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Muş, 6. TLÇK'ya Ev Sahipliği Yaptı

Wael B. Hallaq:
İslami Bilginin Yeniden İnşası, Müslüman Bilincini 
Kurtarmaya ve Özgürleştirmeye Atılan Bir Adımdır 



İlmi Etüdler Derneği (İLEM) olarak 6 yıldır düzenli bir şekilde yayınladığımız İLEM Bülten’in 12. sayısı ile 
bir dönemi daha geride bırakmış bulunuyoruz. İLEM’in Ocak – Haziran 2017 döneminde gerçekleştirdiği 
faaliyetleri bulacağınız bu bültende düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra  yeni projeler 
ve yayınların da ilk adımlarının atıldığını sizlerle paylamanın sevincini yaşıyoruz.

İLEM olarak mutad olarak gerçekleştirdiğimiz İLEM Eğitim Programı Güz ve Bahar dönemlerinde başarılı 
bir şekilde devam etti. İLEM Eğitim Programı öğrencileri son derslerini Ahmet Mercan tarafından verilen 
Modern Dönemin İmkanları ve Estetik Yolculuğumuz konferans ile yaptılar. Bunun yanı sıra İhtisas Çalışma-
ları kapsamında 8 ayrı çalışma grubunda toplam 24 ayrı ders, atölye ve okuma grubu ile çalışmalarını ger-
çekleştirdik. Yine İLEM bünyesinde düzenlenen sunumlar kapsamında 9 akademisyen doktora tezlerini 
sundu, 2 adet kitap sunumu gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda hızlı bir biçimde artan İslam düşünce geleneğiyle ilgili çalışmalarımıza bir yenisini 
daha eklemenin sevincini yaşadık. İslam Ahlak Düşüncesi Projesi (İAD) kapsamında yürüttüğümüz ka-
taloglama çalışmamızla “İslam Ahlâk Düşüncesi” literatürü detaylı bir biçimde taranıp tespit edildi ve 
literatürde yer alan çok kıymetli eserleri gün yüzünde çıkarttık. Özellikle bundan sonra bu alanda çalışma 
yapacak araştırmacıların işlerini kolaylaştıracak bir hizmeti online olarak erişime açtık. Yüzyıllar boyun-
ca oluşmuş bulunan İslam Ahlak Düşüncesi eserlerinin taramasını gerçekleştirerek bu proje kapsamında 
ortaklaşa çalıştığımız İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği alt yapısında iadkatalog.ilke.org.tr adresinden on-
line olarak erişilebilir. Ayrıca yapılan atölyeler, çalıştaylar sonrasında “Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe 
ve İslam Düşüncesinde Öteki”, “Ahlak ve Müeyyide”, “İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri” isimli kitaplar 
yayınladık.

Son on yılın en çok tartışılan konularından ve hiç kuşkusuz yirminci yüzyılda önemli bir yere sahip olan 
İslamcılık düşüncesi hakkında yapılan İslamcı Dergiler Projemizin (İDP) 2. aşamasını tamamladık. İslamcı 
Dergiler Projesi’nin 2. aşamasının tamamlanmasıyla birlikte İslamcı Dergiler Sempozyumu’nun ikincisini 
de yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Türkiye için büyük öneme sahip olan İslamcılık meselesinde olduğu gibi, İslam Coğrafyası’ndaki tüm 
meselelerle de ilgilenmeye İLEM ailesi olarak devam ettik. “Gelin Kudüs’ü Konuşalım” ismini verdiğimiz 
konuşma serisinde Kudüs ve çevresi ile ilgili meseleleri dert edinmiş ilmi gayretleri bir araya toplayarak 
genç araştırmacılara sunduk. Yine Orta Doğu’da Din ve Siyaset seminer dizisi altında gerçekleştirdiğimiz 
çok sayıda programlarımızla İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinin meselelerini gündeme aldık.

Tüm bunların yanı sıra, bu yıl 6.sını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 
Muş Alparslan Üniversitesi’nde yüzün üzerinde akademisyenin katılımıyla Muş’ta yapıldı. TLÇK’da 16 
farklı disiplinden 130 bildiri sunuldu. Ayrıca İLEM Eğitim programından bu yıl mezun olan 17 öğrencimiz 
de bildirilerini bu kongrede sunma şansı elde ettiler.

Biz bu etkinlikleri yaparken beraberinde dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalar yapan akademisyenlerin 
bir araya geldiği 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu’nun da hazırlıklarına devam ediyorduk. “İslam Dünyasın-
da Düşüncenin Yeniden Üretimi: Metodolojik Yaklaşımlar” başlığında yapılacak olan programın hazırlık-
ları tüm hızıyla devam ediyor.

Kısaca bu dönem bizim için yoğun ve keyifli geçti. Bu dönemdeki çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgilendir-
me için siz kıymetli okuyucularımızı İLEM Bülten’in 12. sayısıyla baş başa bırakıyoruz.
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İLEM’in iki dizi halinde gerçekleştirdiği 
Kudüs ziyaretlerinin ürünü olan Kudüs 
Tarih ve Toplum Seminerleri, Türkçe lite-
ratürde Kudüs ve çevresini dert edinmiş 
ilmi gayretleri bir araya getirme paro-
lasıyla gerçekleştirildi. Her hafta Cuma 
günleri düzenlenen Kudüs saati, sunum-
lar ve tartışmalar ile zenginleşti ve Kudüs 
konusunda zihinlerin berraklaşmasına 
çalışıldı. Seminer çerçevesinde gerçek-
leştirilen 10 oturumda 15 konuşmacı 
sunumlarını gerçekleştirdi ve Kudüs me-
selesi teoloji, tarih, sosyoloji, siyaset ve 
hukuk bağlamlarında masaya yatırıldı.

İLEM İhtisas, bu konuşmaları 
telif bir kitapta bir araya getirip 
yayımlayarak, Türkiye’deki Ku-
düs araştırmalarına katkı sun-
mayı ümit ediyor. İLEM, Kudüs 
davasını kalemle yükseltmek; 
kelimeleri Mescidi Aksa’nın 
mübarek mihrabından yankıla-
nacak bir sesle genç araştırma-
cılara sunmayı amaçlıyor.
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Muş, 6. TLÇK’ya 
Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye akademisinin bir araya geldiği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar 
Kongresi bu sene 10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Muş Alparslan 
Üniversitesinde gerçekleştirildi. İlki Konya’da gerçekleştirilen Türkiye 
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi altı yıldır Türkiye akademisini disiplin-

ler arası bir platformda bir ara-
ya getirmeye bu sene de devam 
etti. Genç akademisyenlerin öz-
gün çalışmalarını paylaşmaları-
na imkan sağlayan TLÇK, bu yıl 
Muş Alparslan Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Süleyman Güder
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110 farklı üniversite ve kurumdan yapılan 
603 başvuru içerisinden seçilen katılımcılar 
tam metinlerini kongrede sunma fırsatı elde 
etti. Kongre Prof. Dr. Tahsin Görgün, Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, ve Yrd. Doç. Dr. 
İshak Arslan katılımıyla “Geçmişle Gelecek 
Arasında İslam Düşünce Tarihi” başlıklı pa-
neliyle başladı. Uzun yıllardır Batı Düşüncesi-
nin altında şekillenen ve günümüzde özgün-
lüğünü arayan Türkiye akademisinin içinde 
bulunduğu arayışlar dönemine ve düşünce 
dünyamızın kadim geçmişine bakma fırsatı 
sunan bu panelle İslam Düşünce mirasımızın 
değerleri genç akademisyenlerle ve akademis-
yen adaylarıyla paylaşıldı.

