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İSTANBUL ÜNiVERSiTESi İLAHiYAT F AKÜLTESİ İSLAM TARİHİ 
ANABiLiM DAL! CUMA SEMİNERLERİ 

Hüseyin SARıKAYA' 

Değerli okurlanmız, 

İslam TaıihiAnabilim Dalımızca 2013-2014 eğitim öğretiminin ilk ders yılı 
(Güz Yanyılı) içerisinde Cuma günlert periyodik olarak "Cuma Seminerleri" 

adı altında düzenlediğimiz ilmi toplantılarunızı tamamlamış bulunmaktayız. 
Bu seminerlerimizde bir konuşmacı ve katılımcılar, soru-cevap eşliğinde her 
hafta belirlenen konu üzerine bilgi alış-verişinde bulunmuşlardır. Öğrencile
rimiZin seminerlerde tartışılan konulara ait bilgilere gelecek zamanlarda da 
ulaşabil.ınelerini sağlamak amacıyla, seminerierimize katılan konuşmacıların 
sunduklan konulan ihtiva eden metlnlerin de kitap halinde bir araya getiril
mesi planlanmaktadır. 

Bu seminerlertınizde İslam Tarihi. Medeniyeti ve Kültürü'ne ait kaynakla
nn veya bu kaynaklann yer aldığı önemli kütüphanelerin tanıtımı amacıyla 
alanında uzman araştırmacılarıb. fakültemiz öğrencileri ve akademisyenlert 
ile buluşturulması amaçlanmışbr. 

Seminerl~rimizin ilki Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Emir Eş'in ko
nuşması ile gerçekleşmiştir. Emir Eş Bey, Süleymaniye Kütüphanesi'nin 
muhtevası., tarihi ve ilim dünyası için öneminden bahsetmiştir. Bu ilk 

··seminerirniz 1 Kasım 2013 Cuma günü gerçekleşmiştir. 

Seminerlerimizin ikincisinde ise yurt dışından bir araştırmacı konuk edil
miştir: Dr. Muhammed BabaE>ammi. 8 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen 
bu seminerde konuşmacımız, katılımcılara İbadi Kaynaklan'nın isimleri, 
bulunduğu kütüphaneleri ve mezhep araştırmalan iç.in yeri ve önemini ak
tarmışbr. 

Seminerlerimizin üçüncüsü Millet Kütüphanesi Müdürü Melek Gençbo
yacı Hanım'ın katılımı ile gerçekleşmiştir. 15 Kasım 2013 tarihinde yapılan 
bu seminerde Melek Hanım, Millet Kütüphanesi'nin önemi ve tarihçesi 
hakkında bilgiler vermiş, kütüphanede bulunan bazı yazma eserlerden ör
nekler ve resimler sunmuştur. 

22 Kasım 20 13'te gerçekleşen dördüncü seminertınizde Marmara Üni
versitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatlan Bölümü'nün yetiştirdiği 
doktora mezunlarından Nevzat Erkan, "İslam Tarihine Kaynaklık Etmesi 
Açısıİldan Şeriyye Sicillerinin Yeri ve Önemi" ana başlıklı konuşması ile 
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kaWımcılanmızla buluşturulmuştur . . Bu seminerde Osmanlı sosyal, siyasi, 
iktisadi ve ilmi tarihi açıdan şerf>iyye sicillerinin önemi ve bu sicillerin inee
lenme yöntemleri ele alınmıştır. 

29 Kasım 20 13'te gerçekleşen serninerimize ömrünün yaklaşık yirmi yılını 
Arap cografyasında ilmi faaliyetler ile geçiTiniş olan Dr. Muhammed Sadık 
Hfunidi konuk olmuştur. Hocamız, Hadis ve Tarih ilminin kaynaklarından 
neseb ilminin Y«:ri ve neseb ilmine dair eserlerin özelllklerini serninere 
kablan dinleyiciler ile paylaşmıştır. 

6 Aralık 2013'te yapılan seminerimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi İslam Mezhepleri Tarihi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mehmet 
Ümit'in katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu seminerde Şü mezheplerinden biri 
olan Zeydilik ve Zeydi kaynaklan ele alınarak, konu ile ilgili değerli bilgiler 
hocamız tarafından konuklara aktarılmıştır. 

13 Aralık 2013 tarihli seminerimizde, Osmanlı Arşivi ekseninde arşivcilik 
organizasyonu, Osmanlı Arşivi'nin tarihi ve bugünü, Başbakanlık Arşivi 
uzmanlarından Mesut Öğmen'in yaptığı sunumla ele alınmıştır. 

Seminerlerimizin ilk yarıyıldaki son konuşmacı ise fakültemiz akade
misyerılerinden Yrd. Doç Dr. Ali Öztürk olmuştur. Öztürk, yazma eserler 
ve bu eserleri inceleme ve çözümleme metotlan üzerine değerli bilgiler 
paylaşmıştır. Hocamız, bazı yazma eserler ve yazma eserlerin özelliklerinin 
kaydedilmesinde kolaylık sağlayan fişlerden örnekleri de kaWımcılarla pay
laşmıştır. 

2013-14 Güz Yanyılı boyunca İslam Tarihi Anabilim Dalımızın koordine 
ettiği bu ilmi toplantıların daha sonraki dönemlerde de devam etmesi, en 
büyük gayemiz ve dile~dir. 
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