İSAR geçmiş ile gelecek, bilim ile din, çağdaşlık ile gelenek, akıl ile kalp
arasında köprü olacak, ilahiyat alanında uzmanlaşmış İslam âlimleri ve
farklı bilim dallarında uzmanlaşmış Müslüman âlimler yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur. Üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden gelerek
programa dahil olan öğrencilere ilim, takva ve beyan niteliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu hedefler başlangıçta gerçekleşmesi zor bir rüya
idi, ancak bugün bu rüya Allah’ın lütfuyla gerçek oldu. İSAR planlandığı
şekilde hedefine ulaşmış ve geçtiğimiz yıl itibariyle üç dönem mezun vermiştir. İSAR mezunları, aldıkları eğitimin gücüyle, şu anda Türkiye’nin ve
dünyanın dört bir yanında birçok başarıya imza atmaya devam etmektedir.
İSAR, kurulduğu günden bu yana büyümeye devam ediyor. Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin manevi gölgesinde küçük bir binada başlayan
faaliyetler halihazırda Bülbülderesi’nde, biri eğitim ve diğeri yurt olarak
kullanılan iki binada devam ediyor. Ayrıca tarihî Özbekler Tekkesi, İSAR
İhtisas Merkezi olarak hizmet vermektedir. İSAR kütüphanesi bağış ve
satın almalarla hızla büyüyor ve İSAR talebelerine 24 saat hizmet sunuyor. Uluslararası birçok ilmî toplantı düzenleyen İSAR, bu toplantıların
sonuçlarını Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırıp yayınlayarak
Türkiye’de ve dünyada bir başvuru noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İSAR, aynı zamanda Avusturalya’dan Hindistan’a, Ürdün’den
İngiltere ve Amerika’ya kadar birçok ülkeden benzer ilke ve hedefleri paylaşan kurumlarla işbirliği yürütüyor.
Başta Mütevelli Heyeti başkanımız Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız, Yönetim Kurulu başkanımız Prof. Dr. Raşit Küçük hocamız olmak
üzere, sessiz bir feragat ve fedakârlıkla İSAR’a hizmet eden tüm İSAR
gönüldaşlarına, hoca, talebe ve yöneticilerine hürmet, kalbî muhabbet ve
teşekkürlerimi sunuyorum.

Takdim

Prof. Dr. Recep Şentürk
İSAR Genel Koordinatörü

İSAR TANITIM KİTAPÇIĞI

Genel Bilgiler
2009 yılında Üsküdar’da kurulan İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) faaliyetlerine Aziz
Mahmut Hüdayi Külliyesi’ndeki küçük bir binada başlamıştır. 2015 yılında Bülbülderesi’ndeki müstakil binasına taşınmıştır. Vakıf, halihazırda Bülbülderesi’ndeki binayı ve Özbekler Tekkesi’ni ilmî
çalışmalar için aktif olarak kullanmaktadır.
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İSAR, kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü seminer ve araştırma faaliyetlerine
aynı itina ile devam etmektedir. Mevcut şartların ve ihtiyaçların ilim adamlarının yetişmesinde yeni
bir yaklaşım gerektirdiği düşüncesi İSAR’ın tesisinde temel saik olmuştur. Temel gaye, çağdaş dünyanın fikrî, kültürel ve ictimai sorunlarına işe yarar çözümler üretmektir. Bu gayenin gerçekleşmesi
ise yetişecek ilim adamlarımızın tarih, fikir ve ilim birikimimiz ile modern sosyal ve beşerî bilimlerin
her birinde söz sahibi olmalarına bağlıdır. Kurumumuz bu mefkûreden hareketle öğrencilerine bu
alandaki bilgi birikimini aktarma hedefiyle kurulmuştur.

