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Osmanl< Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çal<Fmalar<
(13-18. Yüzy<llar) Sempozyumu
( stanbul, 02-06 AMustos 2010)
smail ÇALI2KAN

Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin bu seneki ilmi toplantIsInIn konusu “OsmanlI
Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir ÇalIUmalarI (13-18. YüzyIllar)” idi. ToplantI
02-06 AWustos 2010 tarihleri arasInda lim Yayma VakfI’nIn Genel Merkez binasIndaki toplantI salonunda icra edildi. On dokuz tebliWin tamamI bahse konu dönemle ilgiliydi. AyrIca OsmanlI arUivlerinde Kur’an ve tefsir hakkIndaki resmi belgeler sergisi, Süleymaniye Kütüphanesi gezisi, stanbul’daki müfessirlerin kabirlerinin ziyareti ve TopkapI SarayI gezisi gibi toplantIyI renklendiren etkinlikler de
vardI.
Kur’an-I Kerim tilaveti ardIndan tertip heyeti baUkanI Bilal GökkIr, bu toplantI boyunca sIk sIk dile getirilecek olan temel fikirlere deWindi: OsmanlI dönemi
tefsir faaliyeti, Türkiye’dekiler dahil araUtIrIcIlar tarafIndan hak ettiWi Uekilde araUtIrIlmamIUtIr. Tefsir tarihi ve tefsir faaliyeti konusunda çalIUan oryantalistler, MIsIr
ve Hindistan’I esas almIU, OsmanlI’yI ihmal etmiUlerdir. Ute bu toplantI, söz konusu ihmalin giderilmesine yönelik atIlmIU en ciddi ilk adImdIr. Bu toplantIda cevabI
aranacak temel soru, OsmanlI ulemasInIn orijinal denebilecek bir tefsir geleneWi
oluUturup oluUturamadIWIdIr. Bu arayIUIn altInda yatan muhtemel neden, OsmanlI’nIn kazandIWI diplomatik ve siyasi baUarInIn, bilimsel alana özellikle tefsire yansIyarak bir yenilik ve baUarIyI gerçekleUtirip gerçekleUtirmediWidir. Elbette böyle bir
arayIUIn ne kadar doWru olduWu da tartIUmalIdIr.
AçIlIU konuUmacIlarIndan Devlet ArUivleri Genel Müdür YardImcIsI Mustafa
Budak, tarihçilerin geniU bir coWrafyada hüküm süren OsmanlI’nIn baUarIlI bir yönetim sergilediWini kabul ettiklerini söyledi. Bu baUarInIn altInda OsmanlI’nIn slam Hukuku’na dayanmasI vardIr. O hukukun hem teorisini hem uygulamasInI
yapan ulemanIn katkIsI da büyüktür. 16-18. yüzyIllar Pax Ottomana’dIr, fakat
buna Osmanl Adalet Dönemi demek daha doWru olur. Bu dönemde en önemli kavram ‘adalet’ olmuUtur. 1340’lardan itibaren medreseler kurulmaya baUlamIUtIr.
Orta Asya’da (Maveraünnehr) yazIlan tefsirler ya da satIr arasI mealler geleneWi
Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi, icalis@cumhuriyet.edu.tr
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burada da uygulanmaya konmuUtur. Bu tarihe dair envanteri barIndIran OsmanlI
ArUivleri’nde bulunan yaklaUIk 95 milyon belge ve 375 bin defterde Kur’an ve tefsir
faaliyetine dair çok kIymetli belgeler vardIr. Bunlar sadece OsmanlI topraklarInI
deWil, aynI zamanda dönemin slam coWrafyasInIn her tarafInI ilgilendirmektedir.
AçIlIUta Ömer BayIr, Budak’In iUaret ettiWi belgelerin bir kIsmInI, tebliWine (“OsmanlI Devlet ArUivlerinde Kur’an ve Tefsir ÇalIUmalarI”) konu edindi. Nitekim
açIlIUtan sonra gezilen sergide söz konusu belgeler görülmüU oldu.
lk gün öWleden sonraki tek oturumda OsmanlI Devleti sarayInda Kur’an ve
tefsir etkinlikleri ele alIndI. Ömer Kara, “ slam GeleneWinde Ümera Huzurunda
Bilimsel ToplantIlarIn OsmanlIcasI: Huzur Dersleri” baUlIklI tebliWinde, slam tarihinin deWiUik dönemlerinde icra edilen üst seviyedeki tartIUmalI toplantI ve derslerin geliUimini özetledikten sonra padiUahlarIn huzurunda yapIlan Huzur Dersleri’ni
anlattI. Huzur Dersleri, oldukça erken bir dönemden baUlayarak, zaman zaman
kesintiler olsa da son dönemlere kadar devam eden, padiUah ve çevresindekileri
bilgilendirme, nasihat ve Ramazan ayInIn ihyasI için tertiplenen ilmi toplantIlardIr.
Zamanla kendi kurallarI ile gelenekselleUen bu toplantIlarIn konusu, Kur’an tefsiri
okunarak onun üzerinde yapIlan açIklama ve tartIUmalardIr. TebliWe yapIlan katkIlarla anlaUIlIyor ki, adI ve tarihi 1136/1724 yIlInda netleUmiU olsa da bu etkinliWin
baUlangIcI daha erken dönemlere gitmektedir. Hatta eski Türk ve Türk- slam devletlerinde hakanIn huzurunda benzer toplantIlar yapIlmakta idi. Böyle bir toplantI,
yönetim-ulema arasIndaki iletiUim ve ilgiyi doWrudan saWladIWI gibi devletin ideolojisinin oluUmasIna yardImcI oluyordu. DolaylI olarak da ilmi faaliyetlere yön verme, kIsmen de kontrol etme olanaWI saWlamaktadIr. Günümüzde benzer toplantIlar, Ürdün ve Dubai’de yapIlmaktadIr.
Tahir Güngör de, “OsmanlI SarayI Enderun Mektebi’nde Kur’an Kültürü”
konulu tebliWinde, Enderun’un saray sistemindeki yerini, öWrenci profilini, günlük
programlarI, verilen dersleri ele aldI. Elbette bu sistemde en önemli yeri Kur’an
eWitimi almaktadIr. Buna göre Enderun, dIUarIdan devUirilen farklI yaUlardaki insanlarIn saraya ve müslüman topluma kazandIrIlmasInda çok ciddi bir eWitim ve dönüUtürme faaliyeti yapmakta, en büyük etki de Kur’an’In öWretilmesi ve tilavetiyle
saWlanmaktadIr. Günümüzde TopkapI SarayI’nda Kutsal Emanetler Bölümü’nde
devam ettirilen Kur’an tilavetinin baUlangIcI da Enderun’a dayanmaktadIr. Bu tilavetin icra heyetindeki karilerden birisi olan Güngör, onun mahiyeti hakkInda açIklamalar da yaptI.
kinci gün Mustafa Öztürk’ün (kendisi rahatsIz olduWu için katIlamadI, tebliWi okundu), “OsmanlI Tefsir Kültürüne Panoramik Bir BakIU” isimli tebliWi ile
baUladI. O, yaklaUIk altI yüz yIllIk bir süreçte ortaya çIkan müfessirler, tefsir külliyatI, tefsir çeUitleri ve bunlar hakkInda yapIlmIU araUtIrma ve çalIUmalarIn derli
toplu dökümünü verdi. Mehmet PaçacI da, “OsmanlI Medresesinde Tefsir ÖWretiminin Yeri ve Tefsirin ÇaWdaUlIkla KarUIlaUmasI” adInI verdiWi çalIUmasInda, baUlangIçtan itibaren tefsir öWretiminin programlarda yer aldIWInI anlattI. Bu eWitimde en
dikkat çeken yön, el-Ke âf, Beydâvî tefsiri ve kIsmen Celâleyn’in egemenliWi hep
devam etmiU olmasIdIr. Tefsir medresede beyânî ve medrese dIUInda i ârî olmak
üzere iki ana biçimde yapIlmIUtIr. OsmanlI tarihi boyunca Kur’an ve tefsir bakI-
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mIndan en dikkate deWer taraf ise, Kur’an’In protestancI bir zihniyetle ele alInmasIdIr.
