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Yaz 2019’dan itibaren her sene düzenlenen Fatih 
Sahn-ı Semân Risale Günleri’nde fıkıh, tefsir, hadis, 
kelâm, felsefe, tasavvuf, dil bilimleri, tarih, coğraf-
ya, matematik, astronomi ve siyaset gibi farklı alan 
ve müelliflere ait Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme 
alınmış küçük hacimli ve mesele odaklı bir dizi risâ-
le incelenmektedir. Ancak bazı müelliflerin muhtelif 
konulara dair telif ettiği risaleler, sayılarının çok-
luğu sebebiyle ayrı bir program çatısı altında ince-
lenmeyi hak etmektedir. Bu ihtiyaca binaen Risale 
Günleri’nin bir uzantısı olarak bu yıldan itibaren 
her yıl ayrıca tek bir müellifin bazı risalelerine bü-
tüncül bir şekilde odaklanacak müstakil bir program 
daha düzenlenecektir. Bu yıl ilki Münster Üniversi-
tesi araştırma merkezlerinden “CRC 1385 – Law and 
Literature” ile ortaklaşa düzenlenen program Mısır 
Hanefî çevresinin önde gelen siması Zeynüddin İbn 
Nüceym’in (ö. 970/1563) fıkıh risalelerine odaklana-
caktır. Programda İbn Nüceym’in, vefatından sonra 
oğlunun derlediği er-Resâilü’z-Zeyniyye’den seçil-
miş çeşitli fıkhî meselelere dair 15 risalesi uluslara-
rası bir hoca kadrosunun rehberliğinde 21 oturumda 
ele alınacaktır.

26 Ağustos – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi 
gerçekleştirilecek programda katılımcılar istedikleri 

semineri, diğer seminerlere katılım zorunluluğu ol-
madan seçebilecektir. Devam zorunluluğunu yerine 
getiren katılımcılara, program sonunda katılım ser-
tifikası verilecektir. Programa katılım için aşağıdaki 
web adresinde yer alan başvuru formunun doldurul-
ması gerekmektedir. Başvuruların kabulünde önce-
lik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara 
verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve 
bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlen-
dirilecektir. Başvuru neticeleri başvuranların şahsî 
e-posta adreslerine gönderilecektir.

*Program çevrimiçi icra edilecektir.

Başvuru tarihleri: 16 – 24 Ağustos 2022

https://www.fatihkulliyesimedreseleri.com



In the Sahn-ı Semân Rasāʾil Workshop, which have 
been held every year since summer 2019, a series of 
small volume and issue-oriented treatises written in 
Arabic, Persian and Turkish by different authors and 
in different fields such as fiqh, tafsir, hadith, kalam, 
philosophy, mysticism, linguistics, history, geograp-
hy, mathematics, astronomy and politics are exami-
ned. However, the treatises written by some authors 
deserve to be examined in a separate program due 
to the large number of them. Based on this need, 
as an extension of the Rasāʾil Workshop, a separate 
program that will holistically focus on some treati-
ses of an author will be organized every year starting 
from this year. This year’s program is organized in 
cooperation with the Collaborative Research Centre 
(SFB 1385) at the Münster University and will fo-
cus on the treatises of Zayn al-Dīn Ibn Nujaym (d. 
970/1563), pre-eminent Egyptian jurist of the Hanafi 
school. During the program, 15 treatises on various 
legal issues, selected from al-Rasāʾil al-Zayniyya, 
collected by Ibn Nujaym’s son after his death, will be 
discussed in 21 sessions under the guidance of an in-
ternational instructor staff.

In the program, which will be held online between 
August 26 and September 9, 2022, participants will 

be able to choose the seminar they want without 
the obligation to attend other seminars. Participants 
who fulfill the attendance requirement will be given 
a certificate of participation at the end of the prog-
ram. In order to participate in the program, the app-
lication form at the following web address must be 
filled. Priority will be given to researchers who are 
continuing their graduate studies, and applications 
from undergraduate students and independent rese-
archers will also be considered if possible. The re-
sults of the applications will be sent to the personal 
e-mail addresses of the applicants.