3
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İSAR, seçtiği lisans ve lisansüstü öğrencilerini, hem İslami ilimleri hakkıyla hazmetmiş hem de
modern dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilecek donanımda ilim adamları olarak
yetiştirmeyi asli vazifesi olarak görmektedir. İSAR’ın temennisi, verilen bu eğitimle öğrencilerin
hem Türkiye’de hem dünyanın geri kalanında karşı karşıya kalınan problemlere çözümler sunabilmesidir.
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Dört Yıllık
Temel İSAR Eğitimi
İSAR’da verilen eğitimin temelinde dört yıllık seminer programı yer almaktadır. Arapça ve İslami İlimler, Sosyal Bilimler
ve İslam Ahlâkı bu programın sacayaklarını oluşturmaktadır.
İSAR eğitim izlencesinin ilk iki senesini oluşturan Arapça
programı dahilinde yoğun bir şekilde Modern ve Klasik Arapça eğitimi verilmektedir. Modern Arapça eğitimi Ürdün merkezli Qasid Enstitüsü ile işbirliği içinde hazırlanan müfredat
doğrultusunda verilirken, Klasik Arapça eğitimiyse medrese
usûlü çerçevesinde devam ettirilmektedir. Bu iki senelik kapsamlı Arapça eğitimin ardından öğrencilerimiz Ürdün’deki
Qasid Enstitüsü’nde gördükleri yaz okulu sayesinde Arapça
pratiklerini daha da geliştirmekte ve böylece Arapça eğitimlerini tamamlamaktadırlar.
Dört yıllık programın ikinci aşamasında fıkıh, siyer, hadis, kelam, ahlâk ve tasavvuf gibi alanlarda İslami ilimlerin temel eserleri okutulmaktadır. Bu ilimlerin yanı sıra felsefe, siyaset, edebiyat, iktisat, sosyal
teori gibi alanlardaki seminerler de yine programın ikinci iki yıllık döneminde yoğunluk kazanmaktadır.
İslam ahlâkı başlığı altında Riyâzu’s-Sâlihîn, İhyâu Ulûmi’d-dîn, Minhâcü’l-’Âbidîn ve Mektûbât gibi nadide eserler okunmaktadır.
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Farklı Birimler
İSAR müfredatları öğrenci ihtiyaçları ve geçmiş senelerin tecrübesi ile devamlı canlı tutulmaktadır. Benzer disiplinlerden gelen öğrencilerin İSAR’dan istifadesinin artırılması amacıyla program
birimlere ayrılmış ve bu birimlerdeki öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda müfredatta değişiklikler
yapılmıştır. Halihazırda temel program haricinde ilahiyat, tıp ve iktisat birimleri bulunmaktadır.
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İhtisas Programı
İSAR’ın dört yıllık temel eğitim programını başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler üç
senelik ileri seviyede seminerlerin verildiği ihtisas programına devam etmektedirler. İhtisas
öğrencileri, seminerlerin yanı sıra çalışma grubu, atölye ve okuma grubu faaliyetlerine katkı
sağlamaktadırlar. İhtisas programı, İSAR bünyesindeki Özbekler Tekkesi’nde yürütülmektedir.
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Yabancı Dil Eğitimi
İkinci sınıfın nihayetinde Arapça eğitimlerini başarıyla tamamlayan İSAR öğrencileri için ileri seviyede akademik okuma ve yazma seminerlerini de içeren, ana dili İngilizce olan uzman hocalar tarafından hazırlanmış İngilizce programı uygulanmaktadır. Arapça ve İngilizce dillerini bilen öğrenciler
arasından gelecek talep doğrultusunda farklı dil eğitimi için de çeşitli imkanlar sunulmaktadır.
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Yurtdışı İmkanları
İSAR’da iki yıllık seminer programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arapça dil eğitimini tamamlamak için yaz döneminde Ürdün’de bulunan Qasid Enstitüsü’ne gönderilmektedir. İSAR,
Arapça programını tamamlayan öğrencilerine yönelik iki yıllık bir İngilizce programı da sunmaktadır. İngilizce programında son kuru başarıyla bitiren öğrenciler İngiltere veya Amerika Birleşik
Devletleri’ne ileri seviye İngilizce eğitimi için gönderilmektedir.
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Sempozyum ve
Çalıştaylar
İSAR atölye ve çalışma gruplarında tartışılan meseleler belli bir olgunluğa ulaştığında bu birikimin akademik camia ile paylaşılması ve yeni ilmî, fikrî tartışmalara alan açması için sempozyum
ve çalıştay gibi akademik organizasyonlara önem vermektedir. Bu amaçla kuruluşundan bu yana
yurtiçi ve yurtdışı katılımcıların olduğu birçok akademik organizasyona ev sahipliği yapmış ve bu
organizasyonlardaki akademik tebliğleri yayına hazırlamıştır.
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Çalışma Grupları
İSAR, farklı disiplinleri bir araya getiren, çok zeminli tartışma ortamı sağlayan, hoca ve talebelerin
aynı ortamda fikir alışverişinde bulunabildiği çeşitli çalışma gruplarını içerisinde barındırmaktadır.
Çalışma grupları kendi mutat programını devam ettirmekle beraber kimi zaman düzenlediği seminer, sempozyum ve konferanslarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu,
Hukuk Çalışma Grubu, İbn Haldun Sosyal Bilimler Çalışma Grubu, İktisat Çalışma Grubu, İSAR dahilinde bulunan çalışma gruplarından bazılarıdır.
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ÖZBEKLER TEKKESİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

DÂİRE-İ ADALET
OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ
ATÖLYESİ

EDEBİYAT ATÖLYESİ

EŞ-ŞEMÂİLÜ'L
MUHAMMEDİYYE

FARSÇA ATÖLYESİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

GÜLİSTAN OKUMALARI

ÖZBEKLER TEKKESİ
İSAR İHTİSAS MERKEZİ

HUKUK
ATÖLYESİ

SERHAN AFACAN
RECEP ŞENTÜRK - A. CÜNEYD KÖKSAL - ŞAKİR YILMAZ

BERAT AÇIL

19.00-21.00

HAMZA BEKRi

18.00- 20.00

CUMARTESİ

17.00-18.00

A. CÜNEYD KÖKSAL

SALI

17.00-20.00

CUMA
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İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

İKTİSAT ATÖLYESİ

Kelam ve Felsefe
Atölyesi

MEKTUBAT
SOHBETİ

TARiH YAZIMI
ATÖLYESİ

EROL ÖZVAR
CUMARTESi

18.30 - 20.00

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

Şerhu’l Mevâkıf Okumaları

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ
İSAR İHTİSAS MERKEZİ

USUL-İ FIKIH ATÖLYESİ

HASAN KARATAŞ

ÖMER TÜRKER

ÇARŞAMBA

RECEP ŞENTÜRK

10.30-12.30

PAZAR

19.00-21.00

MURTEZA BEDiR

PERŞEMBE

16.00-18.00

CUMARTESi

17.00-19.00

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Aziz Efendi Mektebi Sok. No:4 Üsküdar/İstanbul
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Atölyeler
İSAR, bütün öğrencilerinin takip etmesi beklenen seminer programının yanında çeşitli alanlarda uzman hocalar tarafından düzenlenen atölyeler ile uzmanlaşmayı amaçlamaktadır. Atölyeler,
hoca merkezli seminerlerden farklı olarak öğrencilere konuya doğrudan katılım imkânı vermektedir. Usûl-i Fıkıh, Hukuk, Mühendislik, İktisat ve Farsça atölyesi bunlardan birkaçı olarak zikredilebilir. Atölyeler vesilesiyle öğrenciler akademik hayatın gerektirdiği çalışma usûllerini daha yakından
öğrenmekte ve İSAR’da aldıkları İslami İlimler eğitimini lisans ve lisansüstü eğitimleri ile birleştirme
imkanı bulmaktadırlar.
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Okuma Grupları
İSAR öğrencileri, devam ettikleri müfredatın haricinde ilgi ve alakaları doğrultusunda, bir konuda veya doğrudan bir klasik eser üzerine, alanında yetkin bir hoca eşliğinde okumalar yapmaktadır. Okuma grupları iki türlü oluşturulmuştur. İlki, ilgi duyulan bir konunun merkeze alındığı
tematik okumalardır. Bu türde yapılan çalışmalarda, ilgili konuya dair çeşitli kitaplar okunup tahlil
edilmektedir. Diğerinde ise düşünce dünyasında önemli bir yere sahip klasik bir eser baştan sona
okunmaktadır. Öncelikle ilgili eserin tarihsel bağlamdaki kıymeti üzerinde durulmakta ve metnin
hocayla birlikte okuması yapılmaktadır.
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Öğrenci Profili
İSAR öğrencileri, hem üniversitelerinde hem de İSAR müfredatında sunulan seminerleri ilgiyle
takip eden, İslam medeniyetinin ilmî mirasının önemine vâkıf, mühendislikten hukuka, edebiyattan
siyasete, tıptan ilahiyata, tarihten iktisada kadar geniş bir yelpazede; başarılı, dirayetli ve azimli
örnek öğrencilerdir. İSAR’ın üç temel düsturunu (ilim, takva ve beyan) fiiliyata geçirerek ilim sahibi,
ilmiyle âmil ve ilmini paylaşan bir kişiliğe sahip olabilmek için gayret gösterirler.
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Yetkin Hocalar
İSAR’da verilen seminerlerin alanının uzman hocaları tarafından verilmesine itina gösterilmektedir. Böylece öğrencilerin devam ettikleri seminerlere ve genel anlamda meselelere vâkıf olmaları
amaçlanmaktadır.
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Misafir Araştırmacı
İSAR, kuruluşundan bu yana farklı sürelerle kurumda araştırmalarını sürdüren birçok akademisyen ve ilim adamını misafir etmiştir. Bu uygulama sayesinde uluslararası düzeyde akademik bilgi
paylaşımı sağlanmaktadır.
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Akademik Danışmanlık
İSAR bünyesinde bulunan hocalarımız tarafından öğrencilere lisans döneminden başlayarak
doktora programlarının sonuna kadar devam eden, bölümleri hakkında ihtiyaç duydukları akademik yönlendirme ve destek sağlanmaktadır.
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Yurtdışı İş Birlikleri
Dünyanın birçok ülkesinden İslami ilimler alanında çalışma yapan eğitim kurumlarıyla sağlanmış
işbirlikleri, İSAR öğrencilerinin bilgi ve ufuklarını genişletmeleri için imkan sağlamaktadır. İSAR’ın işbirliği içinde olduğu uluslararası merkezlerden bazıları şunlardır:
1. Cambridge Muslim College (İngiltere) 2. Zaytuna College (ABD) 3. Islamic Fiqh Academy India
(Hindistan) 4. Jamia Syed Ahmad Shaheed (Pakistan) 5. Nadwatul Ulama (Hindistan) 6. Al-Ghazzali
Center - Seekers Guidance (Avustralya) 7. Kalam Research (Libya) 8. Ma’had al-Makhtutat al-’Arabiyya (Mısır) 9. Jamia al-’Ulum al-Islamiyya al-’Alamiyya (Ürdün) 10. Jamia al-Fıqh al-Islamiyya alHind (Hindistan) 11. Al-Fatih Islamic Campus in Damascus (Suriye)
18
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Mezun ve Araştırmacılarımız
2015 yılı itibariyle İSAR, üç dönem mezun vermiştir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında yüksek
lisans ve doktora seviyelerinde eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. İSAR’da eğitim alan
bütün öğrencilerle ilişkinin sürdürülmesine önem verilmektedir. Ayrıca İSAR ve lisans eğitimini başarıyla bitirmiş öğrencilerden bir kısmı vakıf bünyesinde araştırmacı olarak istihdam edilmektedir.
19
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Akademik Yazım Merkezi
Akademik Yazım Merkezi, başta makale yazımı olmak üzere akademik hayatın vazgeçilmez bir
unsuru olan yazma konusunda öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. Süreç içinde yazma yöntemi
kullanılarak öğrencilerimizin her birinin akademik yazım alanında yeterli bir düzeye getirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizle birebir görüşmeler biçiminde yürütülen çalışmalar neticesindeki
temel hedef, her bir öğrencimizin makale, kitap değerlendirmesi, tez, ansiklopedi maddesi gibi farklı
akademik yazım biçimlerini kolayca yazabilecek donanıma sahip olabilmesidir.
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İSAR International
İSAR, yurtdışından Türkiye’ye eğitim görmeye gelen yabancı öğrenciler ile Amerika ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde öğrenim gören ilim talebelerine çatı bir kuruluş olma görevini ifa etmektedir. İSAR’ın amaç ve hedeflerini benimseyen yurtdışındaki akademisyen ve öğrencilerle istişareler
yapılmakta ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Buna ek olarak yurtdışında faaliyet gösteren
ilmî kurumlarla yapılan halihazırdaki uluslararası anlaşmaların daha verimli bir şekilde uygulamaya
konması ve yeni ortaklıkların geliştirilebilmesi için İSAR International’ın varlığı ve faaliyetleri büyük
önem arz etmektedir.

21

İSAR TANITIM KİTAPÇIĞI

Özbekler Tekkesi
Sultantepe’deki Özbekler Tekkesi, İSAR bünyesine katıldıktan sonra İSAR İhtisas Merkezi olarak
faaliyetine başlamıştır. İhtisas öğrencileri seminerlerini bu güzide mekanda almakta, atölye ve çalışma grupları faaliyetlerini burada sürdürmektedir. Ayrıca İSAR, Özbekler Tekkesi’nde her ihtisas
öğrencisine uygun bir mekan tahsis ederek sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaktadır.
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Bülbülderesi Binası
Üsküdar Bülbülderesi’nde bulunan yerleşkemiz toplamda iki bloktan oluşmaktadır. A blokta
200 kişilik konferans salonu, zengin bir kütüphane, okuma salonları, hoca ve araştırma görevlilerinin çalışma yapabileceği odalar, toplantı odaları ve toplamda 11 seminer salonu yer almaktadır.
B blokta öğrencilerimizin konaklama imkanı bulduğu Özel Aziz Mahmud Hüdayi Yükseköğrenim
Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.
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Yayınlar
İSAR, bünyesinde bulunan çeşitli çalışma ve araştırma gruplarının düzenlemiş olduğu çalıştay
ve sempozyum gibi programları kitaplaştırma yoluna giderek alanında referans olabilecek eserleri
neşretmiştir. Önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek ilmî organizasyonların da aynı şekilde kitaba
çevrilmesi ve ilim camiasına kazandırılması hedeflenmektedir.
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Kütüphane
İSAR kütüphanesi, kurulduğu 2009 yılından beri doğrudan alım ve bağışlar yoluyla düzenli bir
şekilde büyümekte, özellikle Osmanlı çalışmaları alanında öncü bir kütüphane olma yolunda ilerlemektedir. “Library of Congress” kataloglama sistemiyle düzenlenen kütüphane açık raf sistemiyle
başta İSAR ailesi olmak üzere akademik camiaya hizmet vermeye devam etmektedir.
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Sosyal Faaliyetler

İSAR öğrencilerine, aldıkları eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları için imkanlar sunulmaktadır. Sportif faaliyetler, şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.

26

www.isar.org.tr

Konaklama
İSAR öğrencilerine konaklama imkanı sağlayan Aziz Mahmud Hüdayi Erkek Öğrenci Yurdu Haziran 2015’te hizmete başlamıştır.
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