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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) olarak 2011 Bahar ayından buyana yayınladığımız İLEM bültenin 
11’inci sayısı ile karşınızdayız. İLEM’in Haziran – Aralık 2016 döneminde yaptığı etkinlikleri bula-
cağınız bu bülten hem ülkemiz hem de İslam âlemi için çok sıkıntılı günlerin yaşandığı bir döneme 
denk geldi. Herkesçe malum olan 15 Temmuz hain askeri kalkışması ve sonrasında yaşanan terör 
saldırıları ile karamsar bir hava etrafımızı sardı.

İLEM olarak her daim gayemiz; insanlığın yaşamış olduğu sorunlara karşı kuşatıcı çözümler üret-
mek olduğu için hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık ve tüm bu süreçte ül-
kemizin ve ümmetin bir parçası olarak sorumluluklarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam 
ettik. Darbe sonrası ilk Pazartesi İLEM Yaz Akademisini gerçekleştirdik. Ve Darbe Karşıtı Akade-
misyenler Platformu’nun (DAKAP) kurulmasında rol alarak, sivil akademik kuruluşların bir araya 
gelmesine katkı sunduk. Buna ek olarak, uluslararası etkinliklerde bu hain kalkışmayla ilgili olarak, 
oturumlar gerçekleştirdik. 

Elbette İLEM’in gündemi bu dönemde başka sorunları da kapsayacak şekilde yoğun ve bereketliydi.

Özellikle Batı algısı içerisinde oluşmuş ve akademimiz içine de sirayet etmiş olan İslam düşünce 
geleneğine dair olumsuz algılara cevap üreten Taşköprülüzade Külliyatı Projesi ve bu

proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyum bu dönemin önemli çalışmaları ara-
sındaydı. Buna ek olarak Britanya Arts & Humanities Research Council tarafından desteklenen 
Language Acts and Worldmaking Projesi de devam eden uluslararası çalışmalarımız arasındaydı.

Siyasi dalgalanmaların yoğun olarak yaşandığı bu dönemde İslam siyaset düşüncesi üzerine spe-
külasyondan uzak bir şeyler yapmamak olmazdı. Bunun için İLEM İhtisas Çalışmaları kapsamında 
İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayını gerçekleştirdik.

Dünya genelinde yaşanan sığınma, göç, mültecilik gibi konular da gündemimizde yer bulurken, 
kafalarda oluşan sorulara bir cevap üretmek maksadıyla Göçün Sosyo Kültürel Değişim Üzerine 
Etkileri başlıklı uluslararası 5. STT-Mena sempozyumunu Sakarya’da gerçekleştirdik.

2016 yılının sadece son altı ayına sığdırdığımız çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Fakat burada

bahsetmek istediğimiz İbrahim’i (a.s.) yakmak için hazırlanan ateşe su taşıyan karıncalar misali

bir araya gelen İLEM gönüldaşları bu süreçte de gerçekleştirme gayretinde oldukları çalışmalarla 
tarafını belli etmeye devam etti.

Siz değerli İLEM Bülten okurlarına şimdiden teşekkür eder, İLEM’in gerçekleştirdiği diğer etkinlik-
lerle ilgili daha fazla bilgi edinmeniz için İLEM Bültenin 11’inci sayısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hayırlara vesile olması duasıyla...

Editörden
Zekai Eroğlu
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İLEM
istanbul’dan anadolu’ya ilim köprüsü
akademisiyaz

başvuru268farklı 
üniversite49
66kabul Programa toplamda 49 farklı 

üniversiteden 268 başvuru, 30 farklı 
üniversitenin, 22 farklı bölümden, 22 
erkek, 44 kadın toplamda 66 öğrenci 
programa girmeye hak kazandı.katkıları için teşekkür ederiz.
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İLEM, on beş yıldır 
sürdüğü eğitim programını 
Anadolu’nun farklı 
şehirlerinde eğitimlerine 
devam eden lisans öğrencilerini 
bir araya getirmek suretiyle 
onlarla fikri, tarihi, sosyal ve 
dini meselelerimize dair temel 
konuları konuşmak, birikimini 
ve tecrübesini aktarmak üzere 
ilk defa 17-24 Temmuz'da 
İLEM Yaz Akademisi 
Mavera Vakfının 
katkılarıyla düzenlendi.
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"Günümüz Meseleleri 
Karşısında İslam Düşüncesi" 

teması çerçevesinde 
oluşturulan içerikle 

İstanbul’dan Anadolu’ya 
ilim, irfan ve hikmet köprüsü 

olmak için yapılan programda 
seminer derslerinin yanı sıra 
çeşitli kültür gezileri, film ve 

kitap kritikleri de 
gerçekleşti.
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2016-2017 Eğitim döneminde ders verecek hocalar, danışmanlar, programa katılacak yeni 
öğrencileri seçecek mülakat heyeti ve I. Kademe öğrencileri yeni dönem hazırlık ve bilgilen-
dirme toplantıları gerçekleştirildi. 

Program çerçevesinde ders verecek hocalarımızla ilk toplantıyı 23 Eylül’de akşam yemeği ile 
başlayan toplantıda kademe programlarının amacı ve bu seneki süreç hakkında bilgilendir-
meler yapıldı. 

Eğitim Programına dahil edilecek öğrencilerin mülakatına girecek mülakat heyeti ile 30 
Eylül’de toplantı yapıldı. Toplantı’da eğitim komisyonu başkanı Abdulkadir Macit mülakat 
sürecine dair detaylı sunum gerçekleştirdi. 

Grup çalışmalarında danışmanlık ve stajyer danışmanlarla 30 Eylül’de dönemin ilk danışman-
lar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gruplarda okunacak kitaplar, eğitim programının 
içeriği, beklentiler ve hedefler çerçevesinde İLEM Yönetim Kurulu başkanı Süleyman Güder 
ve eğitim komisyonu başkanı Abdulkadir Macit konuşmalar yaptı. 

I. Kademe oryantasyon toplantısı 15 Ekim Cumartesi kademe programından önce gerçek-
leştirildi. Toplantı eğitim komisyonu üyeleri, danışmanlar, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı, 
Genel Sekreter ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Toplantı’da öğrencilerin her birine hoş gel-
diniz mektubu verildikten sonra faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra öğ-
renciler danışmanlarıyla bir araya geldi.

Yeni Dönem Eğitim Hazırlık Toplantıları
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İLEM AÇILIŞ KONFERANSI

Her yıl dönemin ilk dersini açılış konferansı ile gerçekleştiren 
İLEM bu seneki açılış dersini Lütfi Sunar’ın,  “Dünya Tarihi-
nin Ekseni ve Zemini Olarak İslam Medeniyeti” başlıklı kon-
feransı ile 14 Ekim Cuma günü 200’ü aşkın kişinin katılımı 
ile İSAM’da gerçekleştirdi. 

Sunar, İslam medeniyetinin yeniden inkişafı için bir katkı ol-
ması dileğiyle başladığı sözlerine Medeniyet tartışmaları ve 
medeniyet projelerinin İslam dünyasında son yüzyılda çok 
sayıda tartışmalarının yapıldığını örneklerle açıkladıktan 
sonra son olarak dünya tarihinde medeniyetlerin konumlan-
dırılmasına değindi. 
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On beş yıldır lisans öğrencilerine geleneğin birikimden hareketle çağdaş dünyayı anlamalarını sağla-
yan ve bugünün meselelerine çözüm üretmeyi hedefleyen İLEM Eğitim Programının yeni dönemi 15 
Ekim’de başladı. 23 üniversiteden 443 kişinin başvuru yaptığı programa 90 öğrenci dahil edildi.  

Üç kademeden müteşekkil olan programda ilk iki kademede katılımcılar İslami ilimler ile beşeri ve sos-
yal bilimlerin farklı disiplinlerinde seminer dersleri gerçekleştirdi. Üçüncü kademe katılımcıları ise li-
sansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları temel donanım derslerinin yanında ihtisas alanlarına yönelik 
atölye çalışmalarına devam etti.

2016 Güz döneminde altı seminer ve bir temel donanım dersinin yanında yedi farklı atölye çalışmasını 
187 katılımcının takip ettiği programlar 15 Ekim – 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

İLEM Eğitim Programı

1
23

Dünya Tarihini Yeniden Okumak   >>>  Tahsin Görgün
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu   >>>  Lütfi Sunar
İslam Düşüncesini Giriş  >>>  İbrahim Halil Üçer

Akademik Yazım Teknikleri  >>>  İlhan Süzgün
Devletler Hukuku Okumaları  >>>  Ali Osman Karaoğlu
Farabi Okumaları  >>>  Turgut Akyüz
Estetik Çalışmaları  >>>  Yusuf Ziya Gökçek
İhya Okumaları  >>>  Ümmügül Betül Kanburoğlu
İletişim Sosyolojisi  >>>  Eyüp Al
İslam Peygamberi Hamidullah Okumaları  >>>  Abdulkadir Macit
Nikomakhos Ahlakı  >>>  Kübra Bilgin Tiryaki

Dünya Siyaseti  >>>  Süleyman Güder
İslam Tarihi ve Düşüncesi   >>>  Abdulkadir Macit
İslam Düşüncesinde Temel Meseleler ve Kavramlar  >>>  Mehmet Zahit Tiryaki

Üniversite
23

Başvuru
443

Kabul
90
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Eğitim programının en önemli unsurlarından 
biri olan grup çalışmaları, Güz döneminde I. 
Kademede 10 grupla, II. Kademe ise 8. grupla 
faaliyetlerini yürüttü. Gruplar danışmanları ne-
zaretinde her hafta seminer derslerine paralel 
konularda seçilmiş olan bir kitabın tahlilini ger-
çekleştirildi. Gruplardaki her bir öğrenci dönem 
içinde okumuş oldukları kitaplardan bir tanesi 
hakkında değerlendirme yazısı yazdı. Gruplar, 
kitap tahlillerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve 
sergi gibi etkinliklere giderek grup özel etkin-
liklerini gerçekleştirdi. Birlikteliğin ve samimi-
yetin sağlandığı bu ortamlarda danışmanlar, 
öğrencilerinin akademik gelişimlerini yakın-
dan takip ederek onlara önemli katkılar sundu.

Grup Çalışmaları

18grup
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İLEM’in, her yıl, kademe programına devam eden öğ-
renciler, danışmanlar, mezunları ve mütevelli heyetin-
den üyeleri ile birlikte tarihi şehirlerimize gerçekleştir-
diği gezilerde bu yılki tercihi İznik oldu.

Şehrin tarihî ve kültürel mekânları tecrübeli rehberler 
eşliğinde gezilirken İstanbul Kapısından girip Ayasofya 
Caminde başlanan gezide; Murat Hamamı, Çini Fırınla-
rı, Süleyman Paşa Medresesi ve Hacı Özbek Camisi gezi-
lip Yeşil Camide öğle namazının ihyasından sonra, Halil 
Hayrettin Paşa’nın türbesi ve Anadolu’nun manevi ola-
rak inşasında önemli bir yeri olan Sarı Saltuk Hazret-
lerinin türbesi ziyaret edildi. Daha sonra Abdulvahap 
Tepesinden şehir manzarası seyredildi. İznik gölünün 
kenarında çaylar içildikten sonra İstanbul’a dönüldü.

Katılımcılar gezi ile birlikte ilkçağlardan beri yerleşim 
yerlerinin olduğu ve Osmanlı Devletinin beylikten dev-
lete geçişinde önemli bir yer olan şehrin tarihi ve kül-
türel mekanlarını görme imkanı elde ederken gezinin, 
katılımcıların aralarındaki uhuvvet bağının artmasına 
vesile olması temenni edildi.

Kültür ve Medeniyet Gezileri: İznik Gezisi
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1KİTAP
YAZAR

İLEM EĞİTİM PROGRAMI 
KİTAP TAHLİLLERİ

İLEM, kitap tahlillerini güçlendirmek, İLEM öğrencilerini okudukları kitapların ya-
zarları ile tanıştırmak ve ilgili eserin tahlilini eser sahibi ile daha derinlikli biçim-
de gerçekleştirmelerini sağlamak gayesiyle her dönem kademe kitapları arasından 
seçtiği eserlerin yazarlarını davet edeceği “Bir Kitap Bir Yazar” programını başlattı. 
Program kapsamında güz dönemi tahlili için Mustafa Aydın’ın ‘İslam’ın Tarih Sos-
yolojisi’ eseri seçildi. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi 
olan Aydın, tarihsel ve ahlakî olan arasında bir ayrım yaparak ahlakî olan zamanaşı-
mına uğramazken tarihi olanın zamanaşımına uğradığına dair vurguda bulunduğu 
bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın bitiminde soru-cevap kısmı ile öğrencilere 
müzakere imkânı verildi. Hediye takdiminin ardından programa sona erdi. 

İLEMBÜLTEN  11

BÜLTEN 2016 KIŞ



"İslami düşünceyi hayatımın 

merkezine alarak ona karşı 

duran her kavramı ve meseleyi 

idrak etmemi sağlayan 

bunlara inanç ve umutla karşı 

durabileceğim gerçeğini bana 

öğreten insanlar demek."

Tuba Demirel, II. Kademe Öğrencisi "İLEM’den sonra İslam düşüncesine, 
tarihe, topluma ve üniversiteye dair 

düşüncelerim bir hayli şekillendi. Hayata 
dair yaptığım okumalar daha anlamlı 
geliyor. Bu okumaları yaptıkça fark 

ettiğim; bir şeyler eksikmiş ve hatta bazı 
eksikliklerin farkında bile değilmişim. 
İLEM farkında olduğum ve olmadığım 

eksiklikleri büyük oranda tamamladı."
Ayşenur İlhan, II. Kademe Öğrencisi"Benim için İLEM, ilmi 

seven ve bu deryada 
yüzmek isteyen her alandan 

öğrencinin uğraması 
gereken bir liman."

Ayşe Çoşkun, II. Kademe Öğrencisi

"Benim için İLEM, 

mekanikleşmiş dünyamızda 

akıntının tersine yürümeye 

çalışmanın mücadelesidir."

Sevgi Şenol, II. Kademe Öğrencisi

öğrencilerin gözünden İLEM

İLEMBÜLTEN  12

BÜLTEN 2016 KIŞ



2016 Güz dönemi ile İhtisas programının 10. dönemi 
sona erdi. Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İslam 
İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum çalışma gruplarının 
katkıları ile 2016 Güz Dönemi İhtisas Programı, 7 
Ders, 11 Okuma Grubu ve 4 Atölye’den oluştu. Prog-
ram bünyesinde bulunan dersler ile katılımcıların 
elde ettikleri birikimler, okuma gruplarında tahlil 
edilerek derinlemesine tartışıldı. Atölye çalışma-
ları ile katılımcıların elde ettiği birikimler bir yan-
dan atölye kapsamında ürüne dönüştü bir yandan 
da atölye dışında ortaya koyma gayretinde oldukları 
ürünlere büyük katkı sağladı. 

İhtisas Programı ile öğrenciler, kendi alanlarında 
çalışma yapan farklı üniversite ve alandaki hocala-
rı ve öğrencileri tanıma imkân elde ettiler. Oluşan 
disiplinlerarası çalışma ortamı, öğrencilerin aynı 
meselelere farklı zaviyelerden yaklaşmasını ve bu-
lundukları alanda yapılan çalışmalardan haberdar 
olmalarını sağladı. 

okuma grupları
atölyeler

dersler

2016

ILEM
IHTISAS

GUZ
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Edebiyat 
Çalışma 
Grubu

Betül Sinan Nizam Ders Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat

Eğitim 
Çalışma 
Grubu

Akif Pamuk Okuma 
Grubu Eleştirel Pedagoji Okumaları

Yusuf Alpaydın Atölye İslam Düşünce Geleneğinde Eğitim

Felsefe 
Çalışma 
Grubu

Burak Şaman Ders İbn Sina ve Descartes: Karşılaştırmalı Psikoloji
İhsan Fazlıoğlu Ders Karşılaştırmalı Felsefe – Bilim Tarihi
M. Zahit Tiryaki Ders İbn Sina Psikolojisi III

İktisat 
Çalışma 
Grubu

Kadir Yıldırım Ders Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler I

İsa Yılmaz Okuma 
Grubu İslami Politik Ekonomi

Taha Eğri Okuma 
Grubu İslam İktisadı Okumaları I

İslam 
İlimleri 
Çalışma 
Grubu

Hayrettin Nebi Güdekli Ders Klasik Kelâm Okumaları: Basra Mu‘tezilesi’nde Bilgi ve 
Yöntem

Ercan Alkan Okuma 
Grubu Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş: Temel Metinler

Hamdi Çilingir Okuma 
Grubu Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları

Rahile Kızılkaya Yılmaz Atölye Hadis Araştımalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve 
Muvatta‘ Atölyesi

Siyaset 
Çalışma 
Grubu

İlker Kömbe Ders İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet Dairesi Kavramı

Abdurrahman Babacan Okuma 
Grubu Avrupa-Merkezcilik Okumaları

Süleyman Güder Okuma 
Grubu Erken Dönem İslamcılık Düşüncesi

Tarih 
Çalışma 
Grubu

Ali Satan Okuma 
Grubu Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi

Ertuğrul Ökten Okuma 
Grubu Babürlü Tarihi Okumaları

Abdulkadir Macit Atölye Muhammed Hamidullah Tarihçiliği Atölyesi

Ertuğrul Ökten Atölye Yazmalarla 13-15. Yüzyıllar Anadolu Entelektüel Tarihi: 
Sivas, Tokat, Konya

Toplum 
Çalışma 
Grubu

Lütfi Sunar
Okuma 
Grubu

Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları I

Mustafa Tekin Atölye İslam Düşüncesinde Bir Sosyal (B)ilim Kavramı Olarak 
Adalet
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İLEM İhtisas bünyesinde daha önce Yüksek İstişare Toplantısı adıyla gerçekleştirilen Koordinatör-
ler Kurulu Toplantısı 15 Ekim’de İhtisas Komisyonu üyelerinin ve değerli hocalarımızın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi “İhtisas çalışmalarında gelenekle kurulacak iliş-
kinin katman ve zamanı” oldu. 

Toplantıda mevcut çalışmaların değerlendirilmesinin ardından bu çalışmaların daha ileriye taşın-
masının olasılıkları istişare edildi ve İLEM İhtisas programları dâhilinde daha nitelikli çalışmala-
rın planlanması yapıldı. Toplantı, alınan pek çok kararın yanı sıra; genç akademisyen adaylarının 
heyecanını, hocalarımızın tecrübesiyle bir araya getirerek daha dinamik ve üretken çalışmalar için 
önemli bir adım oldu.

İHTİSAS KOORDİNATÖRLER KURULU TOPLANTISI
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İLEM Sunumlarda 2016 Güz döneminin ilk konuğu Oğuz  
Karasu oldu. Karasu sunumunu “2008 Küresel Krizi ve Krizle-
rin Doğası”, “İslami Finans Özellikleri ve İşleyişi” ve “Büyüme ile 
İslami Finans Varlık Hacimlerinin Arasındaki İlişkinin İncelen-
mesi” olarak üç alt başlık çerçevesinde gerçekleştirdi. Kriz son-
rası İslami Finans sektörüne olan talebin arttığını ve sektörün 
gücünün gelecekte insanların talepleri doğrultusunda artacağını 
vurgulayan Karasu, İslami finansın sisteme entegre olmaktan-
sa alternatif bir sistem oluşturulabileceğini söyledi. Bu alanda 
önümüzde uzun bir yol olsa sadece Müslümanlar için değil tüm 
insanlık için bunun gerekliliğini krizin sonrasında oluşan yıkım-
lardan çıkartmamız gereken bir sonuç olduğunu da belirtti.

İLEM Sunumlar’ın 22 Ekim 2016’daki konuğu “İslamcı Toplum-
sal Hareket ve Arafta Bir Sendika: Hak-İş” başlıklı sunumuyla 
Kemal Temel oldu. İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçek-
leştirilen sunumda Temel, Türkiye’de aşağıdan yukarıya bir top-
lumsal hareketin (İslamcılık) oluşumunu sınıfsal olarak ele aldı 
ve Hak-İş Konfederasyonunu bu hareketin sendikal alana yan-
sıması şeklinde analiz etti. Sunum boyunca Türkiye’de İslamcı-
lığın geçirdiği dönüşümler ve bir toplumsal hareketin sendikal 
alandaki tezahürleri ile birlikte Türkiye’de Müslüman işçilerin 
mücadele pratiklerini irdelenmeye çalışıldı.

Semih Yakut, sunumunda II. Mehmet’in İstanbul’u fethinden 
Osmanlı Devleti’nin pozitivist yaklaşımlı şehir tasarımına ka-
darki sürede bir “İslam Mahallesi” örneği teşkil eden Kasap İlyas 
Bey mahallesi, cami ve haziresini ele aldı. 2008 yılında İBB’nin 
mahalleler üzerine yaptığı düzenlenmeye kadar varlığını sürdü-
ren Kasap İlyas Bey Mahallesi’nin geçirdiği dönüşümler üzerine 
odaklanan sunum, alternatif bir İslam mahallesi modeli sundu.

Yasin Özdemir

Oğuz Karasu

Semih Yakut

Kemal Temel

Sunumlar
   2008 Küresel Krizi ve İslami Finans

 Oğuz Karasu, 24.09.2016
 Değerlendiren: Abdullah Talha Genç

   İslamcı Toplumsal Hareket ve Arafta Bir Sendika: Hak-İş
 Kemal Temel, 22.10.2016
 Değerlendiren: Muhammed Ziya Sarı

   İstanbul’da bir “İslam Mahallesi” örneği olarak; Kasap İlyas Bey Mahallesi 
 Semih Yakut, 05.11.2016
 Değerlendiren: İskender Erol
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Okumak ya da Söylemek: Sözlü ve Yazılı Kültür Ekseninde Firuzşah 
Hikayesi Üzerindeki Okuyucu Notları başlıklı sunumunda Elif Sezer 
Aydınlı, alınan notların konumu ve kimler tarafından yazıldığı gibi 
hareket noktalarından dönemin gündelik hayatına dair çıkarımlar 
yapılabileceğini belirtti. Notlar üzerinden el yazması ve matbaa kül-
türü arasındaki farka da değinen Aydınlı, okuyucu notları aracılığıy-
la sözlü kültürün izlerinin yazılı materyallerden de sürülebileceğini 
ortaya koymaya çalıştı, Osmanlının gündelik hayatı, gündelik dili ve 
sözlü kültürü hakkında yazılı bir kaynaktan bilgi edinilebileceğini or-
taya koydu. 

Elif Sezer Aydınlı

İLEM Sunumlarda Aralık ayının ilk konuğu Ayşe Kılıç oldu. Endülüs 
Müslümanları ve İspanyol Engizisyonu başlıklı sunumunda Kılıç, İber 
yarımadası için bir dönüm noktası olan 1492 yılı ve Kastilya ve Ara-
gon Krallılarının birleştirilmesi sonrası dini birliğe ulaşma çabalarını 
ele aldı. Endülüs Müslümanlarının Hıristiyanlaştırılması çabalarının 
Müslümanların günlük hayatı üzerindeki mecburî vaftizler ve ayrımcı 
düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı sunumda, Müslümanların kar-
şı karşıya kaldıkları haksız uygulamalar incelendi. Ayşe Kılıç

Hatice Eriş, İLEM Sunumlar çerçevesinde gerçekleştirdiği Sünnetullah 
ve Hadislerde Yer Alan Ferdi-Sosyal Çözülme Örnekleri başlıklı sunu-
munda, bireysel ve sosyal hayatta karşılaştığımız değişme, bozulma ve 
çözülme gösteren bazı olumsuzluklar, ferdî ve sosyal alana dair teza-
hür, sebep ve boyutlarıyla ele aldı. Sunumda yaşanan bütün olumsuz-
luklar karşısında alınacak bir takım peygamberi ikaz ve çözümlerle, sı-
kıntıların aşılabileceği hatta bu konuda alınan tedbirlerle tarihte bazı 
çıkmazlardan dönüldüğüne dair örnekler sunuldu. Hz. Peygamber’in 
eşine rastlanamayacak bir örnekliğe sahip olduğu vurgulandı. 

Hatice Eriş

   Okumak ya da Söylemek: Sözlü ve Yazılı Kültür Ekseninde Firuzşah Hikâyesi (18.yy) Üzerindeki Okuyucu Notları
 Elif Sezer Aydınlı, 12.11.2016
 Değerlendiren: Hatice Piroğlu 

   Endülüs Müslümanları ve İspanyol Engizisyonu
 Ayşe Kılıç, 03.12.2016
 Değerlendiren: Hiba Irmak 

   Sünnetullah ve Hadislerde Yer Alan Ferdi-Sosyal Çözülme Örnekleri
 Hatice Eriş, 10.12.2016
 Değerlendiren: Rahime Karayiğit 
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İLEM Sunumlar’ın 2016 Güz dönemindeki son konuğu Gürsel 
Aksoy’du. Aksoy Aristoteles’e mal edilen Kitab’ul-Ahcar’ı sunu-
muna konu edindi. Kitabın yalnızca Arapça tercümesinin mev-
cut bulunduğunu belirten Aksoy, eserin Arapça’ya miladi 9. Yüz-
yılda tercüme edildiğinin tahmin edildiğini ifade etti. Sunum 
boyunca, yalnızca mineraloji tarihi ile ilgili görünen Kitab’ul-
Ahcar’ın, gerçekte simya, kimya ve metalurji tarihi, farmasötik 
kimya, İskender romansı, Aristotelesçi ve Yeni-Platoncu felsefe 
ve bilim anlayışları gibi farklı alanlarla ilgili çok zengin bir kül-
tür tarihi belgesi olduğu gösterilmeye çalışıldı.

İLEM Sunumlarında Eğitim Çalışma Grubu’nun konuğu Musta-
fa Gündüz oldu. Gündüz, sunumunda Türk eğitim tarihçiliğinin 
bazı temel sorunlarına odaklandı. Bunların başında, araştırma-
cı yetişme süreci ve bürokrasisinin geldiğini söyleyen Gündüz’e 
göre lisansüstü eğitim programlarının yapısı, disiplinlerarası 
etkileşim ve performans eksiklikleri önceliklidir. İkinci mesele-
nin, eğitim tarihi araştırmalarında kullanılan metot ve kaynak-
lar olduğunu iddia eden Gündüz Türkiye’deki arşiv materyal-
leri merkezli yürüyen çalışmaların eğitimle ve diğer bilimlerle 
sağlıklı irtibat kuramadığını ifade etti. Gündüz, bu konudaki 
üçüncü meselenin, arşiv kaynakları ve basılı kitap dışındaki ma-
teryallerin az kullanılması olduğunu ifade etti ve gazete, dergi, 
poster, antika, arkeolojik buluntu, mektup, anı, ödül-ceza bel-
geleri, müze ve ders araç-gereçlerinin eğitim kullanımı yaygın 
olmadığının.altını çizdi. Sunum soru cevap faslından sonra ta-
mamlandı.

   Aristoteles’e Atfedilen Taşlar Kitabı
 Gürsel Aksoy, 31.12.2016
 Değerlendiren: Abuzer Gündüz

   Türkiye’de Eğitim Tarihçiliği Sorunlar ve Fırsatlar
 Mustafa Gündüz, 24.12.2016
 Değerlendiren: Lütfi Çakır

Gürsel Aksoy

Mustafa Gündüz
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Serap Ekizler Sönmez, “İslam Sanatında Geometrik Desenler” başlıklı 
semineriyle Mimar Sinan camilerinden hareketle İslam sanatındaki ge-
ometrik desenlerin üretimine dair nasıl sistemli bakılabileceğini ortaya 
koymaya çalıştı. Seminerde özellikle kare ve altıgen kurgulu geometrik 
desenlerin içerisinde barındırdığı simetriler ve poligonal yapısı etraflıca 
ele alındı.  Tarihsel bağlamda geometrik desenlerin nasıl geliştiğine de 
işaret edilerek, birincil kaynaklara ve bu konuda şu ana kadar dünyada 
yapılmış olan araştırmalara da etraflıca yer verildi.

   İslam Sanatında Geometrik Desenler: Tarihsel Süreç, Kaynaklar ve Mimar Sinan Camileri
 Serap Ekizler Sönmez, 01.10.2016
 Değerlendiren: İskender Erol

Serap Ekizler Sönmez

Bilal Kemikli

Söyleşi

Hatice Gökçe Aydın’ın “Nurettin Topçu Düşüncesinin Mustafa Kutlu Hi-
kayelerindeki Yansımaları” başlıklı seminerinde Türkiye’nin önemli filo-
zoflarından birisi olan Nurettin Topçu’nun düşüncesinin ana hatlarına 
değinildikten sonra Mustafa Kutlu hikâyelerindeki Topçu düşüncesinin 
etkileri irdelendi. Nurettin Topçu’nun sağlığında yakınında bulunan 
Mustafa Kutlu’nun hikayelerinde Nurettin Topçu düşüncesinden yapı-
lan iktibaslara, telmihlere ve ilhamlara yer verildi.

Osmanlı edebiyatının ilk temsilcilerinden biri olan Süleyman Çelebi’nin (ö.1402), 
halk arasında daha çok Mevlid olarak bilinen Vesîletü’n-necât isimli eseri, üze-
rinden altı yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hala dini ve kültürel an-
lamda büyük etkiye sahiptir. Öyle ki eserin Arapça, Arnavutça ve Gürcüce gibi çe-
şitli dillere çevileri de söz konusudur.  Süleyman Çelebi ve Mevlid üzerine tüm bu 
özellikleriyle odaklanan çok az sayıda akademik çalışma söz konusuyken, yakın 
zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Mevlid Külliyatı bu alan-
daki eksikleri büyük oranda karşılar görünüyor. Üç ciltten oluşan Mevlid Kül-
liyatı, Süleyman Çelebi ve eserinin Türk kültürü içerisindeki yeri, dil, edebiyat 
ve kültür noktasında etkileri, yayıldığı coğrafya ve uygulama/okunma biçimleri 
gibi noktalara odaklanıyor. Bu vesileyle İLEM İhtisas olarak, eserin editörlüğünü 
yapan ve oluşmasına çok büyük emek veren Bilal Kemikli ile gerçekleştirdiğimiz 
bu söyleşide Mevlid Külliyatı üzerinden Mevlid ve mevlid türü dini, edebi ve kül-
türel yönleriyle tartışıldı, etkileri üzerine hasbihal edildi. Söyleşi deayrıca Bilal 
hocamızın seçtiği Mevlidlerden bir dinleti de izleyicilere sunuldu. 

   Nurettin Topçu Düşüncesinin Mustafa Kutlu Hikayelerindeki Yansımaları
 Hatice Gökçe Aydın, 19.11.2016
 Değerlendiren: Mesut Koçak

   Sevgiliye Adanmış Sözler
 Bilal Kemikli, 03.12.2016
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İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı, siyaset düşünce-
sinde geçmiş ile şimdi arasında yaşanan entelektüel 
kopukluğu ortadan kaldırmak adına, İslam siyaset 
düşüncesinde üretilmiş metinlerin tekrar ele alın-
ması, tartışılması ve mülahaza edilmesi ile çağdaş 
siyasal varoluşumuzda karşılaştığımız sorunlara 
cevaplar aramış ve gelecek nesillere telif ve tercüme 
eserler ile katkı sağlayacak bir miras bırakma çabası 
içine girmiştir. Kendi gerçekliğimiz ile bir bağ ku-
ramadığımız birçok kavramsal düşünce yapısı ken-
dimizi bulmamızı ve keşfetmemizi engellediği gibi 
insanlığa selamet ve huzur sunacak  düşünce ve ah-
vallerin üretilmesini de zorlaştırmıştır. Bu noktada 
İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı önemli bir ente-
lektüel çabayı başlatmıştır.

Çalıştay boyunca birçok farklı üniversiteden akade-
misyen ve akademisyen adayları bir araya gelerek 
bu dert üzere mülahazalarda bulunarak zihinleri-
mizde yeni pencerelerin açılmasına vesile oldular. 
İlk oturumda Ömer Türker, İslam Siyaset Düşünce-
si Nasıl Okunmalıdır? başlıklı sunumu ile İslam si-
yaset düşüncesinde zihinlerde yaşanan temel gerili-
min akıl ve nakil arasında yaşandığını belirtmiştir. 
Buradan hareketle Türker, İslam düşünce gelenek-
lerinde dini ilimleri de dikkate alarak bütünlüğünü 
sağlayabileceğimiz bir düşünce yapısı oluşturulma-
sını teklif etmiştir. Yani İslam düşüncesinde bütün-
lük dikkate alındığı takdirde akıl ve nakil arasındaki 
tartışmaların yeniden mülahazası sayesinde birçok 
kavramsal soruna çözümler bulabilmemiz müm-
kündür. Sunum boyunca izah etmiş olduğu geniş 
çerçeve, bizleri İslam temelli bir siyaset düşüncesi-

ni mülahaza ederken, çok boyutlu, çok kapsamlı ve 
çok derinlikli bir arayışa yönelmemiz gerektiği nok-
tasına yönlendirmiştir.

Aynı oturumda Prof. Dr. Haluk Alkan, Ömer 
Türker’in akıl ve nakil arasında açıklamış olduğu 
gerilimi teori ve pratik arasında yaşanan bir geri-
lim olarak yorumlamış ve İslam siyasi düşüncesin-
de otorite kavramını bu gerilim üzerine durarak 
değerlendirmiştir. Düşünce geleneğimizde otorite 
kavramının farklı değerlendirmelerini açıklayan 
Alkan, sosyal hayat düşüncesinde dini düşüncenin 
korunmasının temel kaygılarımızdan biri olması 
gerektiğini vurgulamıştır. Otorite ile tebâ arasında 
meşruiyet olgusunun önemli bir sorun olduğunu, 
bu sorunun farklı düşünceleri ve yaklaşımları doğal 
sürecinde bir araya getirdiğini açıklamış ve teori ve 
pratik ayrımının iyi yapılarak otoritenin mülahaza 
edilmesini önermiştir. Bu noktada teorinin ehem-
miyetini bizlere hatırlatırken, orijinal kavramların 
ortaya çıkarılması ile yeni teorik çalışmaların yapı-
labileceğini ifade etmiştir. Bu konuda belki de su-
num boyunca verdiği en etkileyici örnek, İmam-ı 
Âzam’ın ifadelerinin cımbızla yakalanarak günü-
müze uyarlanması teklifidir. Son olarak ise Alkan, 
teorisi şekillenmeyen bir yapıdan bahsettiğimizi 
ve teorinin kendi kurumlarını üretecek bir tarihsel 
tecrübe yaşamadığımızı vurgulamıştır.

Çalıştayın  II. oturumunun moderatörlüğünü yapan 
Tahsin Görgün, sunumların evvelinde klasik dü-
şünürleri kendi ifadeleriyle tekrar etmenin onları 
öldürmek anlamına geldiğini ve bu nedenle klasik 
düşünürlerin fikirlerini tefekkür ve tezekkür etme-

ÇALIŞTAY

Klasik Dönemden Modern Döneme

Değerlendiren: Harun Akdemir
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miz ve günümüz diline uyarlamamız gerektiğini ha-
tırlatmıştır. Zira kendisinin ifadeleriyle günümüzde 
bilimin dili teoridir.

Bu oturumda Şenol Korkut, Felâsife’nin Siyaset 
Nazariyesi başlıklı sunumu ile İslam siyaset düşün-
cesindeki en önemli isimlerden biri olan Farabî’nin 
siyasete dair olan düşüncelerini açıklamıştır. 
Farabî’den hareketle Korkut, felsefenin ehemmiyeti 
üzerinde durmuş ve din adamında felsefi bir nosyo-
nun olmadığı takdirde inancın inanca karşı mani-
püle edilebileceğini açıklamıştır. Gerçekten de dü-
şüncenin zenginleştirilmesi için bu noktada Farabî 
önemli bir örnektir. Farabi’nin toplum tasavvuru-
nu ve bu toplum ile içkin olan siyaset tasavvurunu 
açıklayan Korkut, İslam siyasal alanda başarısız bir 
dindir gibi iddialara şiddetle karşı çıkarak, İslam’ın 
siyasal alanda başarılı bir din olduğunu ve bunun 
örneklerinin üzerine ehemmiyetle tefekkür edilip, 
yeni siyaset düşüncelerinin teşekkül edebileceğini 
söylemektedir. Bu oturumun ikinci başlığı olan Si-
yaset Felsefesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-
Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru İlker 
Kömbe tarafından gerçekleştirilmiştir. Kömbe,  
klasik İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip 
olan siyasetnâme ve nasihatnamelerdeki siyasete 
ve buradaki siyaset tasavvurunun İslam siyaset fel-
sefesine olan etkisini ele almıştır.

III. oturumda Özgür Kavak, İslam siyaset düşün-
cesinin fıkhî kaynakları üzerine yaptığı tespitleri 
açıklamıştır. İslam siyaset düşüncesi çalışmalarında 
kaynaklık edebilecek önemli alanlardan birinin fı-
kıh olduğunu düşünen Kavak, tarihte bizzat siyaset 
ile ilişkili olan fıkhın dikkatli bir okuma ile zengin 
bir literatür sunacağını bizlere göstermiştir. Devlet 
başkanına yönelik ifadelerin, saltanat yönetiminin 
fıkıh ile olan ilişkisinin ve hilafetin şartları ile ha-
lifenin şartları arasındaki ayrımın fıkhî kaynaklar 
üzerinde analiz edilebileceğini ve bu analiz ile göz 
ardı edilemeyecek bir literatürün oluşabileceği-
ni ifade etmiştir. Ona göre siyaset düşüncesinde 
İslamî olanın, zanniyat mı katiyet mi olduğu soru-
sunun itikâdi mi fıkhî mi sorusu ile ilişki kurularak 
mülahaza edilmesi önemli bir noktadır. Yapmış ol-

duğu sunum ile fıkhın siyaset düşüncesi ve siyasal 
olan ile nasıl iç içe bir ilişki içerisine girdiğini gös-
teren Kavak, İslam siyaset felsefesi için öncelikle 
alanı temizlemek gerektiğini ve temizlenen alana 
doğru bilgileri yerleştirerek bu doğru bilgilerin üze-
rine yeni siyasi akıl yürütmeler yapılmasının iktiza 
ettiğini ifade etmiştir. Bu oturumun bir diğer ko-
nuşmacısı olan A. Taha İmamoğlu, İslam Siyaset Li-
teratüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıh-
hati Meselesi başlıklı sunumunda hadislerin siyaset 
metinlerinde veya siyaset meselelerinde ne sıklıkla 
kullanıldığını gösteren nicel çalışması ile İslam siya-
set düşüncesinde hadislerin ehemmiyetini bizlere 
göstermiş ve hadislerin böyle bir çalışmada en te-
mel kaynaklardan olması gerektiğini ifade etmiştir. 
Aynı zamanda bazı durumlarda sıhhatli hadislerin 
meşruluk sağlamak için kullanıldığını, bazı durum-
larda ise uydurma hadisler ile meşruluk sağlanmaya 
çalışıldığını ifade etmiş ve bu husus üzerinde hassa-
siyetle durulması gerektiğini vurgulamıştır.
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Çalıştayın son oturumunun ilk sunumunu yapan 
Ahmet Okumuş, oldukça etkileyici bir sunum 
yaparak gün boyunca yapılan tartışmalara daha 
derin bir boyut kazandırmıştır. Okumuş, İslam 
Siyaset Düşüncesinde Siyasallık Üzerine Soru-
lar başlıklı sunumuna Abdülhak Şinasi Hisar’ın  
“ …bilgiden ziyade bilgisizliğin verdiği bir sadelik 
gerekir. Asıl zorluk unutulması gereken şeylerin 
çokluğundan gelir” sözleriyle başlamıştır. Geçmişi 
hakkıyla anlayabilmek için bu günün bilgisinden 
sıyrılmak gerekir diyen Okumuş, geçmişin içeri-
sinde kaybolmadan fakat aynı zamanda bu günün 
içinde anakronizme düşmeden İslam siyaset dü-
şüncesinde yeni pencereleri nasıl açabileceğimizin 
bir yol haritasını bizlere göstermiştir. Yaptığı açık-
lamalar ile siyasal ve siyaset arasında ince bir çizgi 
olduğunu, siyasetin hem alt küre hem de pratik-
lerimizin tümünü yapılandıran bir küre olduğunu, 
siyasalın ise bütün bunlara yön veren ontolojik bir 

muhteva oluşturduğunu izah eden Okumuş, böyle 
bir yaklaşım ile İslam temelinde İslam siyaset dü-
şüncesinin muhtevasının zenginleştirilebileceğini 
açıklamıştır.

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayının son sunu-
munda Süleyman Güder, İslam ve Batı Kurtuluşçu 
Siyasal Teolojilerin Karşılaştırılması başlıklı sunu-
mu ile düşüncelerimizin daha geniş bir perspektif 
kazanmasına katkı sağlamıştır. Tematik başlıklar 
altında farklı yaklaşımları karşılaştıran Güner, kur-
tuluşçu teolojilerin toplumdaki sosyal sorunlara 
farkındalık oluşturan bir akım olduğunu açıklamış-
tır. Bu farkındalıkta ise en temel hedefin adalet ve 
adil düzen olduğunu bu hedef doğrultusunda çağa 
karşı duyarsız kalınamayacağını, bizatihi tam şuan-
da ve burada, çağdaş siyasal varoluşumuzda karşı-
laştığımız sorunlarımızla yüzleşmemiz gerektiğini 
ve kurtuluşta bireysel olanın değil kolektif olanın 
makul olduğunun iki farklı kurtuluşçu teolojilerin 
ortak noktalarında temerküz ettiğini göstermiştir. 
Yapılan bu mukayeseden bizim çıkardığımız ya da 
çıkarmamız gereken ise, bir şekilde isteyerek veya 
istemeyerek maruz kaldığımız tehditlerle, merke-
zinde İslam siyaset düşüncesi olan teorik bir yapı 
üzerinde yüzleşmemiz gerektiği ve bu mücadeleden 
kaçmadan fail olduğumuz bu alanda çözümler üre-
terek bulunmak mecburiyetimiz olduğudur.

Entelektüel olarak hala hayatta olan İslam siyaset 
düşüncesindeki isimleri ve İlahi sözün gücünün 
tefekkürünü tekrar gündeme getiren bu çalışma, 
yapmış olduğu  bu tartışmalar ve girişim sayesin-
de, siyasal varoluşumuzda karşılaştığımız sorunlara 
karşı çözümler bulmamıza vesile olacaktır. Bu saye-
de geçmiş ile yaşanan kopukluk giderilebilecek ve 
İslam siyaset düşüncesinde teorik bir alt yapı oluş-
turulabilecektir.  Kitaplaştırılması düşünülen İslam 
Siyaset Düşüncesi Çalıştayı umut ederim ki en kısa 
zamanda okuyucuların istifadesine sunulur.
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İLEM, Yeni Delhi’de İslam Dünyası’nın 
Acil Problemlerini Uluslararası 

Platformda Tartışmaya Açtı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Hindistan Keş-
mir Üniversitesi organizasyonuyla Ulusal İslam 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yeni Delhi’de 05-07 
Eylül’de bir konferans gerçekleştirdi. Konferans-
ta Türkiye’den akademisyenler, İslam Dünyası’nın 
problemlerini Hindistan’dan dünya gündemine 
taşıdı. Kırk bilim insanın katıldığı konferansta 
“Türkiye’de Başarısız Darbe Kalkışması ve Fettul-
lahçı Terör Örgütü” başlıklı özel bir açık oturum 

da gerçekleştirildi. Konferansı, Hindistan’da bulu-

nan İslami Kuruluşlar ile İLEM ve İLKE İlim Kültür 

Eğitim Derneği yöneticileri de takip etti. Konferans 

sonrası bir dizi ziyarette bulunan sivil toplum tem-

silcileri ve akademisyenler, Hint Müslümanları ile 

Türkiye arasındaki tarihi öneme sahip entelektüel 

bağların yeniden kuvvetlendirilmesine dair mesaj-

larını ilettiler.

İlmi Etüdler Derneği, Hindistan Keşmir Üniversitesi ve  
Ulusal İslam Üniversitesi ile Yeni Delhi’de yaptığı konferansta  

İslam Dünyası’nın acil problemlerini uluslararası platformda tartışmaya açtı.

İLEM

ULUSLARARASI

ETKİNLİKLER
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“İslam Dünyasında Siyasal İklimin Değişimi” baş-
lığını taşıyan konferansa Türkiye’den 17 akade-
misyen katıldı. Konferansta, İslam ülkelerinin iç 
politikalarını etkileyen siyasal, ekonomik ve askeri 
gerilimler ile bu ülkelerin birlikte 
hareket etmesini engelleyen sö-
mürge sonrası mezhepçi dinamik-
lerin yükselmesi, farklı bölgesel 
örnekler özelinde ele alındı. İslam 
Dünyası’nın entelektüel muha-
sebesinin yapıldığı konferansta; 
Müslümanların medya kanalı 
ile nasıl temsil edildiğine ilişkin 
kaygılar ve diyalog imkânlarını 
kısıtlayan İslam karşıtı dil de sorgulandı. İslamcı 
Politikaların ana hareket alanlarının yeniden çizil-
mesine ilişkin sunumların da yer aldığı toplantıda, 
Orta Asya gibi İslamî uyanışın gerçekleştiği ve Batı 
merkezli okumaların yerini “İfrat” ve “Çatışma” di-
lini yadsıyan milli oluşumlara bıraktığı İslam ülke-
leri için yeni açılım ve kazanımlara dair öngörüler 
paylaşıldı.

Konferansın ilk gününde İLEM Başkanı Süleyman 
Güder, “Aynı Soruya Farklı Cevaplar: İslami Kurtu-
luş Teolojisi ve Arap Baharı” başlıklı konuşmasın-
da, önce Kurtuluş Teolojisi ve bunun çağdaş İslam 

düşüncesindeki yansımaları üze-
rinde durdu ve bu teolojinin Müs-
lümanlarca emperyalizm, batılı-
laşma, sosyal eşitsizlikler ve Batılı 
siyasi elitlerin baskıcı reform uy-
gulamalarına karşı, İslam’ın sos-
yal ve ekonomik iddialarına yeni-
den dönüp bunları yorumlamak 
suretiyle bir tür “kurtuluş” önerisi 
olarak ortaya konulduğunu söyle-
di. Arap Baharı’nın sadece harici 

baskılarla değil, aynı zamanda çeşitli düşünürlerce 
vurgulanan bu kurtuluş fikrinin sosyal yapılardaki 
içkin karakterinin farklı toplumsal tabakaları hare-
kete geçirmesi olarak da okunabileceğini ifade eden 
Güder, bu sosyal hareketliliğin kaynağında, toplum 
katmanları arasında ekonomik eşitsizliğe karşı bir 
meydana okumanın da bulunduğunu ifade etti. Gü-
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der, bu tür eşitsizliğe karşı mücadelenin de kurtuluş 
teolojisi söyleminin bir parçası olduğunu vurguladı.

FETÖ ve 15 Temmuz Darbe  
Kalkışması Konferansın  
Gündeminde
Konferansın ilk gününde, küre-
selleşmenin dini yaşama etkisi, 
Türk Dış Politikası ve Orta Asya, 
İslam’ın Orta Asya’da yeniden 
yükselişi, İslam Dünyası’ndaki sos-
yo-kültürel değişimler ve sosyal 
medyanın kullanımı, yeniden yükseliş sonrası Arap 
politikasında Nahda’nın rolü gibi İslam coğrafyası-
nı yakından ilgilendiren konular uzmanları tarafın-
dan irdelendi.

Konferans kapsamında Türkiye’den katılan darbe 
karşıtı akademisyenler, ilk günün sonunda düzen-
lenen “Türkiye’de Başarısız Darbe Kalkışması ve 

Fethullahçı Terör Örgütü” başlıklı özel bir açık otu-

rumda, farklı ülkelerden gelen akademisyenlere, 15 

Temmuz başarısız darbe kalkışması ve FETÖ hak-

kında bilgilendirme yapıldı ve İs-

lam Dünyası’na potansiyel etkileri 

tartışmaya açıldı.

Konferansın İkinci Gününde  
İslam Dünyasına Yönelik  
Tehdit ve İmkânlar Konuşuldu

Konferansın ikinci günü olan 6 Eylül’de, 4 oturum-

da 16 sunum ile gerçekleştirildi. Sunumlarda İslam 

Dünyasına yönelik terörist eylemler, kadınların 

eğitimindeki yeni gelişmeler, entelektüel gelişim ve 

İslam Düşüncesi’nin sunduğu alternatifler, bölgesel 

barış fırsatları ile küreselleşmenin Müslüman şah-

siyetine etkileri gibi önemli konular tartışıldı.
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İDP'de 2. Aşama Tamamlanıyor

İDP Konuşmaları Serisi
İslamcı Dergiler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara yeni 
bir halka eklendi. Dünya Bizim haber portalının (www.dunya-
bizim.com) katkıları ile İLEM’de İslamcılık düşüncesi içerisinde 
yer alan isimler ve dergiler ile ilgili meseleler ve araştırmaları 
ilgililerle paylaşmak üzere bir konuşmalar dizisi başlatıldı.

İDP Konuşmaları başlığı altında dizinin birincisinde “Bal Tadın-
da Nesirler” isimli konuşmada Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa S. Kaçalin konuğumuz oldu. Prof. Kaçalin, Kemal 
Edip Kürkçüoğlu ve onun yazılarını derlediği çalışması üzeri-
ne bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Kaçalin, 1960-1980 arasında 
pek çok dergide nesir ve şiirleri yayınlanan Kürkçüoğlu’nun ne-
sir yazılarını 2016 yılı içinde “Dilimin Döndüğü Kadar” ismiyle 
kitaplaştırdığı çalışmayı ve Kürkçüoğlu’nun edebî yönü üzerine 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Serinin ikincisinde “Dergiler Arasında 40 Yıl” isimli konuşma-
da Kamil Eşfak Berki konuğumuzdu. 1970’li yılların başından 
bugüne kadar edebiyat dergilerinde ve çevrelerinde yer alan ve 
özellikle Diriliş ile Edebiyat dergilerinde kaleme aldığını şiir ve 
yazıları ile tanınan Berki ile Diriliş dergisi merkezinde 1960-
1980 yılları arasında dergilerin dünyası, edebiyat-düşünce iliş-
kisi, bir dergi çevresinde bulunmanın ne manalara geldiği ve 
Türkiye’deki edebiyat çevreleri üzerine kendi hayat tecrübesi 
üzerinden bir sohbet gerçekleştirildi.

66
dergi sayı

5600

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin 2013 yılında başlattığı İslamcı Dergiler Projesinin 2. aşaması tamamlanı-
yor. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet döneminden (1908) Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960 yılına kadar ya-
yımlanmış İslamcı dergilerin incelendiği bu dönemde toplamda 66 derginin yaklaşık 5600 sayısı bulunuyor. 
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İslam bilim ve düşünce geleneğini çağın imkanlarıyla sunmayı ve İslam dü-
şünce tarihi için yeni bir dönemlendirmeyi amaçlayan İslam Düşünce Atlası 
Projesi’nin birinci aşaması güz döneminde tamamlandı.

İslam Düşünce Atlası Projesi’nde 100’ün üzerinde araştırmacı İslam düşün-
ce geleneğiyle irtibatlı önemli bilgin, şehir, kurum, mimari eser ve tarihi ha-
diselerle ilgi telif maddeler hazırlamışlardır. Bu anlamda söz konusu projede 
450’ye yakın önemli düşünürün hayatı, öğretisi, ilişkileri ve eserleriyle ilgili 
bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında İslam düşünce tarihi için merkezî 
20 kurum, 120 şehir ve 40’a yakın mimari eser tanıtılmaktadır. Bunların 
yanında kitaplar arasındaki ilişkilerin gösterildiği alanda, İslam düşünce ta-
rihinin şerh ve hâşiye haritasını inceleyebileceğimiz 1200 kitap ilişkisi yer almaktadır. Aynı zamanda 1000’e 
yakın düşünürün hoca-talebe, etkilenen-etkileyen kapsamında ilişkileri gösterilmektedir. Ayrıca 500’ün üze-
rinde görselle söz konusu içerik zenginleştirilmektedir. Son olarak alanında yetkin akademisyenlerin yazdığı 
yazılarla İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme öne sürülmektedir. 

İslam Düşünce Atlası’nın birinci aşamasını ihtiva eden www.islamdusunceatlasi.org adlı web sitesi, İlmi 
Etüdler Derneği’nin çabaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu 
site temel olarak dört sayfadan oluşmaktadır. Bunlar “Zaman Haritası”, “Kitaplar Haritası”, “Kişiler Haritası” 
ve “Havzalar ve Dönemler” sayfaları olarak İslam düşünce geleneğini şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde 
çağın imkanlarıyla ilim dünyasına sunmaktadır. 

İslam Düşünce Atlası Projesi’nin Birinci Aşaması Tamamlandı
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“Zaman Haritası” İslam düşünce geleneğindeki önemli isimleri ekol-
ler, kurumlar, mimari yapılar ve tarihi hadiselerle birlikte gösteren bir 
zaman çizgisine sahiptir. Ayrıca zaman çizgisindeki bileşenler, bir ha-
rita yardımıyla mekan algısı içerisinde gösterilmiştir. 

“Kitaplar Haritası” İslam düşünce tarihini metin gelenekleri üzerin-
den tanıtmayı amaçlayan bir yapıya sahiptir. Bu amaç etrafında, söz 
konusu geleneğin metin, şerh, haşiye ve talikler etrafında oluşan ka-
rakteri göz önünde bulundurularak; kelam, felsefe, mantık ve tasav-
vuf alanları, bu alanlara ait ana metinler ve bu metinler üzerinden 
oluşmuş kitap gelenekleri üzerinden tanıtılmıştır. 

“Kişiler Haritası” bilgi aktarım yollarındaki sürekliliğin ve hoca-talebe 
merkezli yapının bir ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, te-
mel düşünce ekollerine göre kişi ağları çıkarılmış ve ağlar hoca-talebe, 
etkilenme-etkileme değişkenlerine göre düzenlenmiştir. 

İslam Düşünce Atlası bin yılı aşkın bir süre içerisinde teşekkül ederek 
gelişen İslam düşünce tarihini doğru bir şekilde anlama ve yorumla-
manın yolunun doğru bir dönemlendirmeden geçtiğini düşünmek-
tedir. “Havzalar ve Dönemler” sayfası, İslam düşünce tarihine ilişkin 
yeni bir dönemlendirme teklifini temellendirecek şekilde, dönem ya-
zıları ve bu dönemler içerisindeki düşünce okullarını tanıtacak şekilde 
perde yazılarını içermektedir. 

İslam Düşünce Atlası Projesi’nin ilk aşaması olan www.islamdusunce-
atlasi.org adlı web sitesi zengin içeriği ve güçlü akademik alt yapısıyla 
tamamlanmıştır. Söz konusu web sitesi 2017 bahar döneminde ya-
pılacak lansmanın ardından ilim dünyasının hizmetine sunulacaktır. 
Bununla birlikte İslam Düşünce Atlası Projesi’nin ikinci aşamasını 
ihtiva eden İslam Düşünce Atlası adlı kitap 2017 bahar döneminde ta-
mamlanacak ve okuyucusuyla buluşacaktır.
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Osmanlı düşünce geleneği, 15 farklı disiplinde ve 
42 sunumla ilk defa gerçekleşen 

Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu’nda ele alındı.

SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TAŞKÖPRÜLÜZÂDE
ULUSLARARASI

İLEM

ULUSLARARASI

ETKİNLİKLER
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Taşköprülüzâde Projesi’nin bir bileşeni olan Uluslararası 
Taşköprülüzâde Sempozyumu, İlmî Etüdler Derneği (İLEM), İlim 
Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun işbirliğiyle 18-20 Kasım ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi.

Üç yıl boyunca otuzu aşkın ilim adamının çalışmalarıyla gerçek-
leştirilen Taşköprülüzâde Projesi kapsamında gerçekleşen sem-
pozyuma alanında uzman pek çok akademisyen katıldı. Ayrıca 
proje kapsamında yayıma hazırlanan Taşköprülüzâde’nin eserle-
ri, ilk defa bu sempozyumda tanıtılmıştır.

Sempozyum 16. yüzyılda yaşamış olan Ebu’l-Hayr Isâmuddîn Ah-
med Taşköprülüzâde’nin eserleri üzerinden Osmanlı düşünce ge-
leneğinin gün yüzüne çıkartılmasını ve Taşköprülüzâde’nin yazma 
hâlinde bulunan eserlerini ilim dünyasına sunmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
sempozyuma İLEM Başkanı Süleyman Güder, İSTEV Başkanı Gül 
Zülfikar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Kara-
man, Türk Dil Kurumu Başkanı Mustafa S. Kaçalin, Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi Mehmet Genç,  felsefeci 
Teoman Duralı gibi pek çok önemli isim katılmıştır.

İhsan Fazlıoğlu, Mehmet Genç ve Ahmet Sururi’nin katılı-
mıyla gerçekleştirilen açılış oturumunda Fazlıoğlu, Osman-
lı düşünce geleneğinde bilim ve felsefenin yerini irdelerken 
Taşköprülüzâde özelinde konuyu ele almıştır. Genç, konuş-
masında 16. yüzyıl Osmanlı sosyal hayatına ve düşünce ha-
yatına bir ışık tutarak, 16. yüzyıl Osmanlısını dinleyicilerle 
buluşturmuştur. Sururi ise sunumunda Osmanlının önemli 
alimlerinden olan Taşköprülüzâde’nin hayatına, eserlerine ve 
kullandığı dile ayna tutarak, Osmanlı düşüncesini ve Osmanlı 
aliminin kimliğini 16. yüzyıldan alıp günümüze taşımıştır.
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Sempozyumda toplamda 12 oturum olmak üzere 42 tebliğ sunul-
muştur. Sempozyum boyunca 16. yüzyıl Osmanlı düşünce gele-
neği; kozmoloji, tanrı-alem ilişkisi, bilgi, varlık, bilim felsefesi, 
metafizik, kelam, dil bilimi, dini ilimler, mantık, bilim tarihçiliği, 
ilim tasnifi, ahlak, siyaset ve müzik gibi konular alanında uzman 
akademisyenler tarafından tartışılmıştır.

Sempozyum vesilesiyle Taşköprülüzâde Projesi kapsamında ger-
çekleştirilen tahkik ve tercümeler sayesinde ilk defa yayınlanacak 
olan 21 ciltlik külliyatın ilk 4’ü de bilim dünyasının hizmetine su-
nularak, okuyucularla buluşmuştur.

Uluslararası katılımla gerçekleşen sempozyumun değerlendirme 
oturumu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından 
gerçekleştirildi. Sempozyumun değerlendirme oturumunda ko-
nuşan Kalın, İslam dünyasına Batı merkezli bir algı ile tanımla-
na geldiğine bu algının ancak Taşköprülüzâde Projesi gibi özgün 
çalışmalarla yıkılabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Kalın değerlen-
dirmesinde sosyal hayat ve bilim hayatında insanların kendileri-
ni tanımladığı kavramların çok önemli olduğuna vurgu yaparak 
“Bizler kendimizi tanımladığımız kavramlarla var oluruz. Bir 
süre sonra bu kavramlar gerçekliğimiz haline gelir. Batı merkezli 
bilim üretmek de böyle bir sonuca götüren başlangıçtır. Bu açı-
dan Taşköprülüzâde Projesi’ne emeği geçen İlmi Etüdler Der-
neği, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum” dedi.

16. yüzyıl Osmanlı düşünce geleneği ve bir Osmanlı âlimini tüm 
yönleriyle ele alan Taşköprülüzâde Sempozyumu, plaket töreni 
ve Tarihin Saklı Sesleri müzik grubunun icra ettiği musiki dinle-
tisinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.
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12-13 Aralık 2016 tarihlerinde İlmi Etüdler 
Derneği (İLEM) ve Sakarya Üniversitesi Orta-
doğu Enstitüsü (ORMER) iş birliği ile organize 
edilen 5th International Conference on Soci-
al Thought and Theory in the MENA Region 
(5. STT-MENA) dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen 40 yakın akademisyenin katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Göç ve Sosyo-Kültürel Değişme başlıklı 5. 
STT-MENA, İlmi Etüdler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Güder, STT-MENA 
Organizasyon Komitesi Başkanı Lütfi Sunar 
ve Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Tuncay Kardaş’ın selam-
lama konuşmalarıyla Sakarya Üniversitesi 
Kongre Merkezinde başladı.

Programın açılış oturumu Segah Tekin, Lütfi 
Sunar ve Ayfer Özyılmaz’ın sunumlarıyla ger-
çekleştirildi. Tekin sunumunda Güney Ameri-
ka ve Brezilya üzerinden Suriyeli Mültecilerin 
durumuna değindi. Sunar ise medeniyetlerin 
oluşumuna özgün bir perspektiften bakarak 
göçlerin medeniyetlerin oluşumuna olan etki-
sini vurguladı. Özyılmaz da sunumunda böl-
gesel eşitsizlik ve gelişmeleri iç göç bağlamın-
da ele aldı.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen 2. 
Oturumda ise MK Noushad, Nurbanu Dursun, 

Göçün 
Sosyo Kültürel 
DeGiSim Üzerine 
Etkileri Sakarya’da 
GerçekleSen 
Uluslararası 
Sempozyumda 
Ele Alındı

İLEM ve ORMER’in iş birliği ile gerçekleşen 
Göç ve Sosyo-Kültürel Değişme konulu 5. 
STT-MENA Sakarya’da uluslararası katılımla 
gerçekleştirildi.

İLEM

ULUSLARARASI

ETKİNLİKLER
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Stefano Fogliata sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Noushad sunumunda göç ve kimlik oluşumla-
rına değinirken, Dursun, Suriyeli mültecilerin 
medyadaki yansımalarını ve bu yansımaların 
cinsiyetler üzerinden değerlendirmesine yer 
verdi. Fogliata ise göçün göçüne dikkat çeke-
rek Suriye’deki Filistinli mültecilerin Lübnan’a 
yerleştirilmesi konusuna değindi.

3. oturumda ise Ayşe İrem Özer, Deniz Dedne 
Kırlı Aydemir, Yusuf Ziya Karipek ve Abdullah 
Sait Özcan sunumlarını gerçekleştirdi. Özer 
sunumunda, gündelik hayatın sosyolojisine 
Suriyeli mültecilerin perspektifinden bakar-
ken, Aydemir de göçmenlerin korunmasına ve 
geri gönderilmesine ilişkin bir sunum gerçek-
leştirdi. Karipek ise sunumunda Türkiye’deki 
Suriyeli üniversite öğrencilerini ele aldı. Son 
sunumu gerçekleştiren Özcan ise Türkiye’nin 
Suriyeli öğrencilere yönelik uyguladığı eğitim 
politikalarına değindi.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen 4. 
oturumda ise Soner Tauscher, Elif M Gülener, 
Zehra Hopyar göç konusunu kendi özgün ça-
lışmalarıyla ele aldılar. Tauscher, Bünyamin 
Bezci ile gerçekleştirdiği ortak çalışmasının 
sunumunda Avrupa’ya artan göçü ele alırken 
Türk diasporasının ve mültecilerin sorunları-
na da değindi. Gülener, Almanya’daki dayanış-
ma şekilleri üzerinden verdiği örneklerle adil 
mülteci politika ve sorumluluklarına sunu-
munda yer verdi. Hopyar ise Avrupa’daki mül-
teci dalgalanmalarına dikkat çekti ve kamu ve 
medya algısına da değindi.
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13 Aralık Salı günü gerçekleştirilen 5. oturumda 
ise Sher Banu A. L. Khan, Tuba Sardoğan, Furkan 
Halid Yolcu sunumlarını gerçekleştirdiler.  Khan 
sunumunda Malezya bölgesindeki Müslümanla-
ra değinirken, Sardoğan ise çok kültürlülük ve ta-
nıma olayına dikkat çekti. Yolcu ise sunumunda 
göçün ekonomik boyutlarını ele alarak, dış yar-
dımlara ve ekonomik yükün hafifletilmesi konu-
larına Ürdün örneği üzerinden değindi.

Sempozyumun 6. oturumu ise Faisal Mohamed, 
Emrin Çebi, Nadia Lahdili’nin sunumlarıyla ger-
çekleştirildi. Mohamed sunumunda insani yar-
dımların geleceğine ayna tutarak konuyu derin-
lemesine değerlendirdi. Çebi de sunumunda Su-
riyeli mültecilerin sosyal uyum süreçlerine Türki-
ye’deki STK’ların katkısını değerlendirdi. Lahdili 
sunumunda göçmenlerin uyuşmazlık çözümleri-
ne uluslararası müdahalenin etkilerini ele aldı.

Sempozyumun son oturumunda ise Şeyma Akın, 
Zeynep Yılmaz Hava, Linda Hyökki ve Oleksandr 
Khyzhniak tarafından gerçekleştirilen sunum-
lar dinlendi. Akın sunumunda Suriye krizinin 
Almanya’daki etkilerine değindi. Hava ise sunu-
munda çağdaş Avrupa’daki kimliklerin oluşumu 
konusunu ele aldı. Hyökki Finlandiya’daki aile 
birleşimleri yasasını mülteci krizleri bağlamında 
değerlendirdi. Khyzhniak ise sunumunda iç göç 
konusuna değinerek bunu Ukrayna örneği üze-
rinden dinleyicilerle paylaştı.

Oturumların ardından Andrew Kam Jia Yi, Sü-
leyman Güder, Mustafa Caner tarafından sem-
pozyuma dair değerlendirmeler gerçekleştirildi 
ve katılımcıların sempozyumla ilgili görüşleri 
alındı.

2 gün süren sempozyumda popüler söylemin 
ötesinde çözüm ve önerileri olan akademik ça-
lışmalar üzerinden göç ve göçün sosyo-kültürel 
değişime olan etkileri derinlemesine ele alınarak 
uluslararası bir platformda akademisyenler tara-
fından tartışıldı.
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Lisansüstü Eğitimler ve Etkinlikler bünyesinde yürütülen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 
ulusal bir program olarak her geçen yıl daha fazla sayıda ve daha nitelikli başvurular almaktadır. 
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi süreçlerinde geçen beş yıllık süre zarfında kazanılan tec-
rübe programın yürütme süreçlerinde geçmiş yıllara kıyasla belirgin bir iyileşme ve profesyonel-
leşmeyi de beraberinde getirdi. Lisansüstü Eğitimler çerçevesinde gerçekleştirilen her bir eğitim 
de katılımcılar tarafından ilgi ile karşılanmakta ve takip edilmektedir. Düzenlenen lisansüstü eği-
timlere ortalama 150 ile 200 kişi oranında başvuru yapıldı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen hemen 
her bir eğitim de katılımcılar açısından beklenen faydayı sağladığı görüldü. 

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 10-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Muş’ta gerçekleş-
tirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Muş Alpars-
lan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek. 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi başvuruları 
5 Aralık 2016 tarihi ile sona erdi. Kongreye 606 adet bildiri başvurusu yapıldı. Özet kabullerinin 
ilanı 31 Aralık 2016 tarihinde olacak.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLER VE ETKİNLİKLER

10-13 Mayıs 2017, Muş

6. Türkiye
Lisansüstü Çalışmalar 
Kongresi

İLEM’de 26 Ekim 2016 Çarşamba günü lisansüstü öğrencilere yö-
nelik olmak üzere Bilimsel Bilgi Kaynaklarının Kullanımı ve Lite-
ratür Tarama Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında araştırmacıların 
kendi alanlarındaki çalışmalarını nitelikli hale getirebilmeleri için 
etkili literatür taramasının nasıl yapılacağı üzerinde duruldu. Eği-
tim ile katılımcıların, literatür taraması için verileri sağlayan elekt-
ronik bilgi sistemlerini (Web of science, Jstor gibi) ve arama mo-
torlarını işlevsel bir şekilde kullanabilmeleri amaçlandı. Yard. Doç. 
Dr. Ömer Faruk Özbek tarafından verilen eğitimde katılımcılara, 
kaynaklar içerisinden verileri sistemli bir şekilde toplayabilme ve 
literatürü sınıflandırabilme becerisi kazanma imkânı sunuldu. 

İLEM İ ler i  Düzey Eğit imler Bi l imsel  B i lg i  Kaynakların ın Kul lanımı ve  
L i teratür Tarama Eğit imi

Ömer Faruk Özbek
26 Ekim Çarşamba 2016
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Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılara yönelik olarak, aka-
demik bir metin oluştururken araştırma sürecini hızlandırmak, 
referansların toplanması ve tasnifini kolaylaştırmak amacı ile 23 
Kasım 2016 Perşembe günü Akademik Referans Programları Eği-
timi düzenlendi. Bu amaç doğrultusunda eğitim, dijital kütüpha-
ne oluşturma ve bunları farklı kişilerle paylaşma imkanı sağlayan 
Zotero ve Atlas.ti programları odaklı gerçekleştirildi. Ümit Güneş 
tarafından verilen eğitimin sonunda katılımcılar, online veri ta-
banlarını kullanma, kolay bibliyografya oluşturma, kaynakları 
arşivleme ve organize etme, referans programlarına kaydetme ve 
metin yazımında farklı referans sitillerini etkili bir şekilde kulla-
nabilme konusunda eğitim alma fırsatı buldu.

17-18 ve 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde, lisansüstü çalışmalar 
yapan araştırmacılara yönelik olarak Zehra Haliloğlu yürütücü-
lüğünde, 4 haftalık (16 saatlik) mini Akademik Yazım Atölyesi 
düzenlendi. Eğitim kapsamında paragraf yazımının temel pren-
siplerinden başlanarak, katılımcılara akademik bir metin oluş-
turma sürecinde gerekli yöntem ve teknik bilgilerin kazandırıl-
ması amaçlandı. Üç aşamalı olarak planlanan Akademik Yazım 
Atölyesi’nin ilk aşamasında paragraf yazımının temel unsurları, 
ikinci aşamasında paragraftan makaleye geçiş süreci ve giriş, ge-
lişme, sonuç bölümlerinin nasıl hazırlanması gerektiği hususları 
incelendi. Üçüncü aşamada ise bildiri özeti, proposal, book review 
gibi temel akademik metin türlerinin yazılımı konusunda gerekli 
bilgiler verilerek bu metinlerin temel nitelikleri üzerinde duruldu.

Çalışma sırasında katılımcılarla örnek metin incelemesi yapıldı ve kendi tercihlerine göre seçecek-
leri bir metin türünde yazı hazırlamaları istendi.

Akademik Referans Programları  Eğit imi

Akademik Yazım Atölyesi

Ümit Güneş
23 Kasım Çarşamba 2016

Zehra Haliloğlu
17-18 ve 24-25 Aralık 2016
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nin beraber 
gerçekleştirdiği İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında Vicdan Çalıştayı 
gerçekleştirildi. 

Çalıştayın amacını açıklayan açılış konuşmasını gerçekleştiren Ömer Türker, 
vicdan kelimesinin kavramsal  problematiğinden söz etti. 

29 Mayıs Üniversitesi’nden Ahmet Ayhan Çitil’in moderatörlüğünde gerçekleşen 
“Vicdanın Mahiyeti” konulu birinci oturumda Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
Şengül Çelik’in “Çağdaş Ahlâk Teorilerinde Vicdan” başlıklı sunumuyla baş-
ladı. İstanbul Üniversitesi’nden Recep Alpyağıl “‘Vicdan’ Sözcüğünün ‘Yüzey 
Grameri’ni ‘Derin Grameri’nden Ayırt Etmeye Çalışmak: Türkçe Felsefe Sözlük-
leri Üzerinden Kavramsal Bir Arkeoloji” başlıklı sunumuyla devam etti. 

Çalıştayın ikinci oturumu “Kelamcılarda Vicdan” konusu üzerine oldu. Marma-
ra Üniversitesi’nden Hayrettin Nebi Güdekli’nin oturum başkanlığında yapılan 
oturumda, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Yunus Cengiz, “Câhız’ın Vicdan 
Düşüncesi: Ahlâkî Bilincin Gerçekleşim Seyri” başlıklı sunumunu ve Çanakkale 
On Sekiz Mart Üniversitesi’nden Osman Demir “Kadı Abdülcebbar’da Vicdan: 
Havatır Kavramı Bağlamında Bir İnceleme” başlıklı çalışmasını katılımcılarla 
paylaştı. 

Çalıştay ikinci günü “İslam Düşüncesinin Gelişim Döneminde Vicdan” oturumu 
ile devam etti. Mustakim Arıcı başkanlığındaki oturumda ilk konuşmacı Ömer 
Türker’di. Türker, fıkıh usûlü geleneğinde vicdan kelimesinin ve mefhumunun 
nasıl yer aldığını inceledi. Türker’den sonra Ankara Üniversitesi’nden Gürbüz 
Deniz, İbn Sînâ’da Ahlâkî Önermeler başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştayın dördüncü oturumunda ise “Fahreddin Râzî ve Sonrasında Vicdan” 
konusuna odaklanıldı. Bülent Ecevit Ünversitesi’nden Anar Gafarov ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi’nden Yunus Cengiz’in sunum yaptığı oturum başkanlığını 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Eşref Altaş yaptı. Gafarov sunumunda, 
Nâsirüddin Tûsî’de Vicdan sunumunda Tûsî’nin ahlaka dair görüşlerini ortaya 
koydu. Cengiz de “Ahlâkî Bilincin Öznelliği Sorunu: Fahreddin Râzî Açısından 
Bir Çözümleme” başlıklı çalışmasının sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştayın son oturumu “Klasiğin Son Döneminde Vicdan” başlıklığını taşıyor-
du.  Ömer Türker’in başkanlık yaptığı oturumda Müneccimbaşı Ahmet Dede’de 
Vicdan başlıklı sunumunu Cumhuriyet Üniversitesi’nden Asiye Aykıt gerçekleş-
tirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Ali Tekin’in “Vicdan ve Vicdanî Öner-
meler Arasındaki İlişki” başlıklı sunumuyla oturum sona erdi. 

Gerçekleştirilen kapanış oturumunda katılımcılar görüşlerini belirttiler ve otu-
rumu yöneten Ömer Türker de çalıştaya dair genel bir değerlendirmede bulu-
narak çalıştayı sonlandırdı. 

Vicdan İslam Ahlak Düşüncesi 
Bağlamında Ele Alındı
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Dinî ve Felsefi Düşüncede

Çalıştayı Gerçekleştirildi
Niyet

İlmi Etüdler Derneği ve İLKE Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdi-
ği İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamındaki çalışmalar devam 
ediyor. Haziran – Aralık  2016 döneminde gerçekleştirilen çalıştay-
lardan biri de 30 Ekim-1 Eylül tarihleri arasında geniş katılımla ya-
pılan Niyet Çalıştayı oldu.

Çalıştayın ilk oturumunda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesin-
den Nail Okuyucu, “Karâfî’nin el-Ümniyebiidrâkin-niyye Adlı Eseri 
Bağlamında Niyet” başlıklı çalışmasının sunumunu gerçekleştirdi. 
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Erdoğan da “Şatıbî’ye 
Göre Makasıd Bağlamında Niyet” adlı makalesiyle oturumun ikinci 
sunumunu yaptı. 

Çalıştayın ikinci oturumu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi 
Nedim Tan’ın “Teşekkül Dönemi Tasavvuf Metinlerinde Niyet Ko-
nusu” sunumuyla başladı. Oturum, Marmara Üniversitesi doktora 
öğrencisi Muhammed Muhdi Gündüz’ün “Gazzâlî’nin Niyet Anla-
yışı” sunumu oldu. 

Dinî ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı ikinci günü de yoğun katı-
lım devam etti. Günün ilk sunumunu Mardin Artuklu Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yunus Cengiz’in “Eşarî Düşüncede Niyetin Soykütü-
ğü: İrâdenin Sorunsallaştırılmasında Fahreddin Râzî’nin Katkısı” 
başlıklı çalışması oldu. Oturumun ikinci sunumu da “İbnü’l-Arabî 
Düşüncesinde Niyet Bahsi” başlıklı makalesiyle Yalova Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Hacı Bayram Başer tarafından yapıldı. “Molla 
Sadra’da Niyet Meselesi” başlıklı sunum da İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyesi Sümeyye Parıldar tarafından gerçekleştirildi. 

Öğleden sonraki oturumların ilk sunumu Marmara Üniversite-
si öğretim üyesi Ömer Türker’in “Felsefi Ahlak Teorisinde Gaye 
Kavramı ile Niyet Kavramı Arasındaki İlişki” sunumuyla başladı. 
Ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Günenç 
“Kant’ın Niyeti Neydi” sunumunu gerçekleştirdi. 

Çalıştayın son sunumu da Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Sedat Yazıcı ve Aslı Yazıcı’nın “Batı Düşüncesinde Niyet ve 
Niyetsellik” başlıklı çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Kapanış oturumunda çalıştayda ortaya konan verilerin bir özetini 
yapan Ömer Türker, çalıştayın özetini katılımcılarla paylaştı.
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“Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı”, İslam Ahlâk Dü-
şüncesi Projesi kapsamında, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İLKE İlim Kül-
tür Eğitim Derneği ve Global Research Thinking Center (GRTC) ortaklığı 
ve Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla, Kütahya’da gerçekleştirildi. İki 
gün boyunca İslam düşüncesinin ilk döneminden, ikinci klasik dönemine 
kadar olan zaman diliminin bir dökümünün yapıldığı çalıştayda, toplam 
yedi oturumla kelam, felsefe ve tasavvuf alanlarının kurucu düşünürleri-
nin insan tanımları ele alındı.

Erken dönem Mutezile düşünürlerine yer verilen ilk oturumda, ilk olarak 
Hayrettin Nebi Güdekli, “Mutezile’den Muammer’e Göre İnsanın Hal-
leri” başlığı ile sunumunu gerçekleştirdi. İlk oturumun ikinci kısmında 
“Mutezile’nin İnsan Düşüncesinde Rakip İki Tasavvur: Ebu’l-Huzeyl ve 
Nazzam Gelenekleri” başlığı ile sunumunu gerçekleştiren Yunus Cengiz, 
Ebu’l-Huzeyl ve Nazzam’ın insan görüşlerinin iki farklı geleneğe dayan-
dığını ileri sürdü.

Kelam düşüncesinin üçüncü yüzyıl sonrası düşünürlerine geçilen ikinci 
oturumda, ilk olarak Hülya Alper, “İmam Maturidi’nin Düşünce Sitemin-
de İnsanın Anlamı ve Değeri” başlığı ile sunumunu gerçekleştirdi. İkinci 
oturumun “Eşari, Bakillani ve Cüveyni’nin İnsan Tanımlarının Mukaye-
sesi” başlıklı ikinci sunumu Şaban Haklı tarafından gerçekleştirildi.

Meşşai felsefenin iki önemli filozofunun insan görüşlerinin ele alındığı 
üçüncü oturumda, ilk olarak Hatice Umut “Farabi Düşüncesinde İnsan-
lık Anlamının Taşıyıcı Tikelinden, Ahlâk ve Siyasetin Öznesi Olan İnsana 
Geçişin Serüveni” başlığı ile sunumunu gerçekleştirirken, ikinci sunu da 
“İbnRüşd Düşüncesinde İnsanın Doğası” başlıklı çalışmayla Atilla Arkan 
tarafından yapıldı. 

Son oturumda, “İnsan ve Hayvan: Felasife için “Düşünen” Faslının Ayrı-
calığı Ne Anlama Gelir?” başlığı ile sunumunu gerçekleştiren İbrahim Ha-
lil Üçer’di. Çalıştayın ikinci gününün ilk oturumunda, “İbn Sina Düşün-
cesinde İnsanın Mahiyeti” adlı sunu Mehmet Zahit Tiryaki yaptı. Oturu-
mun ikinci kısmında Eşref Altaş, “Fahreddin er-Razi’de İnsanın Mahiyeti” 
başlığı altında sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci günün ikinci oturumunda ilk olarak konuşan Ziya Erdinç, 
“Teftazani’de Bilen Bir Özne Olarak İnsan” başlığı ile çalışmasını sundu. 
İkinci konuşma ise Murat Kaş’ın “Seyyid Şerif Cürcani’nin Düşüncesinde 
İnsan Nefsi” başlıklı çalışmasıydı. 

Çalıştayın son oturumu ise Ercan Alkan ve Nedim Tan’ın ortak çalışması 
olan “Tasavvufta İnsanın Tabiatı ve Halleri” adlı sunumdu.

İki gün süren ve alanında uzman isimlerin çalışmalarını istişare ettikleri 
İnsan Tanımları Çalıştayı katılımcılar tarafından yapılan genel bir değer-
lendirmeyle sona erdi.

Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı 
Kütahya’da Gerçekleştirildi
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarihsel süreçte İslam medeniyetini teşkil eden unsurlarla alakalı projelere ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu projeler kapsamında birçok çalışma icra ediliyor. Bu çalışmaların en önemlisi de projeler kapsamın-
da gerçekleştirilen kitap çalışmalarıdır. Bu dönem hem İslam Ahlak Düşüncesi Projesi hem de Taşköprülüzade Külli-
yatı Projesi için çok bereketli bir dönem oldu ve alandaki çalışmalara ek olarak özgün ve başvuru kaynağı niteliğinde 
önemli yayınlar akademi camiasının istifadesine kazandırıldı.

En genel anlamda insan tabiatı şeklinde ifade edilebilecek olan kişiliğin, oluşum ve farklılaş-
masında tevarüs edilen biyolojik ve kalıtsal özelliklerin mi yoksa yaşanılan deneyimler çe-
şitliliğinin mi esas öneme sahip olduğu tartışması felsefe tarihinin erken dönemlerine kadar 
geri götürülebilecek ve bugün de aynı canlılıkta varlığını devam ettiren bir probleme işaret 
etmektedir. İnsan tabiatını açıklama biçimi olarak mizaç teorileri ise bir aynıyla fizik ve tıp 
ile ilgiliyken sonuçları itibariyle insanın eylemleri ve bu dünyada bulunuşu ile doğrudan iliş-
kilidir.  Elinizdeki kitap, 2015 yılında İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi’nde kapsamında İslam 
düşüncesinde ortaya çıkan mizaç teorileri üzerine gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantı-
larının genişletilmiş bir çıktısıdır. Kitapta yer alan makaleler; insan kişilik ve karakterinin 
anlaşılmasında çok merkezi bir yeri olan mizaç teorisinin Hipokrat (M.Ö. 375) ve Galen (ö. 
200) sonrası dönemine, daha özel olarak ise problemin bazı İslam filozof ve kelamcıların-
daki görünümlerine odaklanmaktadır. Kitap, konuyla ilgilenmek isteyen okuyucular için bir 
başlangıç olmayı ve sonrasında problemin yeni görünümleriyle mukayeseli bir şekilde yapı-
lacak yeni okuma, anlama ve yorumlama süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

İLEM Yayınlar

İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri
Editörler: M. Zahit Tiryaki & Kübra Bilgin Tiryaki

Ahlâkî yargıları, bir başka ifadeyle ahlâkî önermeleri iyi veya kötü şeklinde değerlendirmemi-
zi sağlayan ilke yahut kaynak nedir? Düşünce tarihinde bu kaynağın haz, doğa, duygu, akıl, 
sezgi, toplum, ilahî irade olduğuna dair farklı cevaplar bulmak mümkündür. Fakat “Adaletin 
iyi, zulmün kötü olduğunu nereden elde ediyorum?” sorusuna verdiğimiz cevap, biziyeniden 
farklı sorularla karşı karşıya getirir. Örneğin cevabımız akıl ise bu aklın özelliği nedir yahut 
hangi akıldır? İnsanın doğasının, duygularının, sezgisinin, içinde yaşadığı toplumun eylem-
lere ilişkin iyi ve kötü yargısını vermede bir rolü var mıdır? İlahî vahyin ahlâk alanını belirle-
medeki rolü nedir? Ahlâkî yargılar ile ilgili olarak çoğaltılabilecek bu tür soruların, bu kitapta 
temel olarak “ahlâkî önermelerin kaynağı” sorusu altında ele alınması  amaçlamaktadır. 

İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı
Editörler: Eşref Altaş & Mervenur Yılmaz
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Sevgi (el-mehabbe), kavramına dair etimolojik bir tahlil girişimi olan bu çalışma, sevgi kav-
ramının İslâm düşüncesinde metafizik, fizikî, ahlâkî ve siyasî boyutlarına ilişkin açılım-
ları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.  Çalışmada, Allah’ın sevgisi ile yaratılmışların 
sevgisinin mahiyet farkına işaret edilerek İslâm düşünürlerinin sevgi kavramı etrafında 
tartıştıkları problemlere yer verilmiş; böylece İslâm filozoflarının, kelâm bilginlerinin ve 
mutasavvıfların sevgiye ilişkin yazdıkları üzerinden mukayese yapma imkânı sağlanmıştır.  
İslâm düşüncesine dair yazılmış metinler ışığında sevgi kavramının analizini ortaya koyan 
bu eser, okuyucularını sevginin bireyin ahlâkî yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikte-
liğin mükemmel şekilde tesisi için vazgeçilmez bir haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Ahlâk, İslam düşüncesi içerisinde pratik felsefeden çeşitli dinî ilimlere varıncaya kadar ge-
niş yelpazede tartışılagelen bir alandır. Bu itibarla ahlâk; felsefî ilimlerden biri olarak kabul 
edilirken aynı zamanda hadis, kelâm, fıkıh, tasavvuf gibi dinî ilimlerde de farklı vecheleriyle 
tartışılmaktadır. Birden çok disiplinin kesişim noktasında yer alan ahlâkın, tüm boyutlarıyla 
incelenip ortaya konulabilmesi için bu ilimlerin kendi iç dinamikleri bakımından ele alınması 
gerekmektedir. Böyle bir çaba İslam düşüncesi içerisinde yer alan ahlâkın bütün boyutlarıyla 
anlaşılması için elzem görünmektedir. Bu ihtiyaca binaen İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve 
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” kap-
samında Mart 2013-Mart 2014 tarihleri arasında İslam Ahlâk Literatürünün Temel Husu-
siyetleri” başlıklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiş ve ahlâk alanına dair literatür 
kendi hususiyetleri bağlamında tartışılmıştır. Elinizdeki bu kitap, sözkonusu toplantılarda 
gerçekleştirilmiş sunumların makalelerinden oluşmaktadır. 

İslâm ilim ve düşünce mirasının 16. yüzyıla kadar ulaşan ana akımlarını ve nazarî düşün-
cenin temel tartışma noktalarını Taşköprîzâde’nin eserlerinde bulmak ve onun bu akımla-
rı farklı düzeylerde sahiplendiğini, söz konusu tartışmalarda dirayetini ortaya koyduğunu 
görmek mümkündür. Bu yönüyle o, dönemine intikal eden ilmî birikimi harmanlayan, tek 
bir düşünce ekolünün içerisinde ele alınması pek de imkan dahilinde olmayan bir Osmanlı 
âlimidir. Taşköprîzâde’nin bu özelliğinin belki de en belirgin olarak görüldüğü sahalardan 
biri ahlâktır. Bu çalışmada Taşköprîzâde’nin  farklı sahalarda kaleme aldığı eserlerden yola 
çıkarak ve aynı zamanda kaynakları ve dönemindeki literatürle mukayese ederek onun ahlâk 
ve siyasete dair görüşlerini tartışmayı amaçladık.

İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri

İslam Ahlâk Literatürü - Ekoller ve Problemler

İnsan ve Toplum - Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

Hatice Toksöz

Ömer Türker & Kübra Bilgin Tiryaki

Müstakim Arıcı
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1281 (1864) senesinde kisve-i tab‘a bürünmüş olan bu eser, 14. yüzyılda Abdurrahmân b. Ahmed 
b. Abdülgaffâr el-Îcî (v. 756/1355) tarafından yazılan Ahlâk-ı ‘Adudiyye isimli risalenin bir tercü-
me-şerhidir. Eserin telif edilmesi Müellif Mehmed Emîn İstanbulî’nin insanların ahlâkî bir dü-
şüş yaşadığını müşahede etmesi üzerine o güne kadar Türkçeye tercüme edilmemiş olan Ahlâk-ı 
‘Adudiyye’yi tercüme etme fikrinin kendisinde hâsıl olması neticesinde olmuştur. Dört makaleden 
müteşekkil olan eserin ilk bölümü, ahlâkın teorik bahislerinin ele alındığı “Nazarî Ahlâk” baş-
lığını taşımaktadır. İkinci makalede “Fazîletlerin Korunması ve Kazanılması” başlığı ile ahlâkın 
pratik meselelerine yer verilmiştir. Eserde, “Ev İdaresi” başlığını taşıyan üçüncü bölüm ile “Şehir 
Yönetimi” unvanlı dördüncü bölümün yer almasıyla ahlâkın bütün meseleleri ele alınmış; böylece 
okuyucuya kuşatıcı bilgiler sunulmuştur.

Yazdıklarıyla 7/13. yüzyıl sonrası müteahhir dönem düşüncesi üzerinde önemli etkiler bırakan 
Adûduddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) benzer etkiyi ahlâk alanında da yaptığı görülmektedir. Nite-
kim el-Îcî’nin yazdığı muhtasar ahlâk risalesi el-Ahlâku’l-‘Adudiyye tespit edilebildiği kadarıyla 
kendisinden sonra dokuz ayrı şerhe konu olmuştur. Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinden birisi olan bu 
eserin, müellifi tespit edilememekle birlikte Timurlu  devlet adamlarından Sultan Baysungur’a 
(ö. 837/1434) ithaf edildiği bilinmektedir.  Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri içerisinde tarihsel olarak ilk 
sıralarda yer alan eser, Timurlular döneminde Herat’ta kaleme alınması sebebiyle dönemine dair 
bazı hususiyetler barındırmaktadır. Diğer şerhlerle birlikte değerlendirildiğinde farklılıklar ve 
benzerliklerinin daha açık bir biçimde ortaya çıkacağı çalışma, Ahlâk-ı Adudiyye şerh geleneğinin 
bütünlüklü bir şekilde yorumlanması açısından önemli bir katkı olacaktır.

İslam Ahlak Düşüncesi’nin önemli eserlerinden birisi olan, Îcî’nin Ahlâki’l-‘Adudiyye adlı ahlâk ri-
salesi kısa olmakla birlikte, oldukça etkili olmuş ve üzerine toplamda dokuz şerh yazılmıştır. Son 
dönemde yapılan tasniflere göre felsefi ahlâk çizgisinde yer alan Îcî’nin eserine yazılan şerhler, bu 
çizginin devamlılığını göstermesi açısından önemlidir. Bu şerhlerden birisi de, Îcî’nin öğrencisi olan 
Kirmânî’nin şerhidir. Kirmânî’nin şerhini diğer şerhler arasında önemli yapan husus, şerhin bizzat 
Îcî’nin öğrencisi tarafından yazılmış olması ve aynı zamanda ilk şerh olmasıdır. Şerhin Îcî ölmeden 
önce tamamlanmış olması da, şerhi önemli kılmaktadır. Kirmânî şerhinin kendisinden sonra yapılan 
şerhlere şekil ve tartışılan konular bakımından kaynaklık yaptığı görülmektedir. Bu kitapta yer alan 
Kîrmânî şerhinin tahkik ve tercümesiyle, ahlâk literatürüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

13. yüzyıldan sonra İslam dünyasındaki ilim gelenekleri önemli ölçüde belli başlı eserler etrafında 
kaleme alınan şerh ve haşiyelerle devam eder. Bu bağlamda İslam düşüncesinin müteahhirûn dö-
nemi Hidâyetü’l-hikme, Hikmetü’l-ayn, Şerhu’l-Mevâkıf fî ilmi’l-kelam, Şerhu’l-Makâsıd, Şerhu’l-
Akâid, Akâid-i Adudîyye, Füsûsu’l-hikem, Miftâhu’l-gayb gibi çeşitli ilim dallarında kaleme alınan 
eserlerin tarihi olarak okunabilir. Bu türlü klasikleşmiş risale ve kitap yazarları arasında Adudiddîn 
el-Îcî’nin bilhassa zikredilmesi gerekir. Îcî, er-Risâletü’l-Vaz‘iyye, Akâid-i Adudiyye, el-Mevâkıf, Şerhu 
Muhtasaru’l-Müntehâ eserleriyle dilbilim, kelam ve fıkıh usûlü alanlarında yazım geleneği oluştur-
masının yanısıra ahlâk ve siyaseti teorik ve pratik yönleriyle ele aldığı Ahlâk-ı Adudiyye adlı risalesiy-
le de ahlâk ve siyaset alanında bir yazım geleneğinin oluşmasına vesile olmuştur. Tahkik ve tercüme-
sini yayımladığımız şerh, Îcî’nin doğrudan talebesi Seyfeddîn Ahmed el-Ebherî’ye aittir.

Melzemetü’l-Ahlâk - Mehmed Emîn İstanbulî

Şerhu’l- Ahlâki’l-‘Adudiyye - Müellifi Meçhul (15. yüzyıl)

Şerhu’l- Ahlâki’l-‘Adudiyye - Şemsüddîn el-Kirmânî

Şerhu’l- Ahlâki’l-‘Adudiyye - Seyfüddîn Ahmed El-Ebherî

Melek Yıldız Güneş & Aliye Güler

Kübra Bilgin Tiryaki

Mervenur Yılmaz

Ömer Türker
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Taşköprîzâde Külliyatı’nın İlk Dört Cildi Yayımlandı

Taşköprîzâde Projesi kapsamında, Ebu’l-hayr 
İsâmuddîn Ahmed Efendi (ö. 1561) veya bilinen ismiyle 
Taşköprîzâde’nin henüz yazma hâlinde bulunan, kelam, 
felsefe, tasavvuf, mantık, dil ve tefsir gibi alanlarda ya-
zılmış eserlerinin neşri, tercümesi ve değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yürütülen çalışma-
ların sonucunda Hâşiye ‘Alâ Şerhi’l-Keşşâf li’l-Cürcânî, er-
Risâletü’l-Câmia, Ahlak ve Siyaset Risaleleri ve Felsefe Risa-
leleri olmak üzere Taşköprîzâde Külliyatı’nın ilk dört cildi 
yayımlandı. Bu dört ciltle birlikte Taşköprîzâde’nin yazma 
hâlindeki 8 eseri gün yüzüne çıkmış oldu. Geriye kalan yak-
laşık 30 eser, 17 cilt olarak hazırlanmaya devam etmekte, 
kısa sürede okuyucularına ulaşması beklenmektedir.

Taşköprîzâde Külliyatı’nın ilk cildi Hâşiye ‘Alâ Şerhi’l-Keşşâf 
li’l-Cürcânî: Cürcânî’nin Keşşâf Şerhi’ne Hâşiye olarak M. 
Taha Boyalık tarafından hazırlanmıştır. Seyyid Şerîf el-
Cürcânî’nin Şeru’l-Keşşâf’ına Taşköprîzâde tarafından ya-
zılan kapsamlı bir hâşiye olan bu eser, M. Taha Boyalık’ı 
tenkitli neşri ve tercümesiyle ilim dünyasına sunulmuştur. 
Edebî tenkit alanında eşine ender rastlayabileceğimiz bu 
eser, dil, din ve felsefe bilimleri açısından oldukça zengin 
malzemeler içermektedir.

Taşköprîzâde Külliyatı’nın ikinci cildini ihtiva eden er-
Risâletü’l-Câmia li Vasfi’l-Ulûmi’n-Nâfia: Faydalı İlimlerin 
Niteliklerini Kuşatan Risale, Murat Kaş tarafından hazırlan-
mıştır. Tahkik ve tercümesi yapılan bu metin, ilimler tasni-
fi ve tarihi bağlamında sistematik tarzda yazılmış bir eser 
olmaktan ziyade, genel olarak ilim ve ilimlerle ilgili birta-
kım hususların ve görüşlerin ele alındığı bir risale olma 
özelliğini taşımaktadır.

Taşköprîzâde Külliyatı’nın üçüncü cildi Ahlak ve Siyaset 
Risaleleri ismiyle Taşköprîzâde’nin ahlak ve siyaset alanın-
daki eserlerini kapsamaktadır. Müstakim Arıcı tarafından 
hazırlanan bu cilt Taşköprîzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-
Hilâfeti’l-İnsâniyye ve’s-Saltanati’l-Ma’neviyye ve Risâle fî 
Fazîleti Mekârimi’l-Ahlâk eserlerinin tercüme ve tahkikin-
den oluşmaktadır. Bu iki metnin yayımlanmasıyla birlikte 
Taşköprîzâde’nin ahlak ve siyaset alanındaki tüm metin-
leri günümüz araştırmacıları ve okuyucularının erişimine 
sunulmuştur.

Taşköprîzâde Külliyatı’nın dördüncü cildi Taşköprîzâde’nin 
felsefe alanında yazdığı dört risaleyi kapsamaktadır. Bu an-
lamda Felsefe Risaleleri cildinde Ravzu’d-Dekâik fî Hadarâti’l-
Kakâik: Hakikat Mertebelerindeki İncelikler adlı metin Küb-
ra Şenel tarafından; Tebyînü’d-Dekâik fî Ta’yîni’l-Hakâik: 
Hakikatleri Belirlemedeki İncelikler ve İsbâtü Cevâzi’l-Halâ 
bi-Delîli’s-Safhati’l-Melsâ’: Pürüzsüz Yüzey Deliliyle Boşlu-
ğun İmkânının İsbâtı Cahid Şenel tarafından; Kavâidü’l-
Hamliyyât fî Tahkîki Mebâhisi’l-Külliyât: Tümellerle İlgili So-
runların Tahkikinde Yüklemelerin Kuralları M. Zahid Tiryaki 
tarafından tahkik ve tercüme edilmiştir. Bu ciltle birlikte 
Taşköprîzâde’nin felsefe alanıyla ilgili metinleri ilim dün-
yasının ilgisine sunulmuştur.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İlim Sanat Tarih ve Edebi-
yat Vakfı (İSTEV)’nın işbirliğiyle yürüttüğü Taşköprîzâde 
Projesi kapsamında Taşköprîzâde’nin henüz yazma 
hâlinde bulunan tüm eserleri İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Yayınları’ndan çıkmaya devam edecektir. 
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disiplinlerarası irtibatı kurarak bütünlüklü bilgi üretme gayesiyle 2011 yılında yayımlamaya başladığı İnsan & 
Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society) altı yılı geride bıraktı. Dergi bu dönemki yayın dönemine 
nitelikli yazıların yer aldığı 6. cilt 1. Sayısı ve 6. cilt 2.sayısına ek olarak yeni web sitesiyle devam ediyor. Tüm 
eski sayılara da erişim imkanı bulunan web sitesini insanvetoplum.org adresi üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

İnsan ve Toplum Dergisi

Yenilenen insanvetoplum.org’u ziyaret ederek tüm makalelere erişe bilirsiniz.

Yeni Site Yayında
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen Türkiye 
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) beşincisi, 12-15 
Mayıs 2016 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Dört gün süren etkinlikte, 
32 oturumda 45 farklı üniversiteden gelen akademisyenler-
ce 122 tebliğ sunuldu. İki hakem değerlendirmesinden geçen 
makaleler 5. TLÇK Bildiriler kitabında bir araya getirildi. ede-
biyat, eğitim, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, 
mimarlık ve şehircilik, sanat, siyaset bilimi,  sosyoloji, sosyal 
politikalar, tarih, uluslar arası ilişkiler gibi farklı disiplinlerde 
yazılmış bu makalelere tlçk.org.tr web sitesi üzerinden YA-
YINLAR sekmesi altından ulaşabilirsiniz.

5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Kitabı 
Dört Cilt Olarak Yayımlandı.

Nazariyatın 3. Cilt 1. Sayısı Yayımlandı

Nazariyat Dergisini İlmi Etüdler Derneği ve Babil.Com adreslerinden temin edebilirsiniz.
Daha fazlası için nazariyat.org’u ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul’da, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerin-
de uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan ve 
ATLA, Philosopher’s Index, Erih Plus, Index Islamicus, 
ULAKBİM gibi birçok ulusal ve uluslararası indeks tara-
fınsan taranan Nazariyât’ın beşinci sayısı da araştırma-
cıların ilgisine sunuldu. Nazariyat bu sayısında, İslam 
düşüncesindeki nazarî geleneklerin farklı boyutlarını 
âlimâne bir şekilde inceleyen dört makale, bir değerlen-
dirme makalesi ve de alanda neşredilmiş güncel eserleri 
değerlendiren beş kitap kritiği ile okuyucularının karşı-
sına çıkmaktadır. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf 
ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri-
ne, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer 
veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki 
nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döne-
me ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden 
yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Hindistan Keşmir Üniversitesi ve Ulusal İs-
lam Üniversitesi ile Yeni Delhi’de gerçekleştirilen uluslararası konferansı 
takip etmek için İLEM ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nden birçok 
temsilci Hindistan’a gitti. Her iki derneğin temsilcilerinden oluşan heyet 
konferans süresince Hindistan’da yer alan İslami kuruluşlarla önemli te-
maslar gerçekleştirdi.

Temaslardan ilki Hindistan Müslümanları için büyük öneme sahip Milli 
Gazete ile gerçekleştirildi. Hint Müslümanlarının sesini dünyaya duyur-
ma gayretinde olan gazetenin editörü Dr. Zaferül İslam ile gerçekleştiri-
len toplantıda hem bölgenin dinamikleri ve siyasal konjoktörü hem de 
Müslümanların uluslararası alandaki durumu üzerine fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca İLEM ve İLKE temsilcileri,  Milli Gazete tarafından 
gerçekleştirilen Filistin Konferansında da yerlerini aldılar.Kurumsal te-
maslardan bir diğeri New Age İslam adlı insan hakları alanında çalışmalar 
yürüten kuruluşun başkanı Dr. Sultan Shahin ile gerçekleştirildi. Liberal 
bir kuruluş olan New Age İslam Güney Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey 
Amerika gibi geniş bir coğrafyada 7 dilde yayın yapan web sitesiyle bugün 
İslamı terörle eş anlama getirenlerle mücadele ediyor. Dr. Sultan Shahin 
çalışmaları hakkında temsilcilerimizi bilgilendirdi.

İLEM’in sonraki kurumsal ziyaret adresi Hint kıtası için önemli bir olu-
şum olan Cemaat-i İslami’yeoldu. Kurumsal ziyarette oluşumun temsilci-
leriyle Hindistan, Pakistan ve Asya kıtasının çeşitli bölgelerindeki Müslü-
manların durumunu ve bu bölgedeki siyasi yapıların Müslümanlara olan 
etkileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Derneğimizin çalışmalarına benzer çalışmalar yürüten ve akademik bir 
kuruluş olan Institute of Objective Studies’e de bir ziyaret gerçekleştiril-
di. İslam İktisadı üzerine yayınlar gerçekleştiren bu kurumla İLEM’in 5 
yıldır gerçekleştirdiği İslam İktisadı Atölyesi hakkında önemli istişareler 
gerçekleştirildi.

Temsilcilerimizin kurumsal ziyaretleri arasında yer alan bir diğer önemli 
kurum da İslam Fıkhı Akademi’si oldu Güncel fıkhi sorunları ele alan aka-
demi 1989’dan bu yana çalışmalarını yürütüyor. Kurumun İslam İktisadı 
alanında yaptığı çalışmalar hakkında görüşmeler yapılan toplantıda 20’ye 
yakın eserin yayımı hakkında bir anlaşma yapıldı. 

Temsilcilerimiz temasları kapsamında Hindistan Büyükelçimiz Doç. Dr. Bu-
rak Akçomak’ı da ziyaret etti. Türk misafir perverliğini Hindistan’a taşıyan 
Akçomak, gösterdiği ilgi ve alakayla temsilcilerimizi kendi evinde hissettirdi.

İLEM’in Hindistan Temasları
İlmi Etüdler Derneği Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği İslam 
Dünyasının Siyasal İkliminin Değişimi başlıklı konferans 
boyunca önemli kurumsal temaslar gerçekleştirdi.

İLEM’den Haberler
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15 Temmuz gecesi yaşanan, başta Türk milletinin 
milli iradesine ve tüm evrensel değerlere kasteden 
darbe girişimi sonrasında Türkiye’de akademik 
çalışmalar yapan sivil kuruluşlar İlmi Etüdler Der-
neği (İLEM) ve Politik, Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi (PESA) öncülüğünde bir araya 
gelerek Darbe Karşıtı Akademisyenler Platformu 
(DAKAP) kuruldu.

Darbe Karşıtı Akademisyenler Platformu (DA-
KAP), akademik faaliyetler icra eden sivil toplum kuruluşları tara-
fından darbecilere ve darbeyi besleyen yapı ve koşullara karşı ses 
yükseltmeyi ve birlikte hareket etmeyi sağlamak amacıyla kuruldu. 

Darbenin nedenleri, süreci ve yapısının araştırılması ve kamuo-
yunun bilgilendirilmesi noktasında çalışmalar yürüten DAKAP’ın 
koordinatörlerinden İLEM Başkanı Süleyman Güder yaptığı açık-
lamada, “15 Temmuz gecesi gerçekleşen insanlık ve tarih dışı bir 
kalkışmanın derin şaşkınlığı içerisindeyiz. Sokaklara, meydanlara, 
devlet ve hükümet binalarına ağır makineli silahlarla saldıran ve 
kendi insanına kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş bu hain teşeb-
büsü telin ediyoruz. Özgür düşüncenin kalesi olan üniversitelerin 
milletin iradesine kasteden bu tür hain kalkışmaları kabul etmeye-
ceğini ve bir daha bu tür yapılanmaların, ülkenin göz bebeği, ilim 
yuvası üniversitelerde taban bulmaması için DAKAP olarak çalış-
malarımızı uzun soluklu devam ettireceğimizi kamuoyuna bildir-
mek isterim.” dedi.

Darbe Karşıt Akademisyenler Platformu (DAKAP) koordinatörle-
rinden ve PESA Üyesi Fatih Savaşan ise üniversitelerin Türkiye için 
stratejik kuruluşlar olduğunu ve bu sebeple darbe karşıtlığının üni-
versitelerde zaten var olan zemininin güçlendirilmesi ve diğer sivil 
platformlarla bütünleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Savaşan, 
üniversitelerde verilen tepkinin ve akademisyenlerin bireysel ola-
rak verdikleri tepkinin yanı sıra artık akademik çalışmalarda önem-
li roller üstlenen sivil akademik kuruluşların da bu hususta sorum-
luluklarının bulunduğu bilinciyle DAKAP’ı kurduklarını söyledi. 
Savaşan, DAKAP’ın ve üyesi olan kuruluşların Türk toplumunun 
hak ettiği demokratik, özgür ve hukuki temeller üzerine oturmuş, 
ülkemizin refahı ve huzuru için çalışacak üniversitelere ve akade-
misyenlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu bilinciyle 
çalışmalarına devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.

Sivil Akademik Kuruluşlar Darbeye Karşı Bir Araya Geldi

DAKAP’ı Oluşturan  
Sivil Akademik Düşünce Kuruluşları

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Politik, Ekono-
mik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA), 
Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi (ASEM), Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi (ESAM),  Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Bilim 
ve Sanat Vakfı (BİSAV), Bilgi İletişim Kültür 
Araştırma Derneği (BİLKAD), Bilgi Yolu Eği-
tim Kültür Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
(BİLSAM), Kadim Akademi Derneği, Selçuk-
lu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi 
(SADAM),  İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 
(İSAR), Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV), Konya 
İktisadi Toplumsal Araştırma Derneği (Kİ-
TAD), İlim Kültür Düşünce Araştırma Me-
deniyet Derneği (İKDAM), Eğitim Kültür İlim 
Medeniyet Derneği (EKİM-DER), Aziz Mah-
mud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Mer-
kezi (İLAM),  ENSAR Vakfı Değerler Eğitimi 
Merkezi (DEM),  İnsan Vakfı Eğitim Merkezi 
(İVEM),  Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Din 
Eğitimi Akademisi (DEA), İhsan Vakfı, Teknik 
Elemanlar Derneği (TEKDER), Üniversite 
Yöneticileri Derneği (ÜNYÖNDER), Marma-
ra Üniversitesi Mezun Mensuplar Derneği 
(MÜMDER Akademi), İslami İlimler Eğitim 
Araştırma Derneği ve İlim Kültür ve Eğitim 
Vakfı (İKEV Akademi) 

İLEM’den Haberler
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İlmi Etüdler Derneği  (İLEM) olarak çatı kuruluşumuz olan İLKE derneğinin öncülüğünde ve kardeş ku-
ruluşlarımız olan YEKDER ve İGİAD ile 15 Temmuz gecesi gerçekleşen insanlık dışı askerî kalkışmanın 
başladığı Boğaziçi Köprüsünde bir araya geldik. Boğaziçi Köprüsünde 21 Temmuz günü gerçekleşen ve 
milyaonlarca insanın binlerce sivil toplum örgütünün de katıldığı kınama eylemine İlmi Etüdler Derneği 
de yönetim kadroları ve gönüldaşlarıyla beraber iştirak etti.

Gerçekleştirilen kınama eğlemine ilişkin açıklamada bulunan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Güder, “15 Temmuz günü ülkemiz gözü dönmüş bir cunta tarafından insanlık dışı bir isyana maruz kal-
mıştır. Kendi insanın ekmeğini yiyenler kendi insanına kurşun sıkarak 200’den fazla insanın ölümüne 
sebebiyet vermiştir. Allah’tan c.c. şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların ve insanımızın göstermiş 
olduğu cesaret bugün burada toplanmamıza imkan sağlayan çok önemli bir unsurdur. Bizler bugün ha-
inlerin başarısız girişimlerini telin ederken aynı zamanda da birlik ve beraberliğimizin de bayramını 
kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

Milyonlarınların birlik ve beraberlik mesajı verdiği yürüyüş askerî kalkışmanın ilk başladığı yerde yapı-
lan basın açıklamasının ardından sonra erdi.

İLEM Mensupları Askerî Kalkışmanın Başladığı Yerdeydi

İLEM’den Haberler
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Projenin açılışı, Harvard Üniversitesi profesö-
rü Doris Sommer’ın Kültürel Aktörler (Cultu-
ral Agents) adlı konferansı ile başladı. İLEM’den 
Firdevs Bulut’un katıldığı açılış toplantısı birçok 
üniversite katılımcısı tarafından ilgiyle takip edil-
di. aynı zamanda sanat ve insani bilimlerin araç-
larını günümüzün kültürel ve sosyal meselelerine 
çözümler üretebilecek şekilde etkili kullanabilme 
imkanını araştıran “Cultural Agents” (http://www.
culturalagents.org/) ve “Pre-Texts” (http://www.
pre-texts.org/) isimli iki ayrı projenin yürütücü 
olan Prof. Sommer, açılış konferansında, beşeri 
bilimlerde (humanities) kültür gibi kavramlara 
verilen anlamların coğrafya, inanış biçimleri ve 
değerler ile birlikte değişebileceğini; bu nedenle de 
‘kültürel’ kavramını kullandığımızda çoğunlukla 
neden bahsettiğimizin çok da açık olmadığını ifade 
etti. Sosyal bilimlerde kültür kavramı, uygulamalar 
ve ortak değerlerle ilişkiliyken, bir beşeri bilimci 
(humanities) veya sanatçı için kültür tam anla-
mıyla bir deney sahasıdır. Bu nedenle de Sommer, 
sanatın, içerisinde bulunduğu ve bizzat üretildiği 
kültür dünyasından uzak kalmaması ve yaşanan 
sorunlara çözüm getirebilmesi için, yapılan tüm 
çalışmalarda (sanatçı ya da insan bilimcisi fark et-

meksizin) istatistiksel veri analizi kullanılmasının 
öneminden bahsetti.

Proje koordinatörü Catherine Boyle’un, program 
açılışında ifade ettiği gibi Language Acts and Worl-
dmaking projesinin de asıl hedefi, yalnızca bir dil 
ve dil kökenleri araştırmasından öte, dil öğrenme-
nin, çok dilliliğin ve kültürel çeşitliliğin toplumlar-
da sahip olduğu yeri araştırmak ve dünyamızdaki 
hızla değişen gerçekliklerle diller arasında nasıl bir 
ilişki kurulabileceğini sormaktır.

Proje, 6 farklı araştırma birimi altında yürütülme-
ye devam edilecek: Kavramların seyahati, tercüme 
faaliyetleri, dijital uyarlamalar, anlam çalışmala-
rı, diaspora kimlikleri ve dil geçişleri. Her birim 
altında bu birimlere dair araştırma ve çalışmalar, 
uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuş gruplar ta-
rafından yapılacak.

Projenin açılış konferansından önceki iki gün bo-
yunca da (21-22 Kasım 2016), King’s College öğ-
rencileri ve proje ortaklarının katılımıyla proje 
başlıklarına dair çalıştaylar düzenlendi ve sonuç 
notları proje koordinatörü Prof. Boyle tarafından 
konferans öncesinde paylaşıldı. Bu çalıştaylar ve 
konferanslar, proje süresi boyunca aralıklarla de-
vam edecek.

“Language Acts and Worldmaking” Projesinin 
Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Projenin
Türkiye 
Ayağını 
İLEM 
Yürütecektir.

İLEM

ULUSLARARASI

ETKİNLİKLER

Britanya Arts & Humanities Research Council (AHRC) tarafından desteklenen ve İLEM’in de ortakları arasında yer aldığı “Language 
Acts and Worldmaking” projesinin açılış toplantısı 23 Kasım 2016’da Londra King’s College’da gerçekleştirildi. İngiltere’den King’s 
College London’ın yürütücülüğünde ve aralarında Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin, BBC gibi 20’ye 
yakın kuruluşun proje ortağı sıfatı ile katıldığı “Language Acts and Worldmaking” projesinin Türkiye ayağını İLEM yürütecek.

İLEM’den Haberler
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İlmi Etüdler Derneği olarak, 2009’dan 2014’e kadar faaliyet göster-
diğimiz Hektaş iş merkezinden, üç yıl önce Sultantepe Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi Fıstıkağacı İş Merkezindeki geçici ofislerimize 
taşınmıştık. Tüm bu süreçte büyüyen İLEM ailesinin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve gönüldaşlarımıza sağladığımız imkânları daha da iyi-
leştirmek için yeni bir hizmet binası için çalışmalar yürüttük.

İLEM gönüldaşlarının da bildiği gibi Halk Caddesi Türbekapısı So-
kaktaki eski binamız yıkıldı ve yerine, akademik çalışmalara gönül 
vermiş tüm herkesin istifade edeceği muazzam bir mekan inşa edildi. 

İlmi Etüdler Derneği Şubat 2017’den itibaren Halk Caddesi Türbe-
kapısı Sokak’daki yeni hizmet binasına taşınacak. Gönüldaşlarımızla 
bir araya geleceğimiz yeni mekanımızda hayırlara vesile olması te-
mennisi ile çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.

İlmi Etüdler Derneği olarak 2002 yılından bu yana sosyal bilimler alanında özgün akademik 
üretime destek sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız ara-
sında da önemle üzerinde durduğumuz alanların başında İslam iktisadı çalışmaları geliyor.

Uluslararası camiada İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin fikri pay-
laşımlarına destek sunmak amacıyla 2012 yılından buyana çatı kuruluşumuz olan İLKE 
Derneği ve kardeş kuruluşumuz olan İGİAD’ın destekleri ve her sene farklı bir üniversi-
tenin ev sahipliğinde uluslararası İslam İktisadı Atölyelerini gerçekleştiriyoruz ve atölye 
çalışmalarımızı yayınlayarak kamuoyuna sunuyoruz.

İLEM’in bu alanda yaptığı çalışmalar İLKE Derneğinin öncülüğünde ve kardeş kuruluşları-
mızın da desteği ile İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi çatısı altında bir araya getirildi.

İLEM’in de oluşumuna katkı sunduğu İKAM; düzenleyeceği ders, seminer, okuma grubu 
ve atölyeler ile İslam iktisadı alanındaki çalışmaları genişletmek üzere alanda çalışan araş-
tırmacılar, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

İKAM hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliklerinden haberdar olmak için www.ikam.org.tr 
adresini ziyaret edebilir, @ikamorgtr twitter ve facebook  adreslerinden takip edebilirsiniz.

İEW kapsamında sunulan 
makaleler Islamic Economics 

başlığı altında toplanarak 
Cambridge Scholars Publishing 

tarafından yayımlandı. Diğer 
yayınlar için  

www.islamiceconomy.org 
sitesinden yayınlar bölümüne 

bakabilirsiniz.

İlmi Etüdler Derneği Yeni Binasına Taşınıyor

İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi Kuruldu
İLEM’in İslam iktisadı alanındaki çalışmaları İLKE Derneğinin öncülüğünde İKAM çatısı altında bir araya getirildi.

İLEM’den Haberler
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İLEM Kurumsal Ziyaretlerine Devam Ediyor
Birlikten kuvvet doğacağına inanan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) kurumsal ziyaretlerle STK’lar arasın-
daki birliğin kuvvetlenmesi ve ortak iş birliklerinin gerçekleştirilmesi için önemli adımlar atmaya devam 
ediyor. Haziran – Aralık 2016 döneminde de birçok kurumsal ziyaret gerçekleştiren İLEM, bu ziyaretle-
rin birçoğu neticesinde önemli iş birliklerine imza attı.

Medeniyetin Burçları Derneği

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu

Bilim ve Sanat Vakfı

Klavuz Gençlik Merkezi

IIIT Enstitüsü Londra Ofisi Başkanı  
Dr. Anas Al-Saikh-Ali ve Heyeti 

Değerler Eğitim Merkezi

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

İSAM Başkanı Raşit Küçük

Yedi Hilal Derneği
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Bu dönem gerçekleştirdiğimiz kurumsal ziyaretlerin ilki Kayseri’de faaliyetlerini yürüten Medeniyetin Burç-
ları Derneği yöneticilerinin derneğimize gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Bu ziyaretin hemen arkasından da 
Kocaeli’den Kılavuz Gençlik Merkezi yöneticilerini ağırladık. Dönemin üçüncü ziyareti ise İLEM Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Güder ve İLEM Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla projelerimize destek veren 
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na gerçekleştirildi. Haziran – Aralık döneminde gerçekleşen bir başka önemli 
ziyarette Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Merkezi ABD’de bu-
lunan International Institute of Islamic Thought (IIIT) enstitüsünün Londra Ofisi Başkanı Dr. Anas Al-Saikh-
Ali ve heyetinin İLEM’i ziyareti de bu dönemki önemli kurumsal buluşmalarımızdandı. Altıncı ziyaretimiz de 
İLEM’in bugüne kadar gerçekleştirdiği İslam Ahlak Düşüncesi Projesi, İLEM Uluslararası Yaz Okulu gibi çok 
önemli projelere katkı sunan İSAM Başkanı Raşit Küçük’e yaptığımız ziyaretti. Değerler Eğitim Merkezi ve 
Bilim ve Sanat Vakfı’na gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de son altı aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
önemli etkinlikler arasında yer aldı. Kurumsal ziyaretlerimizin dokuzuncusu ise Yedi Hilal Derneği’ne gerçek-
leştirdiğimiz ziyaret oldu. İlim Kültür ve Eğitim Vakfı da son altı ay içerisinde İLEM’in ziyaret gerçekleştirdiği 
stk’lar arasındaydı. Dönemin bir başka önemli ziyareti de İLEM ve İLEM İhtisas Çalışmalarına yıllardır des-
tek veren hocalarımızdan Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Müdürü Bünyamin Bezci’ye yapıldı. 
Kurumsal ziyaretlerimiz arasında ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin’e gerçekleştirdiğimiz 
ziyaret oldu. Bir diğer kurumsal ziyarette ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’yı İLEM’de ağır-
ladık. Ayrıca Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 5. STT-MENA sempozyumu için desteklerini sunan Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas da ziyaret gerçekleştirdiğimiz başka önemli bir isimdi.

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkeziİlim Kültür ve Eğitim Vakfı Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas
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