*The program will take place online

Application period: August 16 – 24, 2022

https://www.fatihkulliyesimedreseleri.com
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Okunacak Risâle 
Risala Name

Oturum S.
Sessions

Seminer Dili 
Seminar Lang

Seminer Gün ve Saati
Timeline

Seminer Hocası 
Seminar Instructor

Ahmad Atif Ahmad

Hakkı Arslan

Abdurrahman Atçıl

Samy Ayoub

Yasir Beyatlı

Muhammed Tâhir 
Büyükkörükcü

Issam Eido

Mohammad Fadel

Necmeddin Güney

Hatice Kübra Kahya

Serdar Kurnaz

Julie Lowe

Nail Okuyucu

Sümeyye Sarıtaş

English

English

Türkçe

English

Türkçe

Türkçe

English

English

Türkçe

Türkçe

English

English

Türkçe

Türkçe

August 26 Friday, 5:00 - 6:30 pm 
August 30 Tuesday, 5:00 - 6:30 pm 
September 2 Friday, 5:00 - 6:30 pm

5 Eylül Pazartesi, 17:00 - 18:30 
7 Eylül Çarşamba, 17:00 - 18:30 
9 Eylül Cuma, 17:00 - 18:30

1 Eylül Perşembe, 18:00 - 19:30 
2 Eylül Cuma, 18:00 - 19:30

September 5 Monday, 11:00 - 12:30 pm

September 6 Tuesday, 6:00 - 7:30 pm

27 Ağustos Cumartesi, 11:00 - 13:30

August 31 Wednesday, 5:00 - 6:30 pm

August 29 Monday, 4:00 - 5:30 pm

29 Ağustos Pazartesi, 11:00 - 12:30

9 Eylül Cuma, 10:00 - 11:30 

August 31 Wednesday, 11:00 - 12:30 pm

August 29 Monday, 6:00 - 7:30 pm

8 Eylül Perşembe, 15:00 - 16:30 
9 Eylül Cuma, 15:00 - 16:30

1 Eylül Perşembe, 10:30 - 12:00 
2 Eylül Cuma, 10:30 - 12:00

3

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Risāla fī mudarris Hanafī wa-talabatih 
Risāla fī ṣūrat da‘wa al-istibdāl

Risāla fī rafʿ al-ghishā’ ʿan waqtay al-ʿaṣr wal-ʿishāʼ

et-Tuhfetü’l-marziyye fi’l-arâzi’l-Mısriyye

al-Khayr al-bāqī fī jawāz al-wudūʼ min al-fasāqī

Risâle fî hükmi’l-iktâ‘âti’d-dîvâniyye

Risâle fî ikâmeti’l-kâdî et-ta´zîr ale’l-müfsid

Risāla fī mā dabatahu ahl al-naql fī khabar al-faṣl

Risāla fī hukm fī man yatawallī al-hukm 
baʻda mawt al-Bāshā

Risâle fî beyani’r-rüşve ve aksâmihâ 
li’l-kâdî ve gayrihi

Tahrîru’l-mekâl fî meseleti’l-istibdâl

Risāla fī al-istiṣhāb wa-mā tafarraʻa ʻalayhi min 
al-masāʼil al-fiqhīyah

Risāla fī al-kanāʼis al-Miṣrīyah

Risâle fi’l-hükm bi’l-mûceb ev bi’s-sıhha

Risâle fî nikâhi’l-fuzûlî hel hüve sahîhun em lâ
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• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

Risāla fī mudarris Hanafī wa-talabatih 
Risāla fī ṣūrat da‘wa al-istibdāl

Ahmad Atif Ahmad
University of California, Santa Barbara

A Maliki jurist poses as a Hanafi to qualify for a sti-
pend at a school dedicated to teaching Hanafi law.  An 
appointment of an overseer of a religious trust (waqf) 
was contradicted when a statement by the property 
owner showed a different intent for the dedication of 
the property.  Someone attacks the very institution of 
religious trusts based on these discrepancies: Do they 
cease to be believers?  These and other questions are 
raised and briefly answered by Ibn Nujaym in two 
short inquiry-risalas.  We will dedicate 4.5 hours to 
studying them.

