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TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI 

23 Ocak-1 Mart 2017, İstanbul 
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 

 
Eğitim Programının İçeriği ve Ana Başlıklar 

 
Eğitim Programı, Türkçe ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere çeşitli düzeyde dil çalışmaları, tasavvuf 
alanında teorik dersler, öğrencilerin araştırma konularının belirlenmesi ve Kyoto Sempozyumunda bildiri 
olarak sunulması planlanan özgün araştırma konularının yapılandırılması çalışmaları ile proje içeriğini 
destekleyici sosyal etkinliklerden oluşturulmuştur. Dersler alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından 
verilmiştir. Tüm ders içerikleri ve eğitim programının yöntemsel formatı, projenin 
tamamlanmasının ardından, Proje Sonuç Raporu ile Eğitim Materyali olarak yayımlanacaktır.  
 
Eğitim Programı kapsamındaki dersler Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları öğretim üyeleri 
tarafından verilmiş, Enstitü adına Üniversite Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve Dr. 
Cemalnur Sargut görüş ve değerlendirmeleri ile programa katkıda bulunmuşlardır. Dersler Prof. Dr. Emine 
Yeniterzi, Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Yrd. Doç. Dr. Cangüzel Zülfikar ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat 
Özel tarafından verilmiştir. Ayrıca programa Doç. Dr. Ertuğrul Ökten ve Yrd. Doç. Dr. Gökser Gökçay  
seminerleriyle katkıda bulunmuşlardır. 
 
Kültürel geziler kapsamında Prof. Dr. Mustafa Kara Bursa Ulucami’de, Prof. Dr. Hülya Küçük Konya’da 
bulunan Uluslararası Mevlana Vakfı’nda, Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı Mevlana 
Müzesinde tarafından katılımcılara konu ile ilgili seminerler vermişlerdir.  
 
Modern Türkçe/Osmanlı Türkçesi Öğretimi  
 
Bu kapsamda iki farklı düzeyde Modern Türkçe Dersleri ve Osmanlı Türkçesi Dersleri verilmiştir.  
 
 
İleri Düzey Osmanlı Türkçesi ile Tasavvuf Metinleri Okumaları 
 
 
Bu derste öğrencilerin Osmanlı Türkçesi ile tasavvufî metinlerini okuma ve anlama becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için; 
Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş Velî, 
Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rûmî, Dede 
Ömer Rûşenî, Şemseddîn-i Sivasî, 
Sun’ullâh Gaybî, Niyâzî-i Mısrî, 
Erzurumlu İbrâhîm Hakkı ve Şeyh 
Gâlib’in manzum (divan-mesnevi) ve 
mensur eserlerinin veya tercümelerinin 
yazma ve matbu nüshalarından bölümler 
üzerinde çalışılmıştır. 
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Ders içeriğinde; Eski Anadolu Türkçesinin gramer ve fonetik özellikleri, Osmanlı Türkçesinde yer alan 
Arapça ve Farsça unsurlar, alanda kullanılan sözlükler; aruz vezni, ebced hesabı, nazım şekilleri; tasavvuf 
metinlerinin şerhi, tasavvufî terimler, tasavvuf edebiyatının muhtevası, kaynakları, nazım türleri (ilâhî, 
mevlid, telvîn, tefvîz-nâme, pend-nâme, fütüvvet-nâme, dervîş-nâme, şathiye), tasavvuf şiirinde iktibas, 
telmih ve tedâ’î ile yer alan Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf kültürüne yer verilmiştir. 
 
Tasavvuf; akademik açıdan doktrin boyutu, toplumsal yaşamdaki kültürel ve ahlaki boyutları ile Türkiye'nin 
tarihi ve kültürel yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır. Bu yöndeki anlayışın gelişmesi 
için araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşabilmesi, okuyabilmesi, kaynakları yerinde ve ortamında 
değerlendirebilmesi gereklidir. 
 