kinci oturum, Kur’an’In mimari ve sanat alanIndaki yansImalarIna ayrIlmIUtI. Murat Sülün, “Mimaride Akidevi ve Siyasi Hat UygulamalarI”, Mustafa
Karagöz ise, “OsmanlI Hat LevhalarInIn Söz Edimleri Perspektifinden DeWerlendirilmesi (12,18. YüzyIllar ve Ayet çerikli Hat LevhalarI BaWlamInda)” konulu araUtIrmalarInI sundu. Her iki tebliWden çIkan sonuca göre, OsmanlI dönemi mimarisinde süslemenin önemli bir parçasI olan hat, sanat olarak zirveye çIkmIUtIr. Ancak
levhalarda sadece sanat gösterimi deWil, baUka amaçlar da gözetilmiUtir. Bu baWlamda onlarIn, ayetlerle (kIsmen de hadisler ve güzel sözlerle) dini ve ahlaki bir
mesaj vermek, inancI pekiUtirmek, nasihat etmek, siyasi bir mesaj vermek, hattIn
yerleUtirildiWi mekanIn ne olduWunu veya önemini belirtmek amacIna yöneldikleri
tespit edilmiUtir. Hatta bazI ayet veya sözlerin sloganlaUtIrIldIWI bile görülmektedir.
OsmanlI toplumunda önemli bir yeri olan hat sanatI, toplumun Kur’an kültürünü
yansItan göstergelerden birisidir. HattatlarIn da belli bir Kur’an kültürü olduWu
anlaUIlIyor. Hat levhalarInIn tefsirle iliUkisinin olup olmadIWI ise tartIUma bölümüne
kalmIUtI. Sonuçta bu sanat eserlerinin doWrudan tefsirle bir ilgisinin olmadIWI, halkIn Kur’an kültürü ve Kur’an’la olan iç içeliWinin bunlar aracIlIWI ile dIUa yansIdIWI
bir kez daha vurgulandI.
Bundan sonraki iki oturum OsmanlI döneminin meUhur müfessirlerine ayrIlmIUtI. Tefsiri Mehmed Efendi (ö. 1111/1699) ve onun Tibyan Tefsiri adlI eseri iki
tebliWe konu oldu. Recep Arpa’nIn çalIUmasI,” lk Matbu Türkçe (OsmanlIca) Tefsir:
Tibyan Tefsiri”, smail ÇalIUkan’In çalIUmasI ise, “Tefsiri Mehmed Efendi’nin Tefsir-i Tibyan AdlI Eserinin OsmanlI Dönemi Tefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin
Siyasi-Sosyal YapIsI çin AnlamI” baUlIWInI taUIyordu. Bu tefsir, OsmanlI döneminde en çok basIlan, özellikle medrese dIUInda en çok okunan tefsirdir. AslInda o,
tercüme bir tefsirdir fakat müellifin tasarruf ve ilaveleri ile tercüme-telif türü bir
eser olmuUtur ki, bu, OsmanlI dönemi müfessirlerinin bir tefsir tarzIdIr. ToplantIda
bu tefsirin en çok tartIUIlan yönü, mevize ve bazen de gereksiz açIklamalara yönelerek, uydurma rivayetlere yer vermesi idi.
OsmanlI müfessirleri ve tefsirlerinin ele alIndIWI oturumlar üçüncü gün de
devam etti. Abdullah Kahraman, smail HakkI Bursevi (ö. 1137/1725)’yi ahkam
ayetlerine yaklaUImI çerçevesinde tartIUmaya açtI. Onun Ruhu’l-Beyân’Inda, geleneksel tefsir formunda olmakla birlikte müellifin meUrebine (mutasavvIf) uygun
iUari yorumlar, meslekine (vaiz) uygun olarak da mevizeler yer almIUtIr. Ahkam
ayetlerinde malum fIkhi açIklamalarI serdettikten sonra, tasavvufi-ahlaki bir çizgiye çekerek güzel tavsiyelerde bulunur. Bazen de bir ahkam ayetine iliUkin hükümleri açIkladIktan sonra ilginç iUari yorumlar getirir. Mesela, Te’vîlât- Necmiyye’ye
dayanan müellife göre Nur suresi 32-33. ayetleri, müritleri mürUit aramaya teUvik
etmektedir. 2eyh bulamayanlar ise, Allah kendilerine bir mürUit veya bir çIkIU yolu
gösterinceye kadar dünyevi heveslerden sakInmalIdIr. Bursevi’nin nekehe (nikahlamak, nikah yapmak) lafzIna yüklemiU olduWu bu çok uzak yorum, Kur’an tefsirinde çokça tartIUIlan bir konuyu, lafIz-mana iliUkisini ve mecazI gündeme getirdi ve
tartIUIldI. Çünkü lafIzlarIn medlulleri, özellikle ahkam ayetlerinde çok önemlidir.
Bu ayette olduWu gibi, eWer çok açIk bir lafzIn medlulünü uzak bir ihtimale götür-
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mek caiz olsaydI, o zaman içinden çIkIlmaz ve önü alInamaz bir yorumsama ile
karUI karUIya kalIrdIk. Her ne kadar bu tür yorumlar olmuUsa da dikkatli davranmak gerekir. Bu yorumlarI biraz mazur gösteren taraf, onlarIn tefsir aracIlIWI ile
okuyucuya çeUitli mesaj ve öWütler vermeye çalIUmalarI, dahasI bu tür izahlarIn
tefsir cümlesinden sayIlmamasIdIr. kinci tebliW ise ‘ lmi Cazibe Yurdu OsmanlI’da
Çok Yönlü Bir Müfessir: Nimetullah Nahcivani’ baUlIWI ile brahim Görener’e aitti.
Görener, bu müfessiri, Nahcivan’da doWmakla birlikte Anadolu’ya yerleUmesi ve
orada ölmesi, eserinin OsmanlI resmi matbaasInda basIlmasI sebebiyle, OsmanlI
müfessirleri arasInda saydIWInI belirtti. Bu tefsirin kendisine has usulü, her sureyi,
‘Mukaddime, Tefsir, Hatime’ baUlIklarI ile üç bölüme ayIrmasIdIr. Buralarda iUari
tefsirin en güzel örnekleri vardIr. DiWer tasavvufi tefsirler de olduWu gibi, bu tefsirde de bazI açIklamalar, hem lafIz hem de gramatik olarak doWru deWildir. Nitekim
bu iki oturumda mevizelerin, aUIrI iUari yorumlarIn, israiliyat ve uydurma rivayetlerin tefsire sokulmasI konusunda tartIUma uzun sürdü. BazI müzakereciler, kendi
zamanlarInda insanlara bir Ueyler anlatma gayreti ile böylesi malumatI tefsire sokan müfessirlere toleranslI davranIlmasI, döneminin sosyal yapIsInIn göz önünde
bulundurulmasI gerektiWini ileri sürdü. Benim de katIldIWIm düUünceye göre, bu
çok da makul bir tutum deWildir, zira tefsir tarihinin en büyük mücadele alanI olan
israiliyat, dine ve dindara faydadan çok zarar verir; halbuki, tefsir gibi ilmi bir faaliyete ilmi kriterler yol göstermesi gerekir.
Günün ikinci oturumunun ilk tebliWinde yine OsmanlI dönemine ait bir
müellif olan Kafiyeci’nin usule iliUkin eseri baWlamInda Tefsir Usulü tartIUIldI:
“Tefsir Usulünün Felsefesi: et-Teysir fi +lmi Kavaidi’t-Tefsir ÖrneWi”. Mehmet Demirci’ye göre et-Teysîr, tefsir usulünün felsefesine nüfuz edebilmeyi baUarmIU nadir
eserlerden birisidir. Mehmet Çiçek ise, “OsmanlI Tefsir GeleneWinde Metin Merkezli Okuma Türü Olarak 2erh: Kur’an’In VarlIWI 2eriatla mI SaWlanIr?” adlI tebliWinde, OsmanlI alimlerinin en çok baUvurduWu telif türü olan Uerh usulünü örneklerle ele aldI. Bu döneme nasIl gelindiWine de deWinerek slam düUünce tarihindeki
meUhur Uarihlerden örnekler verdi. 2erhi ortaya çIkaran, klasikleUmiU metinlerdir ve
Uerh onlarI açIklama ve yorumlama iUini yapar. Bu temel iUleve göre Uarih, belli bir
baWlamdan hareketle düUünceyi yeniden inUa eder ve bu baWlamda meselelere yeni
ufuklar açar. Demek ki, Uerh de aslInda yeni bir okuma ve yeni bir metin inUasIdIr.
Dördüncü günün açIlIUInI, ErdoWan PazarbaUI, “OsmanlI Dönemi Müfessirlerinin Türklerle lgili DeWerlendirmeleri” adlI tebliWi ile yaptI. En çok tartIUIlan sunumlardan birisi olan bu çalIUmada PazarbaUI, ayetlerin anakronik yorumlarInI,
hemen bütün müfessirler için geçerli olan insani bir faktör ile yani müfessirin içinde yaUadIWI dönemin bilgi, görgü, kültür birikimi, siyasal ve sosyal olaylarIn yorumlarIn oluUmasInda ve biçimlenmesindeki etki ile açIkladI. Bunun somut örneWi OsmanlI dönemindeki müfessirlerin ayetleri kendi dönemlerinin siyasi olay ve olgularI ile örtüUtürmeleridir. Bu yaklaUIm tarzI, tefsir tarihinin sIk sIk tekrarlanan gerçeWidir. Söz konusu siyaset olunca bu gerçek yanIlgIlarla dolmuU, OsmanlI dönemi
müfessirleri de bu çerçevenin içinde rahatlIkla yer almIUlardIr. DolayIsIyla tefsirin
bu yönü üzerinde çok daha fazla durmak gerekir. Hemen ardIndan gerçekleUen
oturumda Harun ÖWmüU, Fuzuli ve 2eyhulislam Yahya Efendi örneWinde Kur’ân’In
OsmanlI Uiirindeki akislerini inceledi. O, Kur’an ve tefsirin, edebi sanatlarla kuru-
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lan ilgisi için iyi bir baUlangIç çalIUmasI sayIlabilir. Bu tür çalIUmalarIn daha da ileriye götürülmesine iUaret etmekle yetiniyoruz. Emek ÜUenmez de Kur’an’In en eski
(12. veya 13. yy.) Türkçe tercümelerinden satIr arasI bir tercüme olan Özbekistan
nüshasI ile 15. yy.’da Muhammed b. Hamza tarafIndan yazIlmIU olan OsmanlI
dönemi satIr arasI tercümeyi karUIlaUtIrdI.
ToplantInIn son günü sabah dört tebliW vardI. Mahmut Ay, “Bir OsmanlI
Müfessiri Olarak Molla Gûrânî’nin Tenkitçi Yönü” konulu tebliWinde Molla
Gûrânî’nin Beydavi’ye yönelttiWi eleUtirileri anlattI. Ona göre, müellif, tefsirinde
yeni yorumlar getirmemiU olsa da kendinden öncekilerinin yorumlarInI eleUtirmesi
özgün bir yönüdür. Bu tefsir ile ilgili uzun tartIUmalardan sonra, Uu ortaya çIktI: Ne
yazIk ki birçok OsmanlI dönemi eserinin gizli-saklI, tozlu raflarda kalmasI gibi bu
eserde henüz matbaa kokusu ile tanIUmIU deWildir. Türkiye’deki araUtIrmalar dIUInda Suudi Arabistan’da yedi ayrI doktora çalIUmasIna konu olsa da eser, henüz yayInlanma konusunda ilgi görmemiUtir. “Konya YusufaWa ve Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi’ndeki BaUlIca Envâru’t-Tenzil Ha iyeleri”ni ise, Hakan UWur anlattI.
Son oturumda Muhammed Abay, “OsmanlI Dönemi Kur’an Sözlükleri”ni, Necdet
YIlmaz - Necmettin GökkIr da, “OsmanlI ArUivlerinde Kur’an ve Tefsir Konulu
Belgeler”i tebliW konusu yapmIUlardI. Gerek toplantInIn açIlIUInda gerekse bu tebliWde, tefsir akademisyenlerinin ve araUtIrmacIlarIn arUive soWuk durduklarI belirtildi. Halbuki, Kur’an’In matbaalarda basImI, Muhammed Abduh’un Amme Cüzü
tefsirinin yasaklanmasI, yeni yorumlara karUI sert tavIr alInmasI, Kur’an’In
gramafonlara kaydI gibi konularda sayIsIz belgeler arUivlerde araUtIrIcIlarI beklemektedir. Böylece, Kur’an tarihi, müfessirler ve tefsir tarihi hakkInda daha net,
çeliUkilerden uzak ve sahih bilgiler için OsmanlI arUivleri baUta olmak üzere OsmanlI coWrafyasInda bulunan bütün arUivlerin taranmasInIn kaçInIlmaz olduWu bir
kez daha anlaUIlmIU oldu.
Kur’an ve Tefsir Akademisi, klasik sempozyum formatInda deWil, daha çok
yuvarlak masa çalIUmasI (çalIUtay) tarzInda icra edildi. Bu da ona, ilmi ve derinlik
boyutu ekledi ve oun baUarIlI olmasInI saWladI. Nitekim, oldukça muhtevalI çalIUmalarIn beU gün boyunca yer yer hararetli tartIUmalar eUliWinde müzakereye açIlmasI, OsmanlI dönemi tefsir faaliyetini ele alan bu en kapsamlI çalIUmanIn görevini
baUarIlI bir Uekilde tamamlamasInI temin etti. ÇalIUmalarIn sonunda yapIlan deWerlendirme oturumunda bu nokta sIk sIk dile getirildi. Bu bilimsel toplantInIn ortaya
koyduWu önemli sonuç, OsmanlI Kur’an-tefsir envanterinin çIkarIlmasI için yapIlmasI gereken çok Ueyin olduWu idi. KapanIUta söz alan Muhammed Abay’In envanter çalIUmasInda tespit ettiWi OsmanlI dönemi veritabanInda 593 müfessir, 1117
eser (80 tam tefsir, 219 ayet tefsiri, 255 sure tefsiri, 218 haUiye (42’si ZemahUeri,
193’ü Beydavi üzerine) 76 kIraat, 36 tecvit) bunun açIk delilidir. Bu liste dIUInda
sosyal hayatta yaygIn olarak karUIlaUIlan ve bu alanla ilgisi olan hafIzlIk müessesesi,
kIraat, Kur’an-tefsir yazIm ve basImI, farklI ortamlarda Kur’an tilaveti ve tefsir
okunmasI, üfürükçülük, hurufilik gibi uWraUlarIn da mercek altIna alInmasI düUünülebilir. Yine zaman darlIWI nedeniyle, bu toplantIda az bir kIsmI ele alInan OsmanlI dönemi müfessirleri ve eserleri, stanbul dIUIndaki müfessirler ve tefsirleri,
halkIn Kur’an kültürü ve tefsirin halk katmanlarIndaki etkisi gibi konular araUtIrmacIlarIn ilgisini bekliyor. Bu liste ve konulara yenileri ilave edilebilir, yeni tasnifler

246

tez / kitap / toplant

yapIlabilir, önemli olan bu malzeme üzerinde ciddi tahlil ve tenkitli çalIUmalarIn
yapIlmasIdIr. Nihayetinde belli bir dönem veya bir konu üzerine yoWunlaUan bu tür
toplantIlar, bundan sonra yapIlacak ilmi çalIUmalar için bir hazIrlIk ve yol gösterici
mahiyettedir. Öte yandan bu sempozyum, OsmanlI döneminin de içinde yer alacaWI, belgelere dayanarak yeniden yazIlmasI gerektiWini bir kez daha ortaya koymuUtur. YazIlacak yeni bir tefsir tarihi aynI zamanda tüm slam dünyasI ile paylaUIlmalIdIr. Böylece Mehmet PaçacI’nIn dikkat çekmiU olduWu Uu noktaya katkIda
bulunmuU olabilir: Oryantalistlistler, slam dünyasInIn son 100-150 yIlInI oryantalizmin belirlediWini iddia eder ki bir anlamda doWrudur. Fakat bunun böyle gitmeyeceWi açIktIr. ArtIk slam dünyasI, kendi gidiUatInI ve gündemini kendisi belirlemelidir. Bu toplantI, Kur’an-tefsir alanInda ilmi çalIUmalarIn yönünü belirlemede
üst bir zihin olma yolundadIr.
ToplantInIn fiziksel yapIsI ile ilgili de bir iki noktayI vurgulayalIm. Bu
çalIUtay, üç yIldIr yapIlmaktadIr. Düzenleyenler ve danIUma kurulu dIUIndaki tebliWci, müzakereci ve dinleyici kitlesi yüzde elliye yakIn bir oranda yeni simalarI ve
özellikle de yeni yetiUen akademisyenleri yuvarlak masa etrafInda toplamaktadIr.
Bu da toplantInIn amaçlarIndan olan genç akademisyenlerin önünü açma yolunda
ümit vericidir. AyrIca lim Yayma VakfI ile adeta özdeUleUen ve vakfIn adIndaki
‘ilim yayma’ imasInIn farklI bir tezahürü olan Kur’an-Tefsir Akademisi, bir okul
olma yolunda emin adImlarla ilerlemektedir. BaUka sivil kuruluUlarIn da bu tür
faaliyetlere destek vermelerini salIk veririz.
Hemen her bilimsel toplantI, konferans ve panelde tebliW sahiplerine yöneltilen bir eleUtiri, kapanIUta dile getirildi. Bundan sonraki tebliW çalIUmalarIna bir uyarIda bulunmak için tekrar etmek istiyorum: BazI sunumlar, baUlIk ile tam uyumlu
olmuyor ve asIl konuya geç giriliyor ya da çok az yer veriliyor. Bu, sempozyumun
ana baUlIWI ile yer verilen tebliWlerde de görülebiliyor. Halbuki bilimsel bir toplantIda hedeflenen sonuca ulaUmak için, tebliW, tamamen konuyla sInIrlI olmalI ve yeni
bilgilere yer verilmelidir.
Son olarak, gelecek seneki toplantInIn Osmanl Toplumunda Kur’an Kültürü
ve Tefsir Çal malar olacaWInI belirterek Uimdiden genç araUtIrmacIlarIn
ilgisine takdim ediyoruz.