−	 August 26 Friday, 5:00 – 6:30 pm
−	 August 30 Tuesday, 5:00 – 6:30 pm
−	 September 2 Friday, 5:00 – 6:30 pm

Risāla fī rafʿ al-ghishā’ ʿan waqtay al-ʿaṣr wal-ʿishāʼ

Hakkı Arslan
University of Münster

In the Hanafī tradition there is a well-known disagree-
ment between Abū Hanīfa and his two students Abū 
Yūsuf and Shaybānī on the times for the ʿaṣr and ʿishā-
prayer. Although Abū Hanīfas opinion is considered the 
relied upon position in the authoritative furūʿ manuals, 
the other position has also been transmitted as a legiti-
mate position and was even preferred by some scholars. 
Ibn Nujaym in Risāla fī rafʿi l-ğišā ʿan waqtayi l-ʿaṣr 
wa l-ʿishā reevaluates this long-lived disagreement in 
light of the practice of his time. At the beginning of 
his risāla he mentions the context that prompted him 
to write about this issue. He complains that in his time 
many adherents of the hanafī school perform the two 
prayers according to the opinion of the two disciples. 
For Ibn Nujaym this was a deviation from the relied 
upon position and a practice in need of correction. In 
this risāla we can see how the hierarchy of legal sourc-
es and normative procedures to determine the relied 
upon position within the school were used.

−	 September 5 Monday, 11:00 – 12:30 pm
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• Seminer dili Türkçe’dir. • The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

et-Tuhfetü’l-marziyye fi’l-arâzi’l-Mısriyye

Abdurrahman Atçıl
Sabancı Üniversitesi

Osmanlı idaresi 1550 civarında Mısır’daki vakıf ara-
zilerin vergilendirilmesiyle ilgili bir politika değişik-
liğine gitti. Daha önceki dönemden farklı olarak vakıf 
arazilerinden Osmanlı devlet hazinesine gitmek üzere 
vergi toplanacaktı. İbn Nüceym’in et-Tuhfetü’l-mar-
ziyye fi’l-arâzi’l-Mısriyye isimli risalesi Osmanlıların 
politika değişikliğine cevap olarak yazıldı ve Hanefi 
fıkhı perspektifinden vakıf arazilerden vergi toplanma-
sının uygun olmadığı iddiasını ortaya koydu. İki otu-
rumluk bu seminerde önce et-Tuhfetü’l-marziyye’nin 
siyasi ve hukuki bağlamı tartışıldıktan sonra risalenin 
ilgili bölümleri okunarak İbn Nüceym’in ortaya koy-
duğu iddia ve bunun temellendirilmesi incelenecektir. 

−	 1 Eylül Perşembe, 18:00 – 19:30
−	 2 Eylül Cuma, 18:00 – 19:30

al-Khayr al-bāqī fī jawāz al-wudūʼ min al-fasāqī

Samy Ayoub
University of Texas at Austin

One of the controversies in late Hanafī scholarship 
concerned the permissibility of using water from small 
pots called fasāqī in madrasas. Ibn Nujaym informs us 
that Qāsim b. Qutlūbūghā wrote a treatise on this sub-
ject titled rafʿ al-Ishtibāh. We will discuss this treatise 
and its place in the larger Hanafī debates on the subject.

−	 September 6 Tuesday, 6:00 – 7:30 pm
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• Seminer dili Türkçe’dir. • Seminer dili Türkçe’dir. 

Risâle fi hükmi’l-iktâ‘âti’d-dîvâniyye

Yasir Beyatlı
Bartın Üniversitesi

Oldukça dinamik bir yapıya sahip olan iktâ müesse-
sesinin İslam tarihindeki iktâ müessesesinin geçmişi 
Asr-ı saadet devrine kadar dayanmaktadır. İbn Nü-
ceym, bu metninde iktâ müessesesini Hanefî mezhe-
bi perspektifinden değerlendirmektedir. Risâlenin ana 
konusu, iktânın türleri, Mısır topraklarında Eyyûbî ha-
kimiyetinden itibaren uygulanagelen iktâ müessesinin 
hukukî zemini ve iktâ lehtarının kendisine tahsis edilen 
gayrimenkul üzerinde gerçekleştirme yetkisine sahip 
olduğu işlemlerdir. Onun bu metinde cevap ürettiği 
soruların şu şekilde sıralanması mümkündür: İktâ ne-
dir ve türleri nelerdir? İktânın türüne göre iktâ lehtarı 
(mukta‘) iktâsı üzerinde hangi tasarrufları gerçekleştir-
me salahiyetine sahiptir? Sultanın beytülmâl arazileri 
üzerindeki vakıf gibi tasarrufları geçerli midir? 

−	 5 Eylül Pazartesi, 17:00 – 18:30
−	 7 Eylül Çarşamba, 17:00 – 18:30
−	 9 Eylül Cuma, 17:00 – 18:30

Risâle fî ikâmeti’l-kâdî et-ta´zîr ale’l-müfsid

Muhammed Tâhir Büyükkörükcü
TDV İslam Araştırmaları Merkezi

İşbu risâle, furû-ı fıkhın ukûbât bahisleri altında tazîr 
mesâili dâhilinde incelenebilecek “Hâkimin, müfsidle-
re tazîr uygulamasının imkânı ve sınırları” konusunu 
Hanefî mezhebi müktesebâtı çerçevesinde temellendir-
me gayretine matuftur. Kamu yararının korunmasına 
yönelik çözüm önerisi; hukûkullah-hukûkulibâd kav-
ramları ekseninde, yargılama-hisbe bağlamı ve şehâ-
det-haber bahislerindeki uzantıları gözetilerek müelli-
fin nazarından anlaşılmaya çalışılacaktır. 

−	 27 Ağustos Cumartesi, 11:00 – 13:30
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• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

Risāla fī mā dabatahu ahl al-naql 
fī khabar al-faṣl

Issam Eido
Vanderbilt University

“Fī mā dabatahu ahl al-naql fī khabar al-faṣl” or “Mā 
rawāhu al-wāʿūn fī akhbār al-tāʿūn” is a treatise on 
plague and pandemic written upon a plague took place 
in Egypt year 950 (1543 C.E.). The treatise summa-
rizes what the Egyptian hadīth scholar al-Suyūtī (d. 
911/1505) collected from al-Nawaī’s (d. 676/1277) 
commentary on Muslim’s Ṣahīh. It covers a couple of 
topics including the reality of plague and pandemic, 
reports related to plague, justice, reward of those who 
died because of the plague, legal discussion on qunūt 
(supplications during regular ṣalā). 

−	 August 31 Wednesday, 5:00 – 6:30 pm

Risāla fī hukm fī man yatawallā al-hukm 
baʻda mawt al-Bāshā

Mohammad Fadel
University of Toronto

This epistle discusses who becomes entrusted to rule 
a territory in the interregnum that takes place upon the 
death of a territory’s governor in circumstances where 
the caliph has not yet received word of the governor’s 
death and so has not been able to appoint a successor. 
In order to determine the answer to this question, Ibn 
Nujaym considers prior Hanafī fatwās on the validity 
of certain congregational prayers conducted during the 
interregnum. The issues raised in the epistle go to the 
heart of the Hanafī understanding of sovereignty.

−	 August 29 Monday, 4:00 – 5:30 pm
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• Seminer dili Türkçe’dir. • Seminer dili Türkçe’dir. 

Risâle fî beyani’r-rüşve ve aksâmihâ 
li’l-kâdî ve gayrihi

Necmeddin Güney
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Döneminde Mısır’ın önde gelen Hanefî fakihlerinden 
biri olan İbn Nüceym bu risalesini, toplumda rüşvete 
dair bilgi ve algının değişmesi sebebiyle rüşvet hü-
kümleri konusunda temel bir referans çerçevesi oluş-
turmak amacıyla kaleme almıştır. Bu kapsamda rüşve-
tin tanım ve kapsamı, hediyeden farkı, rüşvet türleri, 
alınan rüşvetin mülkiyet ifade edip etmediği ve rüşvet 
sebebiyle tazir cezası verilmesi gibi konular özet şe-
kilde ele alınmıştır. Farklı durumlarda rüşvetin farklı 
hükümlerine de yer verilmiştir. Risalede önceki Hanefi 
fıkıh eserlerinden de çok sayıda istidlalde bulunulmuş-
tur. Kadıların rüşvet almasının ve devlet görevi almak 
için bağış adı altında rüşvet vermelerinin haramlığı 
özellikle vurgulanan bir konudur. 