16 farklı disiplinden yüzün üzerinde aka-
demisyenin katıldığı kongrede 130 bildiri 
sunuldu. Ayrıca her yıl sosyal bilimlerin bir-
çok alanından araştırmacıların ve lisansüstü 
eğitimine devam eden öğrencilerin katıldığı 
kongrede, İLEM Eğitim Programı kapsamın-
da üçüncü yılını tamamlamış 17  kademe öğ-
rencisi bildirileriyle yer aldı.

Üç gün boyunca devam eden kongre kapsa-
mında 13 Mayıs Cumartesi günü Bitlis-Ahlat-
Tatvan gezisi gerçekleştirilerek, katılımcılarla 
birlikte kültürel mirasımız temaşa edildi.
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İKAM- İLKE İslam İktisadı Araştırma 
Merkezi, İLEM- İlmi Etüdler Derneği, İGİ-
AD- Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 
Derneği’nin organizasyonu ve İSEFAM- 
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve 
Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslam İktisa-
di Atölyesi, bu yıl 1-2 Nisan 2017 tarihinde 
Sakarya’da düzenlendi. Geniş katılımlı açı-
lış paneli ile 31 Mart 2017’de İSAM- İslam 
Araştırmaları Merkezi’nde başlayan etkin-

5. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ
FİNANSAL PROBLEMLERİN KAYNAĞI OLAN FAİZ, 

TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMALI
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lik, Sakarya’da iki gün boyunca önemli tartışmaların yapıl-
dığı toplam 6 oturum ve bir özel sunum ile gerçekleşti.

7 farklı ülkedeki üniversitelerden akademisyen-
lerin katıldığı, alanındaki en küresel organizas-
yonlardan olan “İslam İktisadı Atölyesi”nin 
beşincisi bu yıl “İslam İktisadı Perspektifin-
den Faiz” başlığı altında gerçekleştirildi.  
Norveç’ten Tunus’a, Suudi Arabistan’dan 
Endonezya’ya, Pakistan’dan Malezya’ya ka-
dar geniş bir coğrafyadan katılan akademis-
yenlere Türkiye’den de konunun uzmanları ve 
akademisyenler eşlik etti.

Panelin öncesinde İslam İktisadı Atölyesi Dü-
zenleme Heyeti ve İKAM Başkanı Lütfi Sunar ile 
İSEFAM Müdürü Süleyman Kaya, açılış konuşmala-
rını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından dü-
zenlenen panelde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
açılış panelinin oturum başkanı Necmettin Kızılkaya, Mar-
mara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Tabakoğlu, Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı 
Mehmet Ali Akben, Malezya INCEIF Üniversitesi’nden Ma-
bid Ali Al-Jarhi ve İGİAD Başkanı Ayhan Karahan konuşma-
cı olarak yer aldı. Panelin sonunda konuşmacılara plaketleri 
takdim edildi.

“İslam İktisadı Finanstan İbaret Değil”
İslam İktisadı Atölyesi Düzenleme Heyeti ve İKAM Başka-
nı Lütfi Sunar ‘İslam İktisadı Atölyesi’ dünyada tıkanan ana 
akım iktisadın karşısında yeni perspektifler yeni çözümler 
ürettiğini dile getirdi. Sunar konuşmasına şu şekilde devam 
etti; ‘’Bu yıl İslam İktisadı Atölyesi’nin 5’incisini düzenliyo-
ruz. 5 senedir İstanbul’da değişik üniversiteler ile birlikte 
İKAM olarak organize ettiğimiz bir program. Bu program ay-
rıca İGİAD ve İLEM tarafından destekleniyor. Bu yıl Sakarya 
Üniversitesi ile birlikte faiz konusunu ele alan bir çalıştay 
düzenliyoruz. Bu çalıştayda, temelde aslında günümüz ikti-

Biz hem Türkiye için 
hem de dünya için 
islam iktisadının daha 
adil, yaşanılabilir bir 
dünyanın oluşumuna 
katkı sağlayacağını 
ümit ediyoruz. İslam 
iktisadı zaman za-
man finans ile ilişkili 
şekilde ele alınabiliyor 
ancak İslam iktisadı 
finanstan ibaret değil.

Lütfi Sunar
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sadi problemlerinde yer aldığını düşündüğümüz 
pek çok sosyal,siyasal ve iktisadi soruna yol açan 
faiz konusunu değişik boyutlarıyla ele alacağız. 
İslam iktisadının belki de en özgün boyutu olan 
faizsiz bir ekonomik sistemin nasıl kurulabilece-

ğine dair ortaya çıkan sorunlara çözüm arayacağız. 
Program 3 gün boyunca devam edecek dünyanın 

farklı ülkelerinden bilim insanları ve Türkiye’den de 
çok sayıda akademisyen programa katkı verecekler. Biz 

hem Türkiye için hem de dünya için islam iktisadının daha 
adil, yaşanılabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlayaca-
ğını ümit ediyoruz. İslam iktisadı zaman zaman finans ile 
ilişkili şekilde ele alınabiliyor ancak İslam iktisadı finanstan 
ibaret değil’’.

Faizin Sorunları Enine Boyuna Konuşuldu
İSEFAM’ın ev sahipliğinde Sakarya Üniversitesi’nde gerçek-
leşen atölye oturumlarının ilkinde, faiz konusu hem finan-
sal hem de sosyal adalet ve hayırseverlik açısından ele alındı. 
İkinci oturumda ise faizin tarihsel sürecine ışık tutan klasik 
dönem faiz anlayışları değerlendirildi. Atölyenin üçüncü otu-
rumunda İslami bankaların borç finansman kanalıyla para 
aktarımları tartışıldı ve faizsiz finansman yapılandırmaları 
konuşuldu. Dördüncü oturum ise faizin dini açıdan ele alın-

Genel olarak İslam 
ekonomisi 
çalışmalarında, özelde 
ise faiz konusunda 
Osmanlı başta olmak 
üzere Müslüman 
toplumların tarihi 
tecrübesinden hem 
teorik hem de pratik 
olarak istifade edilmesi 
gerekmektedir.

Necmettin Kızılkaya
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masına ve katılımcılar tarafından tartışılmasına 
imkan sundu. Bu oturumda faizli bir bankanın fa-
izsiz bir bankaya dönüştürülmesi süreci İslam hu-
kuku açısından ele alınırken ayrıca Türkiye’deki 
diyanet personelinin faiz hassasiyeti üzerine bir 
araştırma da katılımcılarla paylaşıldı. Atölyenin 
ikinci gününde gerçekleşen beşinci oturumda ise 
yatırımcıların faizli borçlanmalarına alternatif 
çözümler değerlendirilerek, kitle fonlaması üze-
rinde duruldu ve faizsiz ekonomik sistemde dev-
letin rolü irdelendi. Son oturum ise faizin refah 
dağılımına olan olumsuz etkileri ve faizsiz finans 
yöntemlerinde kullanılan Murabahanın faizle 
olan ilişkileri hakkındaki sunumlarla gerçekleşti.

İki gün süren atölyenin sonunda yapılan değer-
lendirme oturumunda; din, finans, sosyal adalet, 
hukuk ve daha birçok açıdan ele alınan faizin ya-
ratmış olduğu sorunlara dair 17 maddelik bir bil-
dirge yayınlandı. Akademisyenlerin, STK ve sek-
tör temsilcilerinin de arasında bulunduğu atölye 
katılımcıları tarafından yapılan tartışmalar neti-
cesinde ortaya çıkan bildirge Necmettin Kızılka-
ya, Süleyman Kaya, Hichem Hamza, ToseefAzid, 
Hakan Sarıbaş, Mabid Ali al-Jarhi tarafından de-
ğerlendirildi ve kamuoyu ile paylaşıldı.
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5000'den Fazla Sayı 

Çok Yakında idp.org.tr'de

İslamcı Dergiler Projesi (İDP), 2013 yılında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından baş-
latılan İslamcılık düşüncesinin birincil kaynakları olarak kabul edilen dergileri bir araya 
getirerek araştırmacıların istifadesine sunmak ve İslamcılık düşüncesini anlama ve ye-
niden gündeme getirerek çalışmaları destelemek amacıyla hazırlanan bir çalışmadır. Bu 
proje ile Osmanlı’nın son döneminden günümüze İslamcıların siyasi, sosyal, kültürel 
ve iktisadi birikimlerini ortaya çıkarma hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda üç 
aşama olarak planlanan projenin ilk aşaması 1960-80 arası dönemi 2016 yılı içerisinde 
tamamlanmış ve verileri de idp.org.tr sitesinde araştırmacılara sunulmuştu.

İslamcı Dergiler Projesinin İkinci Aşaması

Mart 2016’da başlatılan projenin ikinci aşamasında 1908’den 1960’a kadar yayımlanan 
58 İslamcı dergiler incelendi. Bu dergilerin 33’ü Osmanlı Türkçesi ve 25’i de Latin harfli 
Türkçe dergilerdir. 2. aşamada yer alan 58 derginin yaklaşık 5600 sayısı bulunmakla bir-
likte, ulaşabildiğimiz 5000’e yakın sayı dijitalleştirildi ve kataloglandı. Bu dergiler ara-
sında Sırât-ı Müstakîm, Sebîlürreşâd, Volkan, İttihad-ı İslam, Hikmet, Cerîde-i Sûfiyye, 
Mahfil, Livâ el-İslâm ve Mihrâb gibi Osmanlı döneminin önemli İslamcı dergileri bulun-
maktadır. Cumhuriyet döneminden ise Hareket, Büyük Doğu, Selâmet, İslamın Nuru, 
Serdengeçti, Hakikat Yolu, İslâm Dünyası, Hakka Doğru ve Müslüman Sesi gibi İslamcı 
dergiler yer almaktadır. 1960 öncesinde yayımlanan bu dergiler, İslamcılık düşüncesi-
nin kökenlerini, Türkiye’deki erken tarihini, ilk temsilcilerini, ele aldıkları meseleleri 
ve Cumhuriyet’e geçişte süreklilikleri ve kırılmaları göstermesi açısından son derece 
önemlidir. Bir yılda tamamlanan ikinci aşamanın verileri internet sitesinde paylaşılmak 
üzere hazırlanmaktadır. Birinci aşamada 1960-80, ikinci aşamada 1960 öncesini incele-
yerek İslamcı dergilerin yaklaşık 80 yıllık macerasını tamamlamış bulunuyoruz. Üçüncü 
aşamada da 1980 sonrası dönemi inceleyerek 100’dan fazla olan bir süreci tamamlaya-
rak Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak muazzam bir arşiv oluşturmayı hedefliyoruz.
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İDP kapsamında birinci aşamada yapıldığı gibi ikinci aşamada da bir sempozyum düzenlen-
di. “1960 öncesinde İslamcılık düşüncesi ve dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyu-
mu, 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Üsküdar’da tertip edildi. İLEM ve Üsküdar Belediyesi’nin 
iş birliğinde hazırlanan sempozyum, 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergileri ve İs-
lamcılık düşüncesi etrafında hazırlandı. Bu bağlamda 1908 yılından 1960 yılına kadar ya-
yımlanmış İslamcı dergiler üzerinden İslamcılık düşüncesinin Osmanlı Devleti’nin son yıl-
larında doğuşu, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine geçişte İslamcıların fikirleri ve İslamcı 
düşüncenin erken tarihi ele alınması hedeflendi. İkincisi düzenlediğimiz bu sempozyum 
serisinde İslamcılık düşüncesinin erken dönemini özellikle kendi kaynakları üzerinden 
okuyarak yeni meseleleri ve tartışmalara odaklanmayı planlanarak düzenlendi.

Bu amaç ve planlar dahilinde sempozyum oturumlarında İslamcılığın dili ve söylemi, 
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte İslamcılık, dergilerin ilk örnekleri, II. Meşrutiyet döne-
minde İslamcılık, dergilerde eğitim, siyaset, dinî ilimler, İslamcı düşüncenin öncü şahsiyet-
leri, Çok Partili dönemde İslamcılık düşüncesi ve dergiler, İslamcı dergilerde Milliyetçilik ve 
Antikomünizm gibi konu başlıkları yer aldı.

İslamcı Düşüncenin Serencamı  

2. İslamcı Dergiler Sempozyumunda 

Konuşuldu
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2. İslamcı Dergiler Sempozyumu’nun açılış programı, Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, sempozyum oturumları İLEM’de tertip edildi. Sempoz-
yum, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 11 Mart 2017 Cumartesi günü 
1960 öncesinde yayımlanan dergi-
lerden alınan küpürlerin sergilendiği 
“1960 Öncesi İslamcı Dergiler Sergi-
si” ile başladı. Daha sonra Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi Avrasya 
Salonunda İDP Koordinatörü ve sem-
pozyum başkanı Lütfi Sunar ile İlmi 
Etüdler Derneği başkanı Süleyman 
Güder’in selamlama ve protokol ko-
nuşmaları gerçekleşti. Konuşmaların 
ardından açılış oturumunda Vahdet-
tin Işık’ın oturum başkanlığında “İs-
lamcılığın Dili ve Dinamikleri” isimli 
açılış özel paneli Alev Erkilet, Lütfi 
Sunar, Necdet Subaşı ve S. Kurtuluş 
Kayalı’nın katılımı ile yapıldı. Açılış 
Özel Panelinin ardından 11 Mart Cu-
martesi saat 14.00’dan itibaren ve 12 
Mart Pazar günü boyunca İLEM’de 
10 oturum ve Kapanış Değerlen-
dirme oturumu düzenlendi. İki gün 
boyunca 40 konuşmacı tarafından 
1960 öncesinde yayımlanan İslamcı 
dergiler ve İslamcılık düşüncesi ile il-
gili bildiriler ilim dünyasına sunuldu. 
Kurtuluş Kayalı, Necdet Subaşı, Bilal 
Kemikli, Lütfi Sunar, Vahdettin Işık, Asım Öz ve Mahmut Hakkı Akın’ın katı-
lımı ile sempozyumun kapanış oturumunu gerçekleştirildi. Sempozyumda su-
nulan bildirilerden oluşan sempozyum kitabının yayımlanması için çalışmalar 
devam etmekte olup bu yıl içerisinde yayımlanması hedefleniyor.

Projenin Üçüncü Aşaması için Çalışmalar Başladı.
1960 öncesi dönemin tamamlanmasının ardından, projenin üçüncü aşamasına 
geçildi. Bu aşamada 1980 sonrasında yayımlanan İslamcı dergiler ele alınacak. 
Üçüncü aşama için oluşturulan listede 400’e yakın der-
gi bulunmaktadır. Dergilerin temin edilmesi ile birlikte 
kataloglama çalışmalarına başlanacak. İki yıl içerinde 
bu dergileri de dijitalleştirip kataloglayarak, İslamcı 
Dergiler Projesi’ni tamamlama hedeflemekteyiz.
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İslâmî Bilginin Yeniden İnşası, 
Müslüman Bilincini Kurtarmaya ve 
Özgürleştirmeye Atılan Bir Adımdır

4. IISS vesilesiyle İstanbul’da bulunan, İslam Hukuku ve İslam Entelektüel Tarihi hakkında 
yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Wael B. Hallaq ile bilginin yeniden inşası, 
modern dünya ve daha bir çok konu hakkında çarpıcı bilgiler veren aşağıdaki röportajı 
gerçekleştirdik. Hamdi Çilingir tarafından gerçekleştirilen röportajın çevirisini siz kıymetli 
okuyucularımıza sunuyoruz.
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P rofesör Hallaq, 4. Uluslarası İlem Yaz 
Okulun’a ve İstanbul’a hoş geldiniz. 
Sizi İlem’de ağırlamaktan onur duyu-

yoruz. Size, çoğunlukla İlem Yaz Okulunun bu 
yılki teması olan “İslam Dünyasında Bilginin 
Yeniden İnşası” hakkında bir kaç soru sora-
cağım ama öncelikle izin verirseniz daha ge-
nel bir soruyla başlamak istiyorum; bildiğim 
kadarıyla, İslami hukuk ve tarihçesinden tu-
tun da modern sosyal bilimlere kadar uzanan 
geniş bir entelektüel ilgi alanına sahipsiniz. 
İslam çalışmalarındaki entelektüel çabanları-
nızı özetlemeniz istenseydi, ne derdiniz?

Sanıyorum ki, benim İslami çalışmalardaki ilgi 
alanım birbirini tamamlayan iki izleği kapsıyor 
ve birbirleriyle diyalektik bir ilişki içinde bu-
lunuyorlar. İlki İslam geleneğinin hem pratik 
hem de söylemsel anlamıyla ilgiliyken buradan 
kaynaklı sorular, İslam tarihinin empirik ve 
dilsel bir çalışması olan ikinci izleğe etki edi-
yor. Yine de, bu yaklaşımın diyalektik doğa-
sından ötürü, ikinci izleğin sebebiyet verdiği 
sorunlar da teorik çalışmayı ortaya çıkarmış 
oluyor. Bu teorik çalışma ise, insanların, mo-
dernitenin bunca problemiyle yüzleşiyorken 
tarihi nasıl çalıştığımızla ve anlamının bizim 
için ne olacağıyla ilgilidir. Bu, ayrıca, modern 
tarih kavramını yıkmaya çalışan ve özellikle bu 

modern tarih kavramının yıkıcı ve hatalı olma-
sına sebebiyet veren ilerlemeci teolojiye de en-
gel olmaya çabalayan bir tasavvurdur.

Ana konumuza dönersek, ‘’Bilginin in-
şası’’ kavramını duyduğumda aklıma 
‘İsmail Faruki ve Nakib el Attas’ın ön-

cülük ettiği ’Bilginin islamlaştırılması’’ projesi 
geliyor. Birçokları bu konu hakkında bir şeyler 
söyledi, yazdı ve öne sürdü, ben sizin bu konu 
hakkındaki düşüncenizi öğrenmek istiyorum.

Bu hafta, İstanbul’da iki gün boyunca bu konu 
hakkında konuştum, bu yüzden izninle bura-
da çok fazla uzatmayayım. Bana kalırsa, ‘’İsla-
mi bilginin yeniden inşası’’, ‘’bilginin yeniden 
inşası’’ konusunun bir alt kategorisidir. ‘’İsla-
mi bilginin inşası’’ nı da kapsayan sorunların 
ortaya çıkmasındaki nedenler aslında post-
modernizm, post-yapısalcılık, post kolonya-
lizmin ortya çıkmasındaki sebeplerden çok 
da farklı değildir. Hepsi de modernizmin bas-
kın düşünce yapısından hissedilen memnu-
niyetsizlik halinin dışa vurulmasıdır. ‘’Islam 
düşüncesinin yeniden inşaası’’ da bu yüzden 
Müslümanların (en azından bir kısmının) mo-
dernizm eleştirisine katılmalarının bir çaba-
sıdır. Bu durum, benim gördüğüm kadarıyla, 

1955 Nasıra doğumlu Hallaq uzun yıllar McGill Üniversite’sinde çalışmış ve orada İslami Araş-

tırmalar Enstitüsü’nde İslam Hukuku profesörü olmuştur. Halen Columbia Üniversitesi’nde 

profesördür. İslam Hukuku alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Hallaq’ın öne çıkan eserleri 

arasında, İmpossible State (2012) ile Shari’a: Theory, Practice, Transformations (2009), The 

Origins and Evolution of Islamic Law (2004), Authority, Continuity and Change in İslamic Law 

(2001) ve A History of Islamic Legal Theories (1997) sayılabilir.
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ne Müslümanların moderniteyi 
tümden red etmeleri ne de sadece 
farklı olmak amacıyla muhaliflik 
etmeleridir zira modernizm eleş-
tirisi dünya çapında, dini yada se-
küler-sekülarizmi onaylamasam 
da- bir çok ifade biçimiyle ortaya 
çıkmıştır. Müslümanlar da kendi 
hayat ve deneyimlerinden yola çı-
karak oluşturdukları görüşlerini 
ifade etmişlerdir. Bu sebeple, ‘’İs-
lam düşüncesinin yeniden inşası’’ 

küreselleşmenin bir sonucu halinde mevcut bulmuş, entellektüel ve maddi kölelikten Müslümanla-
rı kurtararak Müslüman kimliğin özgürleşmesini imkanlı kılmıştır. Farklılık insanlığın bir amblemi 
olarak var olagelmiştir ki bu olması gereken bir durumdur. Toplumlar, birinin diğeriyle yaşamasını 
engellemeksizin kültürel olarak özerk olmalıdırlar.

Müslüman dünyada bilginin 
yeniden inşası derken as-
lında ne demek istiyoruz? 

Ne anlamamız gerekiyor? Metodo-
loji mi, bir dünya görüşü mü? Anla-
ma biçimi mi?...

Yukarıda bahsettiğimiz her şey. 
Çünkü dünyanın her yerinde insan-
lar aynı problemi; moderniteyi pay-
laşıyor ve bu durumun, hastalığın 
üstesinden nasıl gelebileceklerinin 
mücadelesini veriyorlar. Eminim ki, 
bu problem, çeşitli kültürlerin için-
den çıkan ve ortak bir paydada bulu-
şan bir çözümle olacaktır. Tıpkı mo-
dernite öncesinde olduğu gibi. Rene 
Guenon bu ortak zemine ‘’gelenek’’ 
diyor ve bence bu anlamlandırmayı 

benim çalışmalarım, modern tarih 
anlayışını yıkmaya ve özellikle bu an-
layışın ilerleme teolojisine –ki modern 
tarih anlayışının yıkıcı ve hatalı ya-
pısının müsebbibidir- karşı durmaya 
çalışan bir proje olarak görülebilir
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ciddiye almamız gerekiyor. İnanıyorum ki, mo-
derniteye verilen tepki zaman ilerledikçe ge-
lişecektir. Senin de belirttiğin gibi, anlamdan 
önce başlayabileceğimiz başka bir yer yok. An-
lama ve analiz ilk adım ya da eleştirici süreci-
nin ilk kısmını oluşturmalıdır. Metod, metodo-
loji ve hermenotik eleştiriyi takip etmeli çünkü 
eleştiri, aksi takdirde insan deneyiminin bir 
parçasından başka bir şey olmaz. Ve böylece, 
anlama ve metodla birlikte, bilginin yayılması- 
eğitim meydana gelir. Eğitim ile ise-özellikle 
genç jenerasyonun eğitimi ile- dünya görüşü 
oluşur ve gelişir. Dünya görüşü; karmaşık ve 
uzun sürede oluşan düşünce, kritik ve praxis 
sürecinin bir sonucudur ki bu sonuç kişiliği, ki-
şilikte bu sonucu meydana getirir. 

Bugün karşılaştığımız zorluk moderni-
teyi modernite içinde konuşuyor ola-
mamız. Modernitenin dışına çıkmanın 

bir yolu ya da onun yerine düşünebileceğimiz 
başka bir alternatifi var mı? Eğer modernite-
nin sebep olduğu bir deli gömleğini giymek 
zorunda kaldıysak, İslami düşünceyi bu çer-
çevede nasıl anlayıp yorumlayacağız?

Bence, sadece biz zorlaştırdığımız için zor olan 
bir problem bu. Ne kadar zor oldu-
ğuna karar vermek de bize bağlı. 
Sanmıyorum ki, modernitenin için-
den konuşuyor olmamız gerçekliği 
problem olsun, ya da en azından 
büyük bir problem değil. Sorun bel-
ki, modernizmi başından sonuna 
kadar etkilediği; Kantçı anlayışta-
ki özgürlük, rasyonalizm ve irade 

kavram üçlüsüne bağlı kalındığında zorlaşıp 
büyüyebilir. Foucault’nun bu zorluğun dere-
cesi hakkındaki tanısı da aslında O’nun gele-
nekselleşmiş özgürlük kavramını tam olarak 
bırakmamak istemesinden kaynaklanıyor diye 
düşünüyorum. Eğer bu üçlüyü sorgularsak ve 
güçlüye karşı verdiğimiz savaşta Foucault’nun 
bizden benimsememizi istediği şekilde etkili 
bir eleştiriye maruz bırakırsak, Bence soru-
nun düşündüğümüz kadar zorlu olmadığını 
görürüz. Kısaca ve kabaca açıklarsak, olumsuz 
özgürlük kavramını, sağlam ve olumlu bir öz-
gürlük kavramıyla değiştirdiğimizde, kapita-
lizmin ve siyasi liberal kavramının üzerimize 
dayattığını terk edip, kendi yolumuzda olmuş 
olacağız ( tabii ki bu ilk adım olmuş olacak). 
Aynı şeyler rasyonalite ve iradenin modern 
biçimleri içinde söylenebilir fakat bence bun-
lar özgürlük sorunundan daha zorlayıcıdır. 
Ve bu kavramların olumsuz etkileri hakkında 
geniş çaplı bir farkındalık oluştuğunda, barış-
çıl ‘’devrimlerin’’ politik sistemleri adım adım 
ve içerisinde gerilemeleri de barındırarak de-
ğiştirceğini tahmin ediyorum. Ayrıca, tüketim 
pazarından geri çekilme gibi hareketler olumlu 
gibi gözükebilir fakat bunun olumlu olmasın-
dan ziyade etkili bir (barışçıl yollarla) değişime 

İslâmî bilginin yeniden inşası, küre-
selleşmenin yol açtığı entellektüel ve 
maddi kölelikten Müslüman bilin-

cini kurtarmaya ve özgürleştirmeye 
atılan bir adımdır
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itme gücü de vardır. Burada şiddeti ve kuvveti 
açıklamada yarar var. Kuvvet şiddet içermeye-
bilir fakat şiddetin yaratacağı değişiklik kadar 
güce sahiptir ve etkili hareketleri barındırır. 
Konumuz moderniteden çıkmak olduğu için 
modernitenin devamlılığını sağlayan yapı ha-
reketliliğini benimsememek, dışına çıkmak sü-
reç için önemlidir; şiddet ise burada değişimi 
sağlamak amacı güden bir metottur. Diğer bir 
ifadeyle, hareketin temeli olarak düşüncenin 
modern yapılarını benimsemek bizi, moderni-
tede geriye, eskiden olduğumuz yere götürür.

Moderniteyi eleştiriyorsunuz, fakat 
modernitenin dışına çıkabilmek, tanı 
oluşturmak ve mücadele etmek için 

modernitenin periferi ve merkezi domainini 
kullanarak bir taslak çiziyorsunuz. Bu konuyu 
biraz daha açabilir misiniz?

Bence, modernite hakkında düşünmenin ana 
problemi, onu oluşturan, devamlılığını sağ-
layan ve yönlendiren şeyin resminin net ol-
mamasıdır. Diğer bir deyişle, onu oluşturan, 
tamamlayıcı, alt yapıların nerede olduğudur. 
Örneğin, modernitenin hızla yükselişe geçe-
mesini sağlayan materyalizmin öldürücü şek-
li olmaksızın modernitenin kavranamayacağı 
açıktır. Bu arada modern kapitalizm de merke-
zi domaini oluşturur. Yine de herhangi bir dü-
şünce yapısının ya da hareketin modernite içe-
risinde bulunmasından dolayı modern olmak 
zorunluluğu vardır diye düşünmemek gerekir. 
Bunun için, modern projede merkezi ve peri-
ferik domaini biribirinden ayırmamız önemli-
dir, çünkü modernitenin( şimdiye kadar gelen 

Oryantalizm bir günah keçisi 
ilan edildi ama sistematik ve 
küresel bir yıkımın suç ortağı 
olan oryantalizm dışındaki 
akademya görmezden gelindi. 
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insan deneyiminde son tarihi saf-
hadır) kenara ittiği ve alakasız olan 
şey aslında tam da geliştirilebilecek 
çıkışın ham materyallerini meyda-
na getiren şeydir. Modern proje-
nin merkezi domanini ve bununla 
birlikte desteklerini reddettiğimiz 
müddetçe çıkışın sorunları düşün-
düğümüz kadar büyük olmayabilir. 
Fakat, modernizmin problemleri ve 
yaşam şekli normalleştiğinden aciliyet duygu-
suna sandığımızdan daha zayıf bir ihtiyaç var 
diye şüphe ediyorum. Bence bu duygu bir gün 
gelecektir. Gezegendeki insanlar için suçlulu-
nun ne ve nerede olduğunun farkına varmak 
daha kolaydır.

Oryantalizm hakkında yeni çıkacak olan 
kitabınızın bu konun epistemolojik 
yönlerini tartışacağını düşünüyorum. 

Kitabınızın ana fikri ve argümanları hakkında 
bize ipucu verir misiniz?

Kitap hem oryantalizm hakkında hem de de-
ğil. Oryantalizm çok önceden beri güçle bilgiyi 
birbirine kaynaştırması hasebiyle suçlu olarak 
eleştirile geldi. Araştırmayı sürdürürken, bu 
konuya İmkansız Devlet’te (The Impossible Sta-
te (2013)) başladım. Bu kitap katkısını, Oryan-
talizmin günah keçisi seçilerek; geride kalan ve 
global yıkımın sistematik yapısını güç olarak 
alan, modern akademinin suç ortakalığını ha-
fiflettiği argümanıyla yapmaya başlar. Kitap, 
insan ve doğal habitatların sistematik yıkımın-
da, imha edilmesinde ve sömürgeciliğin yeni 
şekillerinde Oryantalizmin sebep olduğu kadar 

merkezi domainlerin tüm akademik disiplinle-
rini de suçlar. Sonrasında kitap, modernitenin 
bilgi ve güçle evlenmesine ve araçsallaşmasına 
izin verdiği sebepleri araştırır ve tarihselleş-
tirir; güç- bilgi ilişkisinin doğası hakkında ve 
neden modernite öncesi kütürlerin birinden 
diğerine bağlantı kurmaktan sistematik bir bi-
çimde uzak durduğu sorularını soruyorum. Bu 
ikincisi, İslamî örnek çalışma diye ifade etti-
ğim konu üzerinedir ki kitabın önemli kısmını 
oluşturur. Oryantalizm eleştirisi; tarih, antro-
poloji, hukuk, ekonomi, işletme, mühendislik, 
fen bilimleri yada felsefe gibi tüm disiplinlere 
eşit biçimde uygulanmalıdır (bu kitaptaki Or-
yantalizm konusu şimdiye kadarkinden daha 
derin ve etkili bir şekildedir). Kitapta yazarın 
teorisini tekrar/formülize ederek modernite-
nin ikilemlerinden bir çıkış yolu kuramsallaş-
tırmaya çalıştım ki bu kendini etikleştiren ve 
ahlaki olarak rehabilite eden özden, kişiden ay-
rılır. Kitabın büyük bir kısmı epistemolojiden 
oluşsa da sadece epistemoloji hakkında değil-
dir. Etiği epistemolojiyle birleştirmeye çalıştım 
ama projenin tüm boyutlarının detaylandırıl-
ması için biraz daha beklemek gerekecek. 

Çok teşekkür ederim.

modernite hakkında düşüncemizin 
ana problemi; onu oluşturan, de-

vamlılığını sağlayan ve yönlendiren 
şeylerin analitik bir resmine sahip 

olamamamızda yatıyor
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2013 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği 
ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından ortakla-
şa sürdürülen İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) 
ile ahlâk düşüncesinin kilometre taşları olan eserler 
ve müellifleri hakkında onlarca konferans, seminer, 
çalıştay ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. 
Onlarca eser yayınlandı.

İLKE Derneği ve İLEM’in dört yıldır sürdürdüğü projenin serüveni ve hasılasının paylaşıldığı 
tanıtım toplantısı 4 Mart 2017 Cumartesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programda ayrıca, proje boyunca gerçekleşen etkinlikler ve ya-
yımlar, bir sergi ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ’NİN (İAD) 
TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, ilk 
sözü İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başka-
nı Lütfi Sunar aldı. Sunar, “ İslam Ahlak Dü-
şüncesi, İslam düşüncesindeki ameli felsefe-
yi, iktisat ve siyaset ile birlikte tamamlayan 
üç ayaktan biridir. Dolayısıyla ahlak alanında 

çalışmalar yürütmek; geleneğin 
birikimine yaslanmak, bizim için 
oldukça önemliydi. İhtiyaç duyu-
lan bir alanda yaptığımız çalışma, 
belki de ilahi bir yardımla, bek-
lediğimizden çok daha büyük ve 
kapsamlı ürünlere dönüştü. Bu 
anlamda da oldukça memnun ol-
duğumuzu ifade etmeliyim. Çalış-
mayla birlikte, alanda çalışan bir 
öğrencinin, araştırmacının, aradı-
ğı kaynağa hızlıca ulaşması, araş-
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tırmalara ve çalışmalara ivme kazan-
dıracak olması bu projenin en önemli 
motivasyonlarından biri oldu” şeklinde 
konuştu. Sunar’ın ardından İLEM Baş-
kanı Süleyman Güder, ilmi muhit olma 
çabasındaki İlmi Etüdler Derneği’nin, 
bu minvalde İslam Ahlak Düşüncesi 
Projesi’ni yürütetek önemli ve kıymetli 
bir çalışmaya imza attığını vurguladı ve 

emeği geçen bütün herkese teşekkür-
lerini sundu.

Projenin koordinatörü Marmara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi, Ömer Türker 
ise, “son 10-15 yıldır Türkiye’de İslam 
Düşüncesi alanında bir çok çalışma 
yapılmakta. Projemiz, bu çalışmaların 
bir devamı şeklinde değerlendirilebilir. 
Projede özellikle yapılan çalıştayların verimliliğine dikkat çekmek istiyorum, bu anlamda çalış-
taylarda ele alınan kavramların derinlikli tanımlarıyla ben de yeniden, yeni şeyler öğrendiğimi 
rahatlıkla ifade edebilirim. Proje ile sadece ahlâk alanında çalışmayalım, bu alanda düşünen, 
fikir üreten insanlar olma fikrinden yola çıkarak, hep birlikte teorik olarak düşünmeyi deneye-
lim diye hedeflemiştik, konferans dizilerimizle de bu hedefe önemli ölçüde ulaştığımızı söyle-
yebilirim” şeklinde konuştu. Projenin Koordinatör Yardımcısı Kübra Bilgin Tiryaki ise, “Projede 
İslam Ahlâk Literatürünün Temel Hususiyetleri, Mizaç Teorileri ve Ahlâkî Önermelerin Kaynağı 
başlıklarıyla yuvarlak masa toplantıları yaptık. Projenin ilerleyen aşamalarında ahlâkın temel 
kavram ve meselelerinden ahlak ve öteki, vicdan, niyet ve insan tanımları üzerine çalıştaylar dü-
zenledik. Bu çalışmaların çok önemli taraflarından birisi, alanda yetkin akademisyenlerle genç 
araştırmacıları aynı ortamda buluşturması oldu. Böylece genç araştırmacılar bir konu nasıl tar-
tışılır, sunum nasıl yapılır, yapılan sunum makaleye nasıl dönüştürülür gibi sorulara uygulamalı 
bir biçimde cevap buldular” şeklinde konuşarak, genç akademisyenlerin konuya ilgi gösterme-
sine vurgu yaptı.
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8-20. Yüzyıllar Arasındaki 100 bin Eser 26 
Ayrı Kategoride Tarandı, Eserlere Konu Baş-
lıkları ve Tanıtıcı Bilgiler Eklendi

Projede kapsamında geliştirilen kataloglama ça-
lışmasının mimarı İbrahim Halil Ayten, katalog-
lama çalışmasının teknik detaylarına değinerek 
“katalogta 1200 yıllık birikim 26 ayrı kategoriye 
ayrıldı. 348 müellife ait 543 eserin açıklamalı bib-
liyografyası yayımlandı. http://iadkatalog.ilke.
org.tr/ uzantılı adreste eserlerin tamamı dijital ortama aktarıldı” şeklinde konuştu. Ayten, 
100 bin eserin tarandığından, eserlerin ayrı ayrı künyelendiğinden, dönemlendirildiğinden 
bahsederek, eserlerin içeriklerinin oluşturulması sürecinde çok fazla zorlandığını dile getir-
di. Ayten, “Kataloglarda genelde fiziki bilgiler yer 
alır, bu çalışmada yeni bir şey yapmak istedik. 
Eserlerin konu başlıklarını ve eseri tanıtıcı me-
tinler ekledik. Bir eseri 26 ayrı başlıkta inceledik, 
normalde hiç bir katalogda bu bilgilere ulaşamaz-
sınız. Katalogumuzu orijinal yapan hususlardan 
biri de budur. Bunun dışında bir diğer orijinal 
özellik de eserin baskısı ve çeviri kısımlarını ek-
leyerek, yine diğer kataloglarda olmayan bir özel-
lik eklemiş olmamızdır. Dolayısıyla bundan sonra 
yapılacak araştırmalarda, araştırmacılar; eserin 
daha önce çalışılıp çalışılmadığını, tercüme edilip 
edilmediğini, eserin basılıp basılmadığı gibi konuları bu katalog sayesinde öğrenebilecekler.” 
şeklinde konuştu.

Program proje koordinatörü Ömer Türker’e, proje koordinatör yardımcısı Kübra Bilgin 
Tiryaki’ye ve kataloglama çalışmasını yapan İbrahim Halil Ayten’e plaketlerinin takdimi ar-
dından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.
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İLEM ve İLKE ortak projelerinden olan İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında yapılan İnsan 
Tanımları Çalıştaylarının ikincisi Çağdaş Düşüncede İnsan Çalıştayı adıyla gerçekleştirildi.  Çe-
şitli disiplinlerden alanında uzman akademisyenin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencileri 

tarafından da takip edilen Çağdaş Düşüncede İnsan Çalıştayı, 18 Mart Cumartesi İLKE 
Derneği merkezinde yapıldı. Çalıştayda, Modern Zamana Geçerken Bedenleşen 

İnsan: John Locke’un Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Eleştirisi, Bir 
Türsel Varlık Olarak İnsan: Rousseau’dan Marx’a İnsanın Mahiyeti Tartışma-
sı, Çağdaş Nörobiyolojik İnsan Tasavvuru: Beyin Üzerinden İnsana Dair Bir 
Tartışma, Eylem ve Aktör: Çağdaş Psikolojide Özne Tartışmaları, Çağdaş 
İslam Düşünürleri Açısından Özgürlük Sorunu, Yeni İlm-i Kelam Arayış-

larında İnsan Telakkisi, Yeni Hümanizm ve İnsan Kavramının Küçülmesi, 
Homo-Economicus, Rasyonel Birey ve Ortodoks, Evrilen Darwinizm ve İnsan 

Üzerine Tartışmaları ile “İnsan” ve “Kişi” Kavramlarının Tıp Etiği Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi başlıklı tebliğler sunuldu.

Çağdaş Düşüncede  
Insan Çalıştayı Gerçekleştirildi
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vedin
ortadoğuda

ilişkisi ele alındı
siyaset
İLEM İhtisas Siyaset Çalışma Grubu, “Ortadoğu'da Din ve 

Siyaset İlişkisi” dizi semineri ile İslam siyaset düşüncesindeki 

Sünni, Şii ve Harici unsurların dünü ve bugününü ele aldı. 

Böylece dinin gündelik hayattan siyasete kadar hayatın pek 

çok alanında etkinliğini koruduğu Ortadoğu coğrafyasında 

farklı grupların ortaya çıktığı tarihsel ve felsefi temeller ile bu 

ayrışmaların günümüze yansımaları beraber incelendi. Prog-

ram çerçevesinde gerçekleştirilen beş seminerde Sünni, Şii 

ve Harici düşüncelerin kökenleri ele alındı ve bu unsurların 

günümüze yansımaları olan İhvan-ı Müslimin, Hizbullah gibi 

oluşumlar incelendi. Dikkatle takip edilen seminer çıktıları-

nın kitaplaştırılması öngörülüyor. 

MEHMET EVKURAN
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MEHMET TOPRAK
Şii Siyaset Düşüncesinin Kökenleri

MEHMET EVKURAN
Ehli-Sünnet Kimliğinin Siyasal Özellikleri

RAMAZAN YILDIRIM
Selefiliğin Teolojik Temelleri ve Günümüze Yansımaları

HAKKI UYGUR
Şii Siyasi Düşüncesinin Günümüze Yansımaları

İSMAİL YAYLACI
İhvan-ı Müslimin Hareketi ve Düşüncesi

HAKKI UYGUR

İSMAİL YAYLACI

MEHMET TOPRAK

RAMAZAN YILDIRIM
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Kapanış Konferansı ve 
16. Dönem Mezuniyet Programı 
Gerçekleştirildi
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Bu sene İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ailesi olarak 16. dönem mezunlarını vermenin sevincini 
yaşadık. İLEM Eğitim Programı 2016-2017 Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı 06 Ma-
yıs 2017 Cumartesi günü saat 15:00’de Üsküdar Gençlik Merkezi’nde, İLEM’in geleneği haline 
gelen bir kapanış dersi ile sona erdi. Bu yılki kapanış dersimiz yazar, şair ve oyun yazarı Ahmet 
Mercan’ın “Modern Dönemin İmkânları ve Estetik Anlayışımız” başlığı çerçevesinde Estetiğin 
Seyri ve Estetik Anlayışımıza dair konuşma şeklinde gerçekleştirildi. Programımıza değerli 
İLEM ailesi ve gönüldaşları, misafirler ve İLEM Eğitim Programı’nın kademelerindeki öğrenciler 

ve en önemlisi de mezun olan öğrencilerimiz katıldılar.

Program, Eğitim Komisyonu Başkanı Abdülkadir Macit’in konuşmasıyla 
başladı. Macit, konuşmasında İLEM ile başlayan bu kutlu ilim yolculu-
ğunun hitama ermediğini, gerçek anlamıyla şimdi başladığını belirtti. 
Açılış konuşmasının ardından İLEM Başkanı Süleyman Güder, bu prog-
ramın bir mezuniyet değil aksine bir mensubiyet perçinlemesi olduğunu 

kaydetti. Ardından çatı, kardeş kuruluş olan İlim Kültür Eğitim Derneği 
(İLKE) Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar konuşmasını gerçekleş-

tirdi. Sunar, İslam medeniyetinin ihya edilmesinde gençlere 
büyük görevler düştüğünü belirtti. İLKE Mütevelli Heyet 
Başkanı Davut Şanver, geleceğin nesillerin kurucusu olan 
gençlere duyulan güvenin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından son ders bağlamında Ah-
met Mercan, “Modern Dönemin İmkânları ve Estetik 
Anlayışımız” başlıklı konferansını gerçekleştirdi. Mer-

can, öncelikle sanatın ne olduğuna 
dair kısa bir değerlendirme yaptık-
tan sonra klasik ve modern dönem-

de estetik anlayışlarını karşılaştırdı. 
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Müslüman sanatçının ontolojik ve epistemo-
lojik olarak kendini var eden bilgi anlayışına 
vurgu yapan Mercan, günümüz Müslüman 
sanatçıların eserlerinden örnekler sunarak 
konuşmasını sonlandırdı.

Devamında ise mezuniyet videosunun göste-
rimi yapıldı. Musiki dinletisinin ardından üç 
yıllık eğitim programını tamamlayan 28 öğ-
renciye katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi.

İLEM’de ilme açılan ilk kapıyı bulan, kardan 
aydınlık bir sabahın bekçileri konumunda 
olacak tüm mezunlarımıza gelecek hayatla-
rında başarılar temenni ediyoruz.
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarihsel süreçte İslam medeniyetini teşkil eden unsurlarla alakalı projelere ev sahipliği yap-
maktadır. Bu projeler kapsamında birçok çalışma icra ediliyor. Bu çalışmaların en önemlisi de projeler kapsamında ger-
çekleştirilen kitap çalışmalarıdır. Bu dönem hem İslam Ahlak Düşüncesi Projesi hem de Taşköprülüzade Külliyatı Projesi 
için çok bereketli bir dönem oldu ve alandaki çalışmalara ek olarak özgün ve başvuru kaynağı niteliğinde önemli yayınlar 
akademi camiasının istifadesine kazandırıldı.

İLEM Yayınlar

İslâm ilim ve düşünce mirasının 16. yüzyıla kadar ulaşan ana akımlarını 
ve nazarî düşüncenin temel tartışma noktalarını Taşköprîzâde’nin eser-
lerinde bulmak ve onun bu akımları 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 si-
yasete dair görüşlerini tartışmayı amaçladık.

İnsan ve Toplum - Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

Müstakim Arıcı
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Sevgi (el-mehabbe), kavramına dair etimolojik bir tahlil girişimi olan bu çalışma, 
sevgi kavramının İslâm düşüncesinde metafizik, fizikî, ahlâkî ve siyasî boyutlarına 
ilişkin açılımları 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 filozof-
larının, 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 bi-
reyin ahlâkî yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikteliğin mükemmel şekilde te-
sisi için vazgeçilmez bir haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüzde kürenin her tarafında başkalıklardan kaynaklanan sorunlar gündemi 
meşgul ediyor. Yabancı düşmanlığı, etnosantirzm, ırkçılık, dini fanatizm, İslamofo-
bi ve milliyetçilik çağımızın yükselen tehditleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ulus 
devletler bir taraftan içine düştükleri meşruiyet krizlerini aşmak üzere abartılmış 
güvenlik söylemleri ile kimlik pekiştirici siyasetlere başvururken öte yandan yüzle-
şilen sosyo-kültürel krizler de kitleleri ötekileştirici dile doğru itiyor. Artan küresel 
çatışmalar ve neticesinde ortaya çıkan göç dalgaları başkası ile travmatik karşılaş-
maları gündeme getiriyor. Bu bağlamda ahlâk ve başkasına yeni bir bakışa ihtiyaç 
duyuluyor. Eğer insani yaşamın temeline, özünde bir ahlâk fikri barındıran başka-
sının varlığı alınırsa, ötekileştirmeksizin bir tanıma gerçekleşebilir ve bu tanıma bir 
ahlâki yükümlülüğü meydana çıkarabilir.

Klasik dünyada üretilmiş insan tasavvurlarının modern dönemdeki dönüşümünün 
en önemli sonuçlarından biri, insanın kendisine ilişkin beklenti ve umutlarını de-
ğiştirmesidir. Bu durum pek çok alanda olduğu gibi ahlâk alanında hem soru hiye-
rarşisini etkilemiş hem de yeni bir takım soruların sorulmasını gerektirmiştir. Bu 
bağlamda bilhassa son yarım yüzyılda insanın ahlâklı olmasının gerekçesi sorgu-
lanır hale gelmiş ve bir kısım akımlar, ahlâkı tamamen vicdanî bir durum olarak 
değerlendirmeye başlamıştır. Ahlâk tamamıyla bireyin vicdanıyla alakalı bir olgu 
olarak anlaşıldığı sürece bireyler arasındaki ilişki veya ahlâkın dışa bