
“Rabbim, ar t ı r  beni  i l imce.”  

Fatih Doğan’ın, 

konferansın önemli 

başlıklarını ihtiva 

eden notları, özellik-

le ilmi çevrelerde 

büyük ilgi gördü, 

birçok hoca tarafın-

dan sosyal medyada 

paylaşıldı ve okun-

ması tavsiye edildi.  

Yazıdan bir kesit: 

Hoca kitapta modern 
döneme geçmeden 
önce bize sordu: “Sizce 
18. yüzyıl İngiltere’sin-
de yazılmış bu kitapta 
modern dönem hangi 
olayla başlatılmıştır?” 
Salondan muhtelif ce-
vaplar geldi, hoca en 
sonunda başlığı gös-
terdi: Modern dönem 
İslam’ın Peygamber 
Efendimiz tarafından 
tebliği ile başlatılıyor-
du. Modern dönemde-
ki 44 cildin 20’si doğ-

rudan İslam tarihi ile 
alakalı, Peygamber 
Efendimiz’in hayatı, 
Hulefa-i Raşidin, 
Emeviler, Abbasiler… 
diye gidiyor. Batı’nın 
dünya tarihine girişi 
ise İngiltere özelinde, 
Hindistan’a düzenle-
nen seferlerle başlıyor. 
Hoca şu cümlelerle 
devam etti: ”Bu kitabı 
yazanlar kıyıda köşede 
kalmış kişiler değil, 
çok büyük bir âlim 
grubu. İngiliz kraliyet 

ailesinin desteğiyle 
yapıyorlar. Yani bütün 
kütüphanelere gönde-
riliyor. Bu ne demek, 
halkın ulaşabileceği, 
elinin altındaki yegâne 
tarih kitapları bunlar. 
Bir başka deyişle 18. 
yüzyılda İngiltere’deki 
birisi, aydın olmak 
için 500 sayfa siyer 
okumak zorunda.” 

“18. YÜZYILDA İNGİLTERE’DE AYDIN OLMAK İSTEYEN 
SİYER OKUMAK ZORUNDAYDI”  
Tahsin Görgün konferans notları 

sitemiz ilk 
yayın yılını 
tamamladı 
2017-2018 eğitim-

öğretim yılının ba-

şında yayın hayatına 

başlayan sitemiz 1 

yaşını doldurmak 

üzere. Sitemiz, geçti-

ğimiz bu 1 yılda 

muhtelif konu ve tür-

lerde birçok yazı ya-

yımlayarak geniş bir 

kitleye ulaştı. Bu bül-

ten aracılığıyla site-

mizde ne tür yazılar 

yayımlandığını/

yayımlanabileceğini 

ve sitede yayımlanan 

yazılardan öne çıkan-

ları sizlerle paylaş-

mak istedik. 
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ARAPÇA ÖĞRETİMİNE İKİ BÜYÜK KATKI: 
“İZLEYEREK ARAPÇA” ARAPÇA İZLEME LİNK LİSTESİ  
İSTANBUL’DA ARAPÇA KİTAP SATAN YERLER LİSTESİ 

Arapça öğrenirken öğ-

rencilerin istifade edebi-

leceği animasyon, çizgi 

dizi, film, dizi ve belgesel 

gibi içerikleri olan 

“izlemelik linkler”i to-

parladığımız ve kısa bir 

rehberle birlikte yayım-

ladığımız “Arapça izleme 

link listesi” ve İstan-

bul’da Arapça kitap sa-

tan kitabevlerinin ve in-

ternet sitelerinin iletişim 

bilgilerini ihtiva eden 

"النصيحة الطالبية في الوصول 

إلى المكتبات العربية"  olarak 

isimlendirdiğimiz liste 

sosyal medyada çokça 

paylaşıldı ve iki yazı top-

lam 50.000’e yakın gö-

rüntülenmeyle şimdiye 

kadar en çok görüntüle-

nen yayınlarımızdan ol-

du.  