−	 29 Ağustos Pazartesi, 11:00 – 12:30

Tahrîru’l-mekâl fî meseleti’l-istibdâl

Hatice Kübra Kahya
İstanbul Üniversitesi

İstibdâl, bir vakfın akar veya nakit karşılığında müba-
delesidir. Klasik dönem Osmanlı uygulamasında en 
sık rastlanan istibdâl biçimi akarın akarla mübadele-
siydi. İstibdâlin bir de vakıf akarı nakde tahvil eden 
biçimi vardı. Ancak vakıf nâzırlarının nakde dönüşen 
vakıfların bütünüyle yok olmasıyla sonuçlanan zimmet 
suçuna yönelimi ve yalnızca çok azının vakıf nakdi 
yeni akar alımı için kullanması, İbn Nüceym’i hare-
kete geçirdi. İbn Nüceym ilk adımda kadıları vakıf iş-
lemlerinin teftişi noktasında daha özenli davranmaya 
davet etti. Daveti bir süre karşılık da buldu ancak bu 
durum uzun sürmedi. Köklü bir çare arayışında olan 
İbn Nüceym, vakfın nakitle istibdâlini yasaklayan yeni 
bir tedbir önerisinde bulunarak istibdâlin akar karşılı-
ğında yapılmasını zorunlu kılmayı teklif etti. Ancak or-
tada bir sorun vardı. Çünkü bu tedbirin mevcut Hanefi 
doktrininde doğrudan bir dayanağı yoktu. İşte bu risale 
yepyeni bir tedbirin Hanefi doktrinine nasıl söyletile-
ceği sorunsalına İbn Nüceym’in ürettiği bir çözüm de-
nemesidir.

−	 9 Eylül Cuma, 10:00 – 11:30
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• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

• The sessions will be held in English.
• The hours of the sessions show the local time of Turkey. 

Risāla fī al-istiṣhāb wa-mā tafarraʻa ʻalayhi 
min al-masāʼil al-fiqhīyah

Serdar Kurnaz
Humboldt-Universität zu Berlin

Ibn Nujaym’s (d. 970/1563) treatise (risāla) on the pre-
sumption of continuity (istiṣhāb) is one of the unique 
uṣūl-related rasāʾil that he wrote. In the ar-Rasāʾil al-
Zaynīya, where his rasāʾil were brought together, only 
three rasāʾil are dedicated to uṣūl. Ibn al-Nujaym dis-
cusses in this risāla the validity of istiṣhāb briefly and 
looks at some furūʿ-topics that are related to or argued 
through istiṣhāb, such as cases of inheritance and anal-
yses them. The risāla is therefore an interesting source 
for the question of the relation of uṣūl and furūʿin a 
particular period and region within the history of Is-
lamic law. 

−	 August 31 Wednesday, 11:00 – 12:30 pm

Risāla fī al-kanāʼis al-Miṣrīyah

Julie Lowe
Independent Researcher

In response to a church closure in the Hārat Zuwayla 
area of Cairo, Ibn Nujaym examines the Islamic legal 
position on churches in Muslim lands.  Based on nu-
merous fiqh texts and relevant hadīth, he discusses the 
continued use of churches built before Muslim con-
quest and the establishment of new churches in land 
under Muslim control.  Ibn Nujaym’s analysis con-
siders distinctions between towns and rural areas, the 
effect of contractual treaty obligations, and the differ-
ence between a church and a personal place of prayer.  
The risāla sheds light on the rights and restrictions on 
minority faith communities in Islamic fiqh.

−	 August 29 Monday, 6:00 – 7:30 pm
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Risâle fî nikâhi’l-fuzûlî hel hüve sahîhun em lâ

Sümeyye Sarıtaş
İstanbul Üniversitesi

Modern dönemde İslam hukukuyla ilgili en çok tartı-
şılan hususlardan biri olan çok eşlilik meselesi, mo-
dern öncesi dönemde de fakihlerin gündemini çokça 
meşgul etmiştir. Hukuk sistemi izin vermesine rağmen 
kimi kadınların kocalarının ikinci eş almalarını iste-
memesi, evlilik esnasında çok eşliliği engelleyecek 
hukuki çözümlerin (hile) üretilmesine sebep olmuştur. 
Çok eşliliği bireysel çapta engellemeye yönelik bu çö-
zümler bunları boşa çıkarmayı amaçlayan karşıt çö-
zümleri ortaya çıkarmıştır. Kocanın ikinci eş almasını 
engellemek için üretilen çözümlerden biri şartlı talâk-
tır (ta‘lîku’t-talâk).  Buna göre kadın, kocasına kendisi 
üzerine ikinci bir kadınla evlenmemesi için boşama 
yemini verdirir. Kocanın ikinci eş almasını engellemek 
amacıyla ortaya konulan bu çözümü boşa çıkarmak 
için geliştirilen karşıt çözümlerden biri fuzûlînin nika-
hıdır. Bu yöntemde, kocanın yetki vermediği üçüncü 
bir şahıs tarafından koca adına ikinci eşle evlilik akdi 
yapılmakta ve koca mevkuf olan bu evliliği fiili ile 
onaylamaktadır. Gerek boşama yemini gerekse fuzuli-
nin nikahı ile ilgili mezheplerin farklı bakış açıları söz 
konusudur. İbn Nüceym’in bu risalesi, kocanın ikinci 
eş almasını engellemeyi amaçlayan şartlı talak ve bu 
yöntemin karşıt çözümü olan fuzûlînin nikahı uygula-
maları etrafında 16. yüzyıl Mısır’ında yaşanan hukuki 
tartışmaları ele almaktadır. Risale, çok mezhepli bir or-
tamda İslam Hukuku’nun nasıl uygulandığı ve bireyle-
rin hukuku kendi amaçlarını gerçekleştirecek şekilde 
nasıl kullandığı hususlarına ışık tutmaktadır.