 
Teorik Dersler 
 
İslam Medeniyeti ve Tarihi, Tasavvuf Düşüncesi, Tasavvuf Tarihi ve Literatürü başlıklı dersler 
kapsamında; İslâmiyetin doğuşundan itibaren İslâm dünyasındaki felsefi ve dinî düşüncelerin gelişim 
evreleri, başlıca temsilcileri ve ana akımları,  İslâmiyetin ortaya çıkışından itibaren düşünce tarihine ilişkin 
tarihsel sürecin tespiti, on dört asırlık tecrübeye dayalı tasavvufi düşüncenin başlıca konuları incelenmiştir.  
 

 
 
 
Üzerinde durulan konu başlıkları Osmanlı Döneminde yapılmış olan çalışmalar ve eserlerle 
örneklendirilmiş, tasavvuf literatürü üzerinde yapılan çeşitli tasnifler ile öğrencilerin Osmanlı Dönemi 
tasavvuf düşüncesini anlama ve araştırma perspektifleri geliştirilmiştir. Osmanlı Dönemine ilişkin 
yapacakları çalışmalarda Program kapsamında edindikleri yeni bilgi, tanıdıkları kaynak, yöntem ve araçları 
kullanmada kendi mevcut donanımlarından yararlanma imkânlarını keşfetmeleri sağlanmıştır. 
Bu kapsamdaki dersler İngilizce olarak verilmiştir. 
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Sosyal ve Kültürel Programlar 
 
İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan etkinlikler arasında Tasavvuf Musikisi Konseri-Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 
Ahmet Şahin, Galata Mevlevihanesi, Ayin-i Şerif, Yeni Kapı Mevlevihanesi Ziyareti, Merkez Efendi Türbesi 
ve çevresi, Ümmü Kenan Dergahı ve Cenan Vakfı Ziyareti, Fatih, Ziyaret kapsamında eski büyükelçi, Prof. Dr. 
Kenan Gürsoy Osmanlı son dönem mutasavvıfları hakkında heyetimize bir seminer vermiştir, Camiler ve İstanbul’un 
diğer önemli tarihi ve kültürel mekânlarının ziyareti sayılabilir. 
 

Bursa seyahati sırasında Emir Sultan Türbesi, Ulucami ziyareti, Muradiye Külliyesi ziyareti, Osman Gazi 

ve Orhan Gazi Türbeleri, Üftade Camii ve Türbesi ziyaret edilmiş, kentin diğer tarihi ve kültürel yerleri 

gezilmiştir. 

 

 
 

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Mustafa Kara Ulucami ve Bursa’da tasavvuf konulu heyetimize Cami içinde bir 

seminer vermiştir.    

 

Konya seyahatinde Şems Camii ve türbesi, Mevlana Türbesi ve Müzesi Ziyareti Konevi Türbesinin 

görülmesi ve tanıtılmasının yanı sıra, Japon heyet ile Mevlana Ailesi üyelerinden Dr. Selahattin 

Hidayetoğlu Çelebi evinde ziyaret edilmiştir.  
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Müze ziyareti sırasında Müze Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı tarafından Konya’da bulunan yazma eser koleksiyonları 

konulu seminer verilmiştir 

 

 
 
Uluslararası Mevlana Vakfında Prof. Dr. Hülya Küçük, Hz. Mevlana konulu seminer vermiştir 

 

mailto:tasavvuf@uskudar.edu.tr


 

 

 

 

 

 

 

 

 5 / 6 

 

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 
Haluk Türksoy Sok. No:14 Altunizade  •  İSTANBUL  •  TÜRKİYE  •  tel: +90 216 400 22 22 / 2851 

 tasavvuf.uskudar.edu.tr   •   tasavvuf@uskudar.edu.tr 

 

 

 

 

BU BÖLÜME İLİŞKİN SONUÇLAR 
 

Japon akademik geleneğinde Osmanlı Dönemi Tasavvuf düşüncesine ait çalışmalara rastlanmamaktadır. 

Bu kapının aralanmasında proje çalışmalarının katkısının olması beklenmektedir. Programa katılan genç 

Japon araştırmacılar kendi akademik alt yapılarına uygun olarak, proje kapsamındaki konularda Mayıs 

Sempozyumunda sunmak üzere kendi çalışmalarını planlamışlardır. 

 

İslam araştırmaları kapsamında yapılan Tasavvuf araştırmalarının Dünya genelinde dili Arapça ve 

Farsçadır. İslam araştırmaları alanında çalışan araştırmacılar için başlıca bu iki dili bilmeleri beklenmektedir. 

Bu nedenle Türkçe/Osmanlı Türkçesi eserler Türkiye dışında nadir araştırıcının çalışma konusu 

olabilmektedir.  Türkçe bilen araştırmacı sayısı oldukça kısıtlıdır, onlar da daha çok tarih araştırmaları 

alanında yer almaktadır. Osmanlı Dönemi tasavvuf metinlerinin ağırlıklı olarak Türkçe olmaları, bu 

eserlerin yurt dışında tanınmaları ve okunmalarını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Tasavvuf alanında Türkçe 

bilen araştırmacı sayısının artırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle Arapça ve Farsça bilen tasavvuf 

çalışmakta olan araştırmacıların Osmanlı Dönemi metinleri ile buluşmaları sağlanarak bu araştırmacıların 

Türkçe öğrenmek konusunda ilgi ve yönelimleri artırılabilir.  

 

Proje kapsamında, araştırma dilleri ve alt yapı durumlarına bağlı olarak 5 araştırmacı ile dil çalışmaları 

(modern Türkçe/Osmanlı Türkçesi öğretimi) ve tasavvuf metinlerinin ileri düzey incelemeleri yapılmıştır. 

Dil çalışmaları kapsamında Türkçeye ve Türkçe eserlere duyulan ilgi artmıştır. Modern ve eski Türkçeyi 

bilenlere Osmanlı dönemi klasikleri okutulmuş ve ileri düzeyde metin çalışmaları yapılmıştır. Öğrenciler 

İslam medeniyeti ve tarihi, tasavvuf düşüncesi, tasavvuf tarihi ve literatürü konularında verilen derslerle, 

Osmanlı Dönemi tasavvuf metinleri ve tasavvuf anlayışı ile buluşturulmuştur. 

 

Programa katılan genç araştırmacılar 
burada yaptıkları çalışmaların ardından 
eğitim programının her sene yapılması 
konusunda talep ve beklentilerini, 
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf 
Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora 
sonrası araştırmalarda bulunmak 
isteklerini dile getirmişlerdir. 
Kyoto Üniversitesi adına Proje 
Kordinatörü Prof. Tonaga da Eğitim 

Programı kapsamında öğrencilerin başlangıçta hedeflenen yönde gelişimlerinden duyduğu memnuniyeti 
ifade etmiştir. 
 
Türkiye’de geçirdikleri süre içerisinde programın akademik içeriğinin yanı sıra üzerinde çalışmakta oldukları 
konuları manevi açıdan daha derin kavrama imkânı bulduklarını, Türkiye’nin tasavvufun yalnızca akademik 
olarak değil, günlük yaşamın içinde insani boyutta yaşandığı bir ülke olduğu konusundaki gözlemlerini 
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aktaran öğrenciler, kendilerinin Japon akademik geleneğinin yeni nesil temsilcileri olarak, bu gelenek 
içerisinde henüz yer almayan Osmanlı tasavvuf düşüncesini araştırmaya yöneldiklerini ifade etmişlerdir. 
Öğrenciler program sonunda beklentilerinin üzerinde maddi ve manevi kazanımlarla ülkelerine dönüyor 
olduklarını söylemişlerdir. 
 
Projenin açılış toplantısı olan Türkiye-Japonya Buluşması Sempozyumu, 2016 yılı Ekim ayında İstanbul’da, 
Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilmişti. Eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan çalışmalar 
Kyoto Üniversitesinde 20-21 Mayıs 2017’de düzenlenecek olan Proje Kapanış Konferansı ile sonuçlarını 
duyuracak.  
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