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İslâmî İlimler Araştırma Vakfı binasıyla kütüphanesinden bir köşe

ÝSKÂN

fa ali yet le ri ne gi de rek hız ve ren va kıf 1985 

yı lın dan bu gü ne alt mış ulu sal ve yir mi 

ulus lar ara sı ilmî top lan tı (sem poz yum) 

dü zen le miş, su nu lan teb liğ ve mü za ke-

re ler den yet miş ye di si ya yım lan mış tır. 

Bun lar dan ba zı la rı şöy le ce sı ra la na bi lir: 

İk ti sadî Kal kın ma ve İs lâm (İs tan bul 
1987), Fa iz siz Ye ni Bir Ban ka Mo de li 

(İs tan bul 1987), İs lâm Hu ku ku na Gö re 

Alış-Ve riş te Va de Far kı ve Kâr Haddi 

(İs tan bul 1990), İs lâm’ da Kı lık-Kı ya fet 

ve Ör tün me (İs tan bul 1991), Pa ra, Fa iz 

ve İs lâm (İs tan bul 1992), Ta rih te ve Gü-

nü müz de Şi î lik (İs tan bul 1994), Sün ne-

tin Din de ki Ye ri (İs tan bul 1997), Ta rihî 

ve Kül tü rel Bo yut la rıy la Tür ki ye’de 

Alevîler, Bek ta şî ler, Nu say rî ler (İs tan-
bul 1999), İs lâm ve De mok ra si (İs tan bul 
2000), Kur’an ve Tef sir Araş tır ma la rı I: 

Kur’an-Sün net-İlim ler (İs tan bul 2000), 
Kü re sel leş me, İs lâm Dün ya sı ve Tür ki-

ye (İs tan bul 2002), İs lâ mî İlim ler de Me-

to do lo ji / Usûl Me se le si I-II (İs tan bul 
2005). Bun lar dan baş ka va kıf araş tır ma 

ve in ce le me tü rün den on beş eser neş re-

de rek Tür ki ye’ nin ilim ve kül tür ha ya tı na 

önem li kat kı lar da bu lun muş tur. Vak fın 

ilk mü te vel li he ye ti baş kan lı ğı nı Ma hir İz 

yap mış, ar dın dan Ömer Lut fi Çu ha dar ve 

İs ma il Şen gü ler bu gö re vi yü rüt müş tür. 

1985’te va kıf mü te vel li he ye ti baş ka nı 

olan Ali Özek ha len bu hiz me ti sür dür-

mek te dir. İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak-

fı’nın kay nak eser ler den olu şan 3500 cilt-

lik bir kü tüp ha ne si var dır.
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İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak fı (İSAV), 

1970’te kırk se kiz ki şi den olu şan ilim ve 

iş adam la rı ta ra fın dan İs tan bul’da ku rul-

muş tur. Tür ki ye’de İs lâ mî ilim ler ala nın-

da ye ter li araş tır ma cı bu lun ma dı ğı ka na-

atiy le bu ih ti ya cı bir öl çü de kar şı la mak 

için oluş tu ru lan vak fa ait se ne din ikin ci 

mad de sin de ku ru lu şun ana he de fi İs lâ mî 

ilim le rin her da lın da araş tır ma yap mak 

ve yap tır mak, araş tır ma cı lar ye tiş tir mek, 

ya ban cı uz man la rın bil gi le rin den fay da-

lan mak üze re se mi ner ler ve kon fe ranslar 

dü zen le mek, Türk ilim adam la rı nı İs lâ mî 

araş tır ma lar yap mak mak sa dıy la ya ban cı 

ül ke le re gön der mek, bu gün kü me de ni ye-

tin mey da na gel me sin de ve ge liş me sin-

de İs lâm âlim le ri nin mev ki ini ve tesir le ri ni 

or ta ya koy mak şek lin de sı ra lan mak ta dır. 

An cak bu alan lar da iyi ye tiş miş ele man 

bu lu na ma dı ğın dan va kıf 1985’e ka dar 

her han gi bir ça lış ma yap tı ra ma mış tır. 

1982’de Yük sek İs lâm ens ti tü le ri nin İlâ-

hi yat fa kül te si ne dö nüş me si nin ar dın dan 

Hem Bal kan lar’dan hem Kaf kas ya’dan bu-

gün kü Tür ki ye sı nır la rı içi ne doğ ru ya pı lan 

göç ler, göç men le rin is kân sü reç le ri ve uy-

gu lan ma sı ge re ken po li ti ka lar önem li bir 

bü rok ra tik bi ri kim ve tec rü be nin ka za nıl-

ma sı na imkân ver di. İs kân ko nar gö çer ler 

ve göç men le re ba rı nak, ev bark, ek mek, 

top rak meş gu li ye ti, iş, kim lik ve bir va tan 

ka zan dır ma şek lin de mo dern bir an lam 

ka zan dı.
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