Tahsin Görgün 

110.297 Kez  
Tıklandık! 
Sitemizde bugüne ka-
dar haberler dahil 
163 yazı/yayın yayım-
landı. Sitemizi 
24.08.2018 itibariyle 
57.697 kişi ziyaret 
etti. Ve sitemizdeki 
yazılar toplam 
110.297 kez görün-
tülendi. Her gün or-
talama 350’nin üze-
rinde tıklanıyoruz. Bu 
kısa sürede bu büyü-
meyi kat etmemizde 
emeği olan herkese 
çok teşekkürler. 
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Sitemizde en çok yer 

verdiğimiz yazı türle-

rinden biri de müla-

katlardır. Bu sayede 

çeşitli ilgi alanlarına 

sahip arkadaşlarımız, 

bu alanlarda uzman 

hocalarla buluşup on-

larla sohbet ederek 

hem onlarla bir araya 

gelme fırsatını yakala-

makta hem de bunları 

bizlerle de paylaşarak 

istifademize sunmak-

tadırlar. 

Mülakatlar kategorisi 

altında "Türkiye'deki 

Arap Hocalarla Müla-

kat" adında bir seriye 

başlayan sitemiz, önü-

müzdeki dönemde de 

yeni mülakatlarla siz-

lerle olacak inşallah. 

 

“Şam’da beni çok kez 

öldürmekle tehdit etti-

ler. Ben hatip idim ve 

benden minberde ka-

bul edemeyeceğim 

şeyler söylememi iste-

diler, mesela Esed’i 

övmemi ve onun için 

dua istememi talep 

ettiler. Ama ben halkı-

nı öldüren ve çok kötü 

şeyler yapan birine 

asla dua edemezdim 

ve etmedim de. Ben de  

bu yüzden hatipliği 

bıraktım.”  

Bu kitabında Nobel 

ödüllü bilim adamı P. 

B. Medawar bilim/

ilim yolundaki adayla-

ra yol azığı olabilecek 

tavsiyelerde bulun-

maktadır. 
 

Abdullah Bardakcı 

kitaba dair yazdı. 

 

Okuyup beğendiğiniz 

ve “bu kitaptan her-

kesin haberi olmalı” 

dediğiniz bir kitaba 

rast geldiyseniz, 

onunla ilgili bir tanı-

tım yazısı yazarak 

bizimle paylaşın, si-

tede yayımlansın ve 

o kitaptan herkes 

haberdar olsun. 

Yazıdan bir kesit: 

“Unutmamak gerekir 

ki, bir konuda iyi ya-

zılmış bir yazı, hemen 

her zaman, aynı ko-

nuda yazılmış kötü bir 

yazıdan daha kısadır; 

daha kolay hatırla-

nır.” 

 

Sayfa  2 

Gezi Yazısı: 
ADI GİBİ RENGARENK BİR CADDE: RAİNBOW CADDESİ 

Mü lakat: 
MUHAMMED HÂNİ ODABAŞI HOCA İLE TÜRKİYE’YE 
GELİŞİ VE İSLÂMİ İLİMLERİN TAHSİLİ ÜZERİNE  

Kitap Tanıtımı: 
Genç Bilimadamına Öğütler — P. B. MEDAWAR  

edilen tecrübelerin alt 

dönemlere aktarılması 

için de etkili bir yön-

tem oldu. Ayrıca Ür-

dün ve Bosna dışında-

ki ülkeleri gezen arka-

daşlar da oralar hak-

kında yazarak gezme 

şevkimizi artırdı.  

 

 
“Gündüz vakti hiçbir ha-

reketlilik yok ama cuma 

günleri akşam vakti yak-
laştıkça etraf kalabalıklaş-

maya, ışıklar yanmaya 

başlıyor. Caddenin en ba-
şından yürümeye başlı-

yorsunuz. Çarşı alanına 

ulaşmak asıl amaç.” 

Feyza Nur Turan yazdı. 

Yazdıkları gezi yazıla-

rında birçok arkadaşı-

mız gittikleri çeşitli 

mekânlarda gördükle-

ri şeyleri ve bu gör-

dükleri hakkındaki 

izlenimlerini bize ak-

tardılar. Gezi yazıları 

İSİF’in Ürdün ve Bos-

na gezilerinden elde 

“Günümüzde fakihin 

üç şeyi çok iyi bilmesi 

lazım:  

1) Günümüzün 

problemlerini bilmesi 

lazım. Günümüzü iyi 

tanıyacak. 