−	 1 Eylül Perşembe, 10:30 – 12:00
−	 2 Eylül Cuma, 10:30 – 12:00• Seminer dili Türkçe’dir. 

• Seminer dili Türkçe’dir. 

Risâle fi’l-hükm bi’l-mûceb ev bi’s-sıhha

Nail Okuyucu
Marmara Üniversitesi

İbn Nüceym’in bu risalesi, yargılama hukukunun hu-
susi bir problemiyle ilgilidir. Memlükler döneminde 
Sultan Zahir Baybars’ın talimatı ile Kahire ve Dı-
maşk gibi eyalet merkezlerine dört mezhepten birer 
kadılkudat atanmış ve bir nevi çoklu hukuk sistemine 
geçilmiş, böylelikle farklı mezheplerden davacıların 
istedikleri mahkemeye başvurmasına imkân tanınmış-
tı. Yargı kararı bir ictihad olduğu ve İslâm hukukçu-
larının yaygın kanaatine göre “ictihad ile ictihad nak-
zolmadığı” için bir kâdının verdiği hüküm başka bir 
kâdıya taşınamıyordu. Kazâî hükümlerin bozulamayışı 
temyiz kurumuna büyük ölçüde kapıyı kapattığı gibi 
mezhep farkına göre yargı kararlarının iptalinin de 
önüne geçmekteydi. Dönemin bazı kâdıları bu proble-
mi aşabilmek adına “mûcebe hükmetmek” ile “sıhhate 
hükmetmek” arasında fark olduğunu ileri sürdüler ve 
verilen kararda yer alan ifadelerden yola çıkarak bir 
nevi temyiz işlevi görecek şekilde kâdı hükümlerinin 
iptaline kapı aralamaya çalıştılar. Böyle bir gerekçe 
ile bir kâdının hükmünün iptal edilip edilemeyeceği 
dönemin fakihleri arasında tartışmaya konu olmuş, 
konunun muhtelif boyutlarına temas eden çok sayıda 
risale kaleme alınmıştır. Dönemin etkin bir fakihi ola-
rak tartışmaya müdahil olan İbn Nüceym, bu metinde 
bir icâre akdi özelinde konuyu işlemekte ve meseleyi 
Hanefî-Hanbelî mezhepleri arasındaki farklardan hare-
ketle ele almaktadır.

−	 8 Eylül Perşembe, 15:00 – 16:30
−	 9 Eylül Cuma, 15:00 – 16:30
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İslam ilim geleneğinin tanıtımını, öğretimini ve 
çeşitli boyutlarıyla derinlemesine araştırılmasını 
amaç edinen Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştır-
ma Merkezi, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde 2018 
güzünde faaliyetlerine başlamıştır. 

Fatih Camii Külliyesi’nin Bahr-ı Sefîd (Akdeniz) 
Medreseleri’nde faaliyet gösteren Fatih Sahn-ı 
Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş 
gayesi üç noktaya odaklanmıştır:

 İslam ilim geleneğini merkeze alarak eğitim prog-
ramları, kurslar, seminerler ve ilmî toplantılar dü-
zenlemek, eğitim malzemeleri hazırlamak

 İslam ilim geleneğine dair akademik araştırma ve 
toplumsal bilinirlik seviyesinin yükselmesine katkı-
da bulunmak üzere projeler yürütmek

 İslam medeniyeti bünyesinde gelişen farklı ilim 
geleneklerinin kurumsal tarihi ve özellikle Osmanlı 
medreseleri hakkında özgün bilgi üretiminde bulun-
mak

Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merke-
zi’nin faaliyetleri hakkında ayrıntı bilgi için https://
www.fatihkulliyesimedreseleri.com/
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www.fatihkulliyesimedreseleri.com

*The program will take place online

sahniseman@iyc.org.tr

August 26
September 9

2022

Application Period
August 16 – 24, 2022


