
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Basın Bülteni           06.03.2018 
 
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Günleri Başlıyor 
 
1.Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 9-11 
Mart tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi ana yerleşkesinde 
düzenlenecektir.  
 
Tasavvuf Araştırmaları Günleri’nin ilki kapsamında düzenlenen I. Uluslararası Lisansüstü 
Öğrenci Sempozyumu konunun uzmanları ve çeşitli ülkelerden lisansüstü öğrencileri bir 
araya getirerek tasavvuf alanındaki akademik çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin 
artırılması ve yeni düşünme imkânlarının yaratılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.  
 
Almanya, ABD, Çin, İran, Japonya, Kanada, Lübnan, Malezya ve Türkiye’den 63 bildirinin sunulacağı 
Sempozyum üç gün sürecektir. Sempozyumun ilk günü Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan ve Rektör Danışmalarından Cemâlnur Sargut toplantının açılışını gerçekleştireceklerdir.  
E. Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy “Tasavvuf ve Bir Medeniyet Tasavvuru”, Kanada Leithbridge 
Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü’nden Doç. Dr. Atif Khalil “İbn Arabi: Sufi Metafiziği ve Ölüme 
Yakın Tecrübe” başlıklı konuşmalarını yapacaklardır. Sabah programının son konuşmacısı olarak Ü.Ü. 
Rektör Danışmanlarından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesi ve 
Çalışmalarının Önemi” konusunda konuşacaktır. İslâm Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar 
Birliği Genel Sekreterliği görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Kılıç, konuşmasında dünya genelinde 
tasavvuf araştırmalarına ilişkin değerlendirmelere de yer verecektir. 
 
Öğleden sonra, North Carolina Chapel Hill Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü’nden Doç. Dr. 
Juliane Hammer’ın “Tanınabilir ve Tanımsız: Dinî Akademik Çalışmalar Üzerine Düşünceler” 
başlıklı konferansı yer alacaktır. Konferans, genç araştırmacıların din bilimleri metodolojisi 
konusundaki pek çok sorusuna cevap verecektir. Enstitü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emine 
Yeniterzi’nin başkanlığındaki oturum ile ilk gün konuşmaları tamamlanmış olacaktır. Sempozyumun 
ilk günü, akşam 19.40’ta Mehmet Kemiksiz tarafından seslendirilecek olan güfte ve besteleri Ken’ân 
Rifaî’ye ait eserlerden oluşan tasavvuf musikisi konseri ile sona erecektir. 
 
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan “Toplantı, dünya genelinde alanın güncel 
araştırma konuları, içeriği ve yöntemleri hakkında bir fotoğraf sunuyor; bu nedenle katılımcıların 
gelecekteki yönelimleri için yol gösterici bir çalışma olacak. Sempozyum üç gün boyunca hareketli ve 
renkli atmosferi ile tasavvuf konularıyla ilgili ilahiyat, edebiyat, tarih, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, 
tasarım, mimarlık tarihi alanlarından genç araştırmacı ve öğrenciler için bulunmaz bir ortam ve fırsat.” 
dedi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tüm organizasyon üç gün boyunca canlı olarak http://kerimvakfi.org/vakfin-
calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/, 
https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV 
https://www.facebook.com/cemalnursargut/ -> Cemalnur Sargut Facebook hesaplarından 
izlenebilecektir.  
Program ayrıca sosyal medyada #2018tag hashtaginden takip edilebilecektir. 
 
 
KERİM EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI 
 
Kerim Vakfı 2013 yılında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir bakışla Cemâlnur Sargut 
öncülüğünde kurulmuştur. Vakfımız, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz 
sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı maddeten ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, 
insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak 
için çalışmalarda bulunmaktadır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek 
ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin 
eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunarak, bu amaçla resmî ve özel kuruluşlarla 
işbirlikleri geliştirmektedir. 
Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplumun her kesimine 
hizmet edebilmeyi hedeflemektedir. 

Eğitim: Yüksek Öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak. Ulusal ve Uluslararası 
Sempozyumlar düzenlemek. İlk ve orta öğretim kurumları açmak. Kurslar ve sertifika programları 
düzenlemek. Üniversite öğrencilerine burs vermek. 

Sağlık: Özel gereksinimi olan çocukları topluma kazandırmak için eğitim ve rehabilitasyon  merkezleri 
açmak. Hastane, tıp merkezi, huzurevleri ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri açmak. 

Kültür: Türk kültür ve sanat dalları ile Türk mutfağının geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunmak. Mûsikî çalışmaları yapmak ve gerektiğinde 
Türk Mûsikîsi Araştırma Merkezi, Enstitüsü, Kütüphane ve arşivi kurmak. Müze ve müzeciliğin 
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek. Târihî eserlerin korunması için restorasyon, 
restitüsyon, renovasyon çalışmaları, vb. yapmak. Yeni tasarım ve üretim anlayışlarının gelişmesi, yeni 
ürünler tasarlanması ve yeni meslek alanlarının gelişimine katkıda bulunmak. Toplumda özellikle 
kadının yerini ve rolünü yükseltici çalışmalar yapmak. 
Başta "su" olmak üzere ormanların, doğal kaynakların, temiz enerji kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacı ile çalışmalarda bulunmak. Sözü edilen çalışmaları 
desteklemek ve tanıtmak amacıyla yazılı, sözlü görsel ve internet teknolojileri destekli yayın 
faaliyetinde bulunmak, ilgili eserleri tercüme ettirmek, yayınlamak Vakfın faaliyet alanlarının kısa ve 
uzun vadede genel çerçevesini oluşturmaktadır. 
 
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılında kurulmuştur. Enstitünün amacı 
tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın 
huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır.  Enstitü bir 
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ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş 
edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, 
zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın 
mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır. 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün Faaliyet Alanları 

• Lisansüstü programlar açmak 

• Halka açık eğitim programları düzenlemek 

• Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirmek 

• Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak eğitim programları geliştirmek 

• Diğer akademik faaliyetlerde bulunmak 

• Klasik İslam Sanatları ve musikisi alanlarında sanat performansları, sergiler vb. düzenlemek 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf doktrini, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını 
birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta 
olmak üzere sosyal alanın çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmış lisansüstü programlar 
yürütmektedir. 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı 
tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Bahar Döneminde kabul 
etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı 
sağlamaktadır. 

Enstitü aynı zamanda sürekli eğitim kapsamında Tasavvuf Eğitim Programları düzenlemektedir.  

 
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/tasavvuf-kulturu-ve-edebiyati-yuksek-lisans-programi-
hakkinda  
 
Ayrıntılı bilgi için: Ümit Gülbüz Ceylan / Işıl Sarraf Ozan 0216 359 40 91  
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