Günümüzü iyi 

tanımaktan kastımız, 

günümüzdeki tüm 

beşeri ilimleri 

tanıyacak; 

sosyolojisi, felsefesi, 

hukuku, bunların 

hepsini dâhil ederek 

söylüyorum.  

2) Nasları iyi bilecek. 

Dinin bizatihi kendisi 

ne, onu iyi bilecek.  

3) Geleneği yani bu 

naslar üzerine tarih 

içinde geliştirilmiş 

yorumları bilecek.  

Ve bunları naslarla 

aynîleştirme gibi bir 

yanlışa düşmeyecek.  

Fakihin din ile dinî 

olanı, İslam ile 

İslamî olanı ayırt 

etmesi lazım.” 

Soner Duman ile 

yapılan 

“Günümüzde 

Fakihin Konumu” 

başlıklı mülakattan.  

Mülakatın tamamını 

okumak için 

tıklayınız. 

Muhammed Hâni Odabaşı 
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Yazıdan bir kesit: 

Yazıdan bir kesit: 
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Bildiğiniz gibi İslami 

İlimler Kulübü her 

sene birçok konferans 

düzenliyor. Eğer bu 

konferanslara katılan 

arkadaşlar not alırlar 

ve bu notları herkesle 

paylaşmak isterlerse 

bize gönderiyorlar, biz 

de onları sitede yayım-

lıyoruz. Böylece başta 

konferanslara katıla-

mayan İSİF mensupla-

rı olmak üzere birçok 

internet kullanıcısı bu 

konferanslardan istifa-

de ediyor, kulübümü-

zün düzenlediği etkin-

liklerin faydası kam-

püsümüzün sınırlarını 

aşıyor. 

Bu yazıda da Talha 

Hakan Alp, kulübü-

müz etkinliği kapsa-

mında vermiş olduğu 

konferansta medrese 

eğitimiyle üniversite 

eğitimi arasındaki 

farklardan bahsetti. 

Zeynep Rumeysa 

Yentur konferansa 

dair 

 

 
 “İlahiyatçı, her şeyden 

bir şeyler bilen kimse 

olurken; medreseli, me-

tinlerin içeriğini baştan 

sona bilen biri olur.” 

Gazzâlî  cevapsız  bı-
rakmıyor. İmam 
Gazzâlî’nin, daha ilk 
konusu “kendi hakika-
tini bilmek” olan Kim-
yâ-yı Saâdet’te,  ken-
dimizi bilmek hakkın-
da söylediklerini bura-
da  
 

Hümeyra Hacer 
Ocakzade  alıntıladı.  

 

Bir kitaptan beğendi-
ğiniz bir bölümü veya 
parçayı yeni ve size 
özgü bir sunuşla site-
mizde yayınlayarak 
diğer arkadaşların da 
söz konusu kitaptan 
istifade etmesini ve o 
kitapla tanışmasını 
sağlayabilirsiniz.  

Bu yazıda, kendimizi 
nasıl bilebiliriz diye 
soruyoruz, İmam 

Sayfa  3 

Kürüm Tanıtımı: 
İSLAMİ İLİMLER MERKEZLERİ 

Konferans Notü: 
ÜNİVERSİTE İLE MEDRESE ARASINDAKİ FARKLAR - 
TALHA HAKAN ALP 

Alıntılama: 
“KENDİNİ BİLMEYEN, ALLAH’I NASIL BİLİR?”  
KİMYÂ-YI SAÂDET’TEN ALINTILAR 

 
Yazıdan bir kesit: 

“Ey sırları öğrenip iyile-
rin yolundan gitmek iste-
yen! Eğer kendinden ha-
berdar olmak istersen bil 
ki, seni yaratan senin 
hakikatini kalp olarak 
yaratmıştır. Kalp demek-
le uzun yuvarlak et par-
çasını kastetmiyoruz. 
Bizim gönül dediğimiz, 
bu âleme geçici olarak 
gelmiş garip bir varlık-
tır. Hakk’ı bilmek onun 
sıfatıdır.” 

eğitimiyle eş za-

manlı takip edilebi-

lecek, lisans destek 

programlarına sahip 

kurumları tanıtma-

ya çaba gösterdik. 

Bu kapsamda bu 

güne kadar 26 ka-

dar kurumun tanıtı-

mını yaptık. 

Sitemiz kurulduğu 

andan itibaren İs-

tanbul’da İslami 

ilimler eğitimi veren 

kurumları tanıtma 

amaçlı bir seriye 

başladık ve hala de-

vam ediyoruz. Bu 

seride, üniversite 

        Talha Hakan Alp 

 

Konferans videosunu izlemek 
için tıklayın. 

Resmi veya grafiği açıklayan alt 
yazı. 

HABERLER 

Sitemizde yeni çıkan 
ilmi kitaplar, 
seminerler, 
konferanslar, kitap 
fuarları ve ilim 
taliplerini ilgilendiren 
konularla güncel 
olayların haberleri 
yapılmaktadır. Siz de 
sitemizde 
yayınlanmasını 
istediğiniz, haber 
niteliğinde bir olay 
görürseniz 
ridvanyucedag@std.se
hir.edu.tr adresine 
haberle ilgili gerekli 
bilgileri (ne, nerede, 
niye, ne zaman, nasıl, 
kim) ve ilgili linki 
gönderebilirsiniz. Bazı 
haber başlıkları: 

Osman Güman’ın Nahiv 
ve Fıkıh Usulü İlişki-
si kitabı Çıktı 

Tahkikli Neşir Sanatı 
Üzerine Düşünce-
ler Semineri 4 Temmuz 
Çarşamba İSAM’da ger-
çekleştirilecek. 

KURAMER’in düzenle-
diği “Zâhirî ve Selefî Din 
Yorumu” başlıklı sem-
pozyum 28 Nisan 2018 
Cumartesi günü 09:30 – 
17:30 saatleri arasında 
İSAM Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşecek.  

“İSAM Tahkikli Neşir 
Kılavuzu” Çıktı 

“Tahkik: İslami İlimler 
Araştırma ve Neşir Der-
gisi” Yayın Hayatı-

“İslam Düşünce ve İlim 
Geleneğinde Beyzâvî ve 
Îcî” başlıklı sempozyum 
6 ve 7 Nisan 2018 tarih-
lerinde İSAM’ın konfe-
rans salonunda gerçekle-
şecek.  

yazdı. 

Yazıdan bir kesit: 

bulabilirsiniz. 
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Kıymetli dostlar, 

Bültende de gördüğünüz üzere, sitede bir sene içinde sizlere, bizlere ve tüm İslami İlimler camiasına yö-
nelik mülakatlar, gezi yazıları, konferans notları, derlemeler, alıntılar, kitap ve kurum tanıtımları gibi pek 
çok alanda yayınlar yaptık. Bizler bir öğrenci kulübü olduğumuzun farkındayız. Ve çalışmalarımızla hem 
katkıda bulunan öğrenciye, hem de onu okuyan ilim talibine faydalı olacak yayınlar yapmaya niyet ettik. 
Amacımız her birimizin yetisi ölçüsünde aktif bir şekilde katkı vermesini sağlayıp, bunu diğer dostların 
istifadesine sunmada bir aracı olmaktır. Allah izin verirse ilerleyen süreçte de bu misyonla yol alacağız. 
Daha yeni ve faydalı yazı türleriyle okuyucularımızın karşısında olacağız inşallah. 

Sitemizde Abdullah Bardakcı ve Zeynep Rumeysa Yentur genel sorumlu olarak; Ramazan Oduncu, 
Rıdvan Talha Yücedağ, Hümeyra Hacer Ocakzade, Gülizar Yıldırım, Sümeyye Özden, Memduh 
Erdoğan ve Abdullah Acun yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tüm bu arkadaşların da içinde 
bulunduğu ama buna ek olarak Muhammet Emin Canlı, Mücahide Engin, Rabiul İslam, Sena Yıl-
maz, Mahmut Zahit Ergün, Fatih Doğan, Şeyma Gülseren Durmaz ve İbrahim Enes Niziplioğ-
lu’nun da dahil olduğu daha büyük bir İstişare Kurulumuz da bulunmaktadır.  

Sitemizle ilgili görüş ve önerilerinizi genel sorumlulara mail yoluyla iletebilirsiniz:  
abdullahbardakci@std.sehir.edu.tr —  zeynepyentur@std.sehir.edu.tr  

Faydalı olduğunu düşündüğümüz bu yolda gayret bizden, tevfik yüce Allah’tan.  

sehirisifkulubu.com Site Ekibi 
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