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TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI 

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

 
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. 
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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  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.  
 


