilimleri 

İSAR - İhtisas 1. Sınıf

 240/854 senesinde dönemin önemli ilim merkezlerinden biri olan 
Rey’de dünyaya gelen Abdurrahman b. Ebû Hâtim er-Râzî, doğduğu şehir olan 
Rey’de 327/938 senesinde vefat etmiştir. “Rey hafızı”, “şeyhu’l-İslam”, “en-nâkıd” 
gibi övgü dolu ifadelerle anılan İbn Ebû Hâtim, vefat ettiğinde arkasında tefsir, 
hadis, usul, kelam, menakıb, zühd ve özellikle cerh ve ta‘dîl alanlarında pek çok 
eser bırakmıştır. Onun vefatıyla birlikte sünnetin Rey’de gelişmesini tamamla-
dığının kabul edilmesi, onun ilimdeki mertebesini ve Rey’de hadis ilmine yaptığı 
hizmete işaret etmesi bakımından önemlidir.

 Hadis ilmine dair eserlerinden en önemlisi olan el-Cerh ve’t-Ta’dîl adlı 
eseri cerh ve ta’dîl ilminin en temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. 
Diğer bir önemli eseri olan İlelü’l-Hadîs adlı eserinde ise çeşitli hadisler hak-
kında babası Ebû Hâtim ve Ebû Zür’a’ya sorduğu sorular ve onların hadislerin 
manası ve sıhhati hakkındaki değerlendirmelerini derlemiştir. Kitabu’l-Merâsîl 
adlı eserinde ise “mürsel” terimini bir râvînin çağdaşı olmayan başka bir râvîden 
rivâyette bulunması anlamında kullanmış ve bu şartları taşıyan bazı “mürsil”leri 
incelemiştir. Hadis ilmine dair eserleri arasında Beyânu Hata’i Muhammed b. İsmâ’il 
el-Buhârî fî Târîhih ve Hadîs adlı eserler de sayılabilir.

İBN EBÛ HÂTİM ve HADİS İLMİNDEKİ YERİ
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Abdullah Deniz

Boğaziçi Üniversitesi - Uluslararası Ticaret 

İSAR - 3. Sınıf

 Bankalar geçmişten günümüze kadar finansal işlemlerin en merkezî 
noktasında yer alan kurumlar olmuş ve para piyasalarının düzenlenmesindeki 
ana faaliyetleri yürüten müesseseler haline gelmiştir. Bankacılık özellikle faiz 
tabanlı bir sektör olarak devam edegelmişse de, katılım bankacılığı olarak isim-
lendirilen “İslami bir bankacılık anlayışı” zamanla gelişmiş ve özellikle Müslüman 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı birçok ülkede hızla kurumsallaşmaya gitmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren sürdürülen faizli bankacılık anla-
yışı da son yıllarda katılım bankalarının piyasa aktif olarak katılmasıyla beraber 
değişmeye başlamış ve İslami bankacılık, İslami finans gibi alanlardaki çalışma-
ların, yeniliklerin güçlendiği gözlemlenmiştir. 

 Bu çalışmada Türkiye’deki katılım bankası tecrübelerinin ve bu alanda 
İslami bankacılık anlayışının ortaya neler koyduğunu tartışacak, katılım bankala-
rının metodoloji olarak nasıl bir yöntem izlediğini anlatmaya çalışacağız. Birkaç 
katılım bankası üzerinden vereceğimiz örnekler aracılığıyla meselenin pratikte-
ki yansımalarına, uygulanabilirliğine ve nasıl işlediğine değineceğiz. Reel sek-
tördeki faizsiz kredilendirme araçlarını örnekler vererek daha anlaşılır bir hale 
getirmeye ve faiz ile fon toplama sonucu kar elde etmenin farkını anlatmaya 
çalışacağız.

 Netice olarak bu çalışmanın nihayetinde katılım bankalarının İslam fıkıh 
esasları üzerinden geliştirmiş olduğu stratejilerin nasıl işlediğini ve bu alanda 
okuyucuya ve dinleyiciye daha geniş ve tafsilatlı bilgi aktarmayı hedeflemekte-
yiz. 

TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKACILIK TECRÜBESİ ve FON KULLANDIRMA İŞLEMLERİ
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Hüseyin Emre SAYICI

Boğaziçi Üniversitesi - İktisat

İSAR - 4. Sınıf

 Bahsettiğimiz felsefi problem, kendilerine referans vereceğimiz büyük 
düşünürler olmaksızın içinden çıkılamaz bir hal alacağından; bu sunumda iz-
lenecek yol, farklı zaman ve coğrafyalarda yaşamış iki düşünürün bu problemi 
ele alış biçimlerini karşılaştırmak, hangi kaygıyla ve ne derece aynı sonuçlara 
vardıklarını tespit etmeye çalışmak olacaktır. Bahsedilen filozoflardan ikisi de, 
Gazzâlî ve Hume, şeyler arasında zorunlu bir nedenselliği reddetmekle birlikte 
kaygıları ve ulaştıkları genel sonuçlar birbirinden farklıdır. Sunumun diğer bir 
başlığı ise Hume’un kaynaklarından Malebranche’ın The Search After The Truth 
eserinin incelenmesi ve Hume’un nedensellik şüphesinin kökenlerine inmektir. 
Bu bağlamda İslam kelâm geleneğinin batı felsefesinde bugünkü ismiyle “occa-
sionalism” felsefi akımına etkisi tartışılacaktır.

SEBEP ve SONUÇLAR ARASINDA METAFİZİKSEL BİR ZORUNLULUKTAN 
BAHSEDİLEBİLİR Mİ?
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Arif ERBİL

Boğaziçi Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Tarih
 
İSAR - 4. Sınıf

 İslam siyaset geleneği, hem nazariyat hem de uygulama anlamında, ta-
rih boyunca birçok farklı yönetim tarzı deneyimlemiştir. Emevilerin halifeliği ele 
almasından sonraki süreç ve Moğol işgali sonrasında gelişen siyasal düzen, bu 
değişimin aşamalarına verilebilecek örneklerdendir. X. yüzyılın ortaları ve özel-
likle XI. yüzyılda da İslam coğrafyası siyasi anlamda önemli değişikliklere sahne 
olmuştu. X. yüzyılın başında Kuzey Afrika’da ortaya çıkan İsmailî Fatimî halifeliği, 
945 yılında yine Şii Büveyhoğulları’nın Abbasi Halifeliği’nin başkenti olan Bağ-
dat’ı işgali ve sonrasında İran topraklarında yükselen Büyük Selçuklu Devleti 
gibi güçlü sultanlıkların ortaya çıkması İslam dünyasındaki mutlak hükümdar 
(absolute monarch) halifenin rolünün sorgulanmasına neden oldu. Bu değişim 
siyasi alanda sultanların yükselmesi ve halifenin sahip olduğu gücü sultanlarla 
paylaşması sonucunu doğurdu.

 Dönemin şartlarına ulemadan ve devlet adamlarından birçok önemli 
isim kayıtsız kalmamış bunun neticesinde önemli eserler meydana getirmiş-
lerdir. “Siyâsetü’ş-şer‘iyye” adı verilen yeni bir tür, devrin önemli alimlerinden
Mâverdî tarafından literatüre kazandırılmıştır. Bunun yanında, İslam dünya-
sında 8. yüzyılda beri görebilmekte olduğumuz “Nasihatname” (Mirrors for 
princes/Fürtenspiengel) türü de dönemin şartlarına göre tadil edildi. Gazzâli, 
Nizamü’l-mülk ve Keykâvus gibi önemli devlet ve ilim adamlarının kaleme al-
dığı bu eserler dönemin siyasi düşüncesine ışık tutmaktadır. Bu dönemde hem 
içerik olarak hem de kaynakları bakımından nasihatnamelerde ciddi değişimler 
geçirdiler.

 İşte bu çalışmada, İslam siyasetinin bu dönemindeki değişim bu dönem-
de yazılmış olan iki önemli nasihatname olan Selçuklu veziri Nizamü’l-mülk’ün 
Siyasetname’si ve yine Selçuklu devleti sınırlarında yaşamış olan, kendi devrinde 
ve sonrasındaki dönemlere büyük etkisi olmuş büyük âlim Gazzâli’nin Nasihatü’l 
Mülûk’u üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

NASİHATNAMELER IŞIĞINDA XI. YÜZYIL SİYASET DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM: 
GAZZÂLÎ VE NİZÂMÜ’L-MÜLK
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Mehmet Ali AKKIN

29 Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İSAR - 1. Sınıf

 Tecdid kavramı, dinin hayat ile olan irtibatının azaldığı dönemlerde bu 
irtibatın dinin esas mahiyeti bozulmadan yeniden kuvvetlendirilmesi gayretini 
ifade eder. Hadislerin yazıya geçirilmesi, fıkıh usulünün tedvini ve tasavvuf, ke-
lam ve felsefe arasındaki farkların ortaya konularak ayrıştırılması gibi adımlar 
bu gayretin başarılı örnekleri olarak kabul görmüştür. XIX. Yüzyıla gelindiğinde 
Osmanlı devletinin işgal altında olan bölgelerinde siyasal bir mahiyet kazanan 
tecdid, dinin hayatla olan irtibatının kuvvetlendirilmesi yanında içine düşülmüş 
sömürü durumundan kurtulma niyetini de taşıyan bir mahiyet kazanmış ve din 
kavramından ne anlaşılması gerektiği, üzerine konuşulan bir konu olmuştur. 
Tecdid anlayışı hakkında etraflıca bir konuşma, kişinin mevcut, gelenek ve gele-
cek hakkındaki tasavvurunu da ortaya koyar niteliği ile bu çalışmanın konusunu 
teşkil etmektedir. XX. yüzyıl İslam dünyasının önemli düşünürlerinden olan El-
malılı Hamdi Yazır ve Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî eserlerinde tecdid meselesine geniş 
biçimde yer vermişlerdir. Aynı asırda yaşamış olmalarına rağmen iki düşünürün 
tecdid düşüncesini değerlendirirken din kavramına ve geleneğe dair anlayışla-
rında belirli farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu anlayış farklılıklarını ve muhte-
mel nedenlerini ortaya koymaya çalışmak bu araştırmanın amacını oluşturmak-
tadır. Bu sebeple tecdid kavramının ortaya çıkışı üzerine genel bir giriş yapılarak 
Hamdi Yazır ve Mevdûdî’nin tecdid anlayışları sunulmaya ve din ve geleneğe dair 
anlayışlarının karşılaştırılması yapılmaya çalışılacaktır.

XX. YÜZYIL İSLAM DÜNYASINDA GELENEĞE İKİ FARKLI BAKIŞ: ELMALILI 
HAMDİ YAZIR ve EBU’L-A‘LÂ EL-MEVDÛDÎ’DE ‘TECDİD’ ve ‘GELENEK’

9



Taha BÜYÜKABACI

Marmara Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 
İSAR - 1. Sınıf

 Bu tebliğ İslam’ın insanlara vaat ettiği özgürlüğü ele almakla başlaya-
rak liberalizmin insanlara vaat ettiği özgürlük anlayışı ile bir karşılaştırma yap-
mayı amaçlamaktadır.

 I. Dünya Savaşı’ndan sonra İslam beldelerinde başlayan sekülerleşme 
ve hatta İslam düşmanlığına varan uygulamalar karşısında, Müslümanlar öz va-
tanlarında kendi ülkelerine hâkim olabilmek ve yaşayabilmek için farklı metotlar 
denemiş ve denemektedirler. Bunlar arasında, ülkemizde Ak Parti iktidarı süre-
cinde liberalizmin öne çıkarılması ve kullanılması en göze çarpan örnekler ara-
sındadır. Müslümanlar, din ve kıyafet özgürlüğünü kazanmak istemekte, bunu 
elde etmek için de Batı dünyasında en meşru sistem olarak görülen liberalizmi 
kullanarak veya öne sürerek elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu yöntemin dışarı-
dan nasıl algılandığı ve içeride nasıl bir etki oluşturduğu meselesinin incelenme-
si gerekir. 

 Liberalizm gerçekten de Müslümanlara özgürlük vaat ediyor mu? Teb-
liğde, öncelikle mevcut Batılı liberal devletlerin tavır ve hareketleri incelenip, 
liberalizmin teoride ve pratikte gerçekten özgürlük sağlayıp sağlamadığına de-
ğinilecektir. Ardından, liberal metotlarla kendisini ifade etmeye çalışan İslami 
hareketlerin ve dolayısıyla liberal bir sistemin yetişen Müslüman nesiller üze-
rinde nasıl bir etkisi olabileceği tartışılacaktır. “Kısa vadede liberalizmi söylem 
edinme yönteminin İslam’a zararı olur mu ve uzun vadede liberalizmin kendisi 
İslami değerler üstünde ne tür bir değişim ve etki oluşturur?” sorularına cevap-
lar bulunmaya çalışılacaktır.

ÖZGÜRLÜK TALEPLERİMİZDE LİBERAL SÖYLEM NE KADAR  FAYDALIDIR? 
ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
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Muhammet AKKUŞ

Şehir Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL
 
İSAR - İhtisas 1. Sınıf

 Orta Doğu dinî, etnik ve mezhepsel kimlikler başta olmak üzere, aynı 
anda birçok farklı kimliğe sahip insanın yaşadığı ve bu kimliklerin siyasete yan-
sıdığı bir coğrafyadır. Özellikle, Amerika’nın Irak’ı işgaliyle birlikte, mezhepsel 
kimlikler bölge açısından oldukça dikkat çeken bir hal almıştır. 

 Bu çalışmanın konusu Amerikan işgali sonrasında Irak’ta iktidara gelen 
Maliki hükümetinin izlediği politikaların Sünni kimlikte meydana getirdiği dönü-
şümlerdir. Sünni kabileler Amerikan işgalinin ilk dönemlerinde direnme yolunu 
tercih ettiler. Ancak el-Kaide gibi örgütler zamanla işgale karşı direnen bu ka-
bileler üzerindeki etkisini arttırmaya çalıştı. Bunu varlıklarına bir tehdit olarak 
gören Sünni kabileler Amerika ile ittifak edip radikal örgütlere karşı mesafeli bir 
tutum sergiledi.  Ancak işgal sonrası Irak’ta kurulan yeni rejimin sebebiyet verdi-
ği birtakım sorunlar bu tutumun kalıcı olmasını engelledi. Söz konusu dönemde 
Maliki hükümetinin Sünni grupları dışlayıcı ve ötekileştirici politikaları, radikal 
örgütlerin, içerisinde kolayca yayılabileceği bir ortam oluşturdu. Maliki hüküme-
tinin özellikle de 2010 seçimlerinden sonra Sünni siyasetçilere ve gruplara karşı 
uyguladığı baskıyı arttırmasının sonucunda Sünni kimlikte ciddi bir dönüşüm 
yaşandı. Bu sürecin sonunda IŞİD kontrolüne geçen Irak’ın Anbar vilayeti bah-
sedilen bu dönüşümü anlama noktasında örneklik teşkil etmektedir.

 Araştırmanın amacı Irak’ta Maliki hükümetinin Sünni gruplara karşı yü-
rüttüğü dışlayıcı politikalardan kaynaklanan olumsuz sonuçların bölgedeki diğer 
devletlere nasıl örneklik edebileceğini göstermektir.  

 Çalışmada teorik yaklaşım olarak “şikayet teorisi” (grievance theory) 
benimsenmiştir. Söz konusu yaklaşım Sünni kimlikte meydana gelen dönüşüm-
leri açıklama hususunda oldukça başarılıdır. 

IRAK’TA MALİKİ HÜKÜMETİ (2006-2014) POLİTİKALARININ SÜNNİ KİMLİĞE 
ETKİLERİ 
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Faruk KIRBIYIK

Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi

İSAR - 2. Sınıf

 Mitekondri kendine ait halkasal DNA’sı olan hücrenin eneji gereksinimi-
ni karşılayan bir organeldir. Mitekondriyal hastalıklar DNA’daki veya mtDNA’daki 
spontan mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. MERRF, Leigh Sendromu, Friedreich 
ataksisi bu hastalıklardan birkaçıdır. mtDNA anne yumurtasındaki mitekondriler-
den alınan genetik bir materyaldir. Bu sebeple mitekondriyel hastalık taşıyan ba-
yanların çocukları doğumsal anomali ile dünyaya gelmektedir. Bu hastalığın yakın 
zamana kadar herhangi bir tedavisi mevcut değildi. Yeni geliştirilen bazı tedavi 
yöntemleri ise etik sorunları ile birlikte önümüze sunuldu. Bu tekniğe göre suni 
ortamda döllenen zigot, annenin hastalıklı mitekondrisini içeren yumurtasından 
çıkarılıp sağlıklı bir başka kadının yumurta hücresine konulmakta ve mitekondirial 
DNA sağlıklı olan diğer kadından alınmaktadır. Böylelikle çocuk genetik mater-
yalini 3 farklı kişiden almış bulunmakta ve 2 anne ve 1 babalı bir birey dünyaya 
gelmektedir. 

 Tedavi için bu yöntemin kullanıldığı ilk bebek, Mart 2016’da Meksika’daki 
lyme hastası bir anneden dünyaya geldi. Meksika bu konular hakkında hiçbir ya-
sal düzenleme içermeyen bir ülke olmasına rağmen pek çok ülkede ebeveynlerin 
üreme hücrelerinin genetik materyali üzerinde yapılan çalışmalar yasaklanmış 
durumda. Geçtiğimiz aylarda bu tedavi yöntemine izin veren ilk ülke ise Birleşik 
Krallık oldu. Mitekondriyal DNA’nın bireyin hayatına olan etkisi bir tartışma konusu 
olarak gündeme geldi. Bazı bilim adamları mtDna’nın bireyin esas özellliklerini et-
kilemediğini düşünürken bazıları ise beyindeki sinir bağlantıları üzerinde etkili ol-
duğunu ve kişinin hayatını üst düzeyde etkilediğini ileri sürmektedir. Sonuç olarak 
sadece 13 gen içeren küçük mitekondriyal DNA’nın işlevinin ne olduğu tam olarak 
bilinememektedir.

 Bu sunumda, üzerinde tartışılabilecek pek çok konu sunan mitekondriyal 
hastalıklar tıbbî, etik ve fıkhî açılardan ele alınmaya çalışılacaktır.

MİTEKONDRİYAL HASTALIKLARIN TEDAVİ ÖNERİLERİNİN TIBBÎ ve ETİK 
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Furkan BAŞAK

Acıbadem Üniversitesi - Tıp Fakültesi

İSAR - 3. Sınıf

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada her yıl 15 milyon gebeliğin erken 
doğumla sonuçlandığını ve ortalama 1 milyon bebeğin öldüğünü bildirmektedir. 
Bu ölümlerin %75 gibi büyük bir oranı, alınacak tedbirlerle engellenebilecek ni-
teliktedir. Türkiye’de ise her yıl 1000 bebekten yaklaşık 13’ü hayatını kaybetmek-
tedir.

 Bebek ölümleri sebebleri arasında önlenebilir nitelikteki en önemli fak-
törlerden biri de erken doğanların beslenmesiyle ilgilidir. Özellikle doğum ağırlığı 
1500 gramın altındaki bebeklerin beslenmesi dolayısıyla yaşayabilmesi için ise 
tek besin kaynağının anne sütü olduğu son yapılan araştırmalarda ortaya kon-
muştur. Erken doğum sebebiyle annenin sütünün de yeterli olmadığı göz önüne 
alındığında önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır: Binlerde bebeğin anne sütü 
ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Bu soruya Batılı bilim adamlarının verdiği cevap 
süt bankalarının kurulması yönündedir. Ancak bu soruya verilecek cevap, içinde 
yaşadığımız gibi dinî hassasiyetleri olan toplumlarda daha karmaşık bir nitelik 
taşımaktadır. Zira İslam’a göre aynı anneden süt emen bebekler arasında “süt 
kardeşliği”, emziren ve emzirilen arasında ise “süt akrabalığı” oluşmakta ve bu 
durum, söz konusu gelişmelere paralel olarak özellikle de evlilikler ve mahremi-
yet açısından bazı sorunları gündeme getirmektedir.

ANNE SÜTÜ, SÜT AKRABALIĞI ve SÜT BANKASI
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Seyit Enes ÇAKICI

Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi 

İSAR - 4. Sınıf

 Minyatür kelimesi, Ortaçağ Avrupa’sında yazılmış kitapların bölüm baş-
larındaki ilk harflerin süslenmesinde kullanılan “miniatura” isimli bir tezhipten 
gelmektedir. Tarihteki ilk minyatürler Antik Mısır’da papirüs, parşömen, fildişi 
gibi malzemelerin üzerinde görülmektedir. İslam dünyasında ise bu sanat, İran 
ve Mezopotamya’yı içine alan Geç Antik Doğu ile Anadolu ve Roma’yı içine alan 
Geç Antik Batı mirasının etkisiyle oluşmuştur. İlk Türk-İslam minyatür üslubu ise 
Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Anadolu’ya yayılmasıyla görülür.

 Dilsuzname, Külliyat-ı Kâtibi, İskendername gibi eserler erken dönem 
Osmanlı minyatür üslubunu temsil eden eserlerdir. 1465 yılında Amasya’da 
hazırlanan Cerrahiyye-i İlhaniyye’nin iki nüshası da bu dönemin önem taşı-
yan diğer eserleridir. Bu eserin müellifi Sabuncuoğlu Şerefeddin, 1386 yılında 
Amasya’da doğmuş ve Amasya Darüşşifa’sında 14 yıl hekimlik yapmıştır. Kas-
tamonu’da Cerrahiyye-i İlhaniyye adlı eserini yazarak İstanbul’da Fatih Sultan 
Mehmed’e sunmuştur. Son eseri olan Mücerrebnâme’yi ise 1468 yılında yazmış 
ve bu tarihten sonra vefat etmiştir. Cerrahiyye-i İlhaniyye, Endülüs’te yazılmış 
Kitâbü’t-Tasrîf adlı kitabın büyük ölçüde çevirisidir. Tıp tarihinde ilk defa bu ki-
tapta cerrahî müdahaleler resmedilmiştir. 

 Eserin 3 nüshası bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Paris Bibiotheque 
Nationale’de, diğeri İstanbul Millet Kütüphanesi’nde diğeri ise İstanbul Tıp Fa-
kültesi Tıp Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Kitap 3 sayfalık önsöz ve 23 sayfalık 
fihristin ardından 138 minyatür ve 168 cerrahî alet şeklini ihtiva eden 3 babdan 
oluşur. Bu çalışmada, kitapta yer alan tedavi yöntemlerinden birkaçı incelenmiştir.

CERRAHİYYE-İ İLHÂNİYYE’DEN CERRAHÎ MÜDAHALE ÖRNEKLERİ
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Huzeyfe Kocabaş

Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Tefsir YL

İSAR - 4. Sınıf

 Bu araştırmada Türkiye’de tefsir üzerine yapılan akademik çalışmalar 
içerisinde Osmanlı tefsir mirasını ele alan çalışmalar incelenmiştir. Bu gaye ile; 
makaleler, sunulan tebliğler ve tefsir anabilim dallarında yapılan tezlerin dökü-
mü çıkarılmıştır.

 Söz konusu araştırmada ayrıca, Osmanlı tefsirini konu edinen çalışma-
ların diğer tefsir alanındaki çalışmalara kıyasla oranı, bu alana ilginin son yıllara 
doğru artıp eksilmesi, alakanın yoğunlaştığı tarihî dönem ve şahsiyetler ve bu 
konuda öne çıkan kurumlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OSMANLI TEFSİRİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Abdullah Rıdvan GÖKBEL

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi YL 

İSAR - İhtisas 1. Sınıf

 Kur’an-ı Kerim’de bazı dinlerden bahsedildiği, özellikle ilahi dinlerle ilgili 
olarak gerek inançları ve gerekse sosyal ilişkileri konusunda detaylı bilgiler veril-
diği görülür. İslam dışı diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak ve elde ettikleri bu 
bilgileri aktarmak amacıyla birçok Müslüman âlim çeşitli eserler kaleme almıştır. 
Klasik medreselerde ise dinler tarihi ile ilgili bilgiler, kısmen kelam ilmi içerisinde 
tartışılmış, daha sonraki dönemlerde el-Milel ve’n-Nihal ve el-Fark beyne’l-Fırak 
hudutları içinde İslam dışı dinlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu konuda yapılan ça-
lışmalarda Hint dinleri, Arap putperestliği, Yahudi ve klasik Hıristiyan mezhepleri 
hakkında bilgiler verilmiştir. 

 Bu çalışmada İslam tarihi içerisinde önemli bir bilim dalı olan “Tarih-i 
Edyan”ın son dönem Osmanlı medreselerindeki konumu ve XIX. yüzyılın sonla-
rına doğru Osmanlı medreselerinde bu alanın nasıl önem arz etmeye başladı-
ğı ele alınacaktır. Ayrıca tebliğde Osmanlı’nın son yüzyılında yetiştirdiği önemli 
şahsiyetlerden olan Ahmed Midhat Efendi’nin Tedrîs-i Târih-i Edyân isimli eseri 
ana hatlarıyla ele alınacaktır. Ahmed Midhat Efendi, batı hayranlığına karşı do-
ğu-batı sentezini öne çıkaran döneminin sıra dışı simalarındandır. Edebiyattan 
felsefeye, İslami ilimlerden pedagojiye kadar telif ettiği pek çok eserinde doğu, 
İslam dünyası ve batı kültürü arasında sürekli mukayeseler yapmıştır. Bütün bu 
düşüncelerini Dârulfünûn’da verdiği tarih-i edyân, felsefe tarihi ve eğitim tarihi 
gibi derslerde de ortaya koymaya çalışmıştır.

 XIX. yüzyılın sonlarında tarih-i edyânın Osmanlı medreselerinde yeni-
den önem kazanması ve okutulması, bu alanda Tedrîs-i Târih-i Edyân gibi daha 
birçok değerli eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dinler tarihi çoğulcu kültürle-
rin bir arada yaşamak zorunda olduğu bu günlerde de önemli bir disiplin oldu-
ğunu göstermeye devam etmektedir.

SON DÖNEM OSMANLI MEDRESELERİNDE TÂRİH-İ EDYÂN DERSLERİ ve 
AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN TEDRÎS-İ TÂRİH-İ EDYÂN İSİMLİ ESERİ
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Ömer Said GÜLER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

İSAR - İhtisas 1. Sınıf

 Edebî metinler pek çok kez tarih, felsefe, iktisat, siyaset gibi edebiyat 
dışı bağlamlarla ilişkiler kurma yoluna giderek kendilerine çok boyutlu özellikler 
kazandırırlar. Klasik ve modern döneme ait edebiyat eserlerinin sadece edebiyat 
araştırmacıları tarafından değil, diğer disiplin mensuplarınca da yakından ince-
lenmesi, bu yargıyı destekler görünmektedir.

 Bahsettiğimiz bu çok boyutluluk özelliği, edebî metinler için geçerli bir 
durum olduğu gibi edebî meseleleri nazari açıdan inceleme gayesinde olan tah-
lil metinleri için de geçerli olan bir karşılıktır. Bir edebî şerh metni, bir edebiyat 
eleştirisi veya edebî bir mesele ya da kavramı merkeze alan ilmî bir tetkik de 
kimi zaman edebiyat dışı bir bağlamla irtibat kurarak birden fazla sahanın ilgi ve 
dikkatini çekebilecek bir mahiyet kazanabilir. 

 Bu sunumda da böylesi bir metni ele alacak, son dönem âlimlerimizden 
Bediüzzaman Said Nursî’nin tefsir ve özellikle de belâgat ilimlerine dair birta-
kım meseleleri ele aldığı Muhâkemât isimli eser içerisindeki içtimaî bağlamlar 
üzerinde durarak müellifin hem belâgat ilmine dair görüş ve açılımlarını hem 
de çalkantılı bir dönemdeki siyasi ve içtimaî düşünce ve duruşunu aynı metin 
üzerinden takip edebileceğimize işaret etmeye gayret edeceğiz.

BELÂGAT METNİNDE İÇTİMAÎ TESPİTLER: SAİD NURSÎ’NİN
MUHÂKEMÂT’INI ÇAĞA TANIKLIĞI BAKIMINDAN OKUMA TEŞEBBÜSÜ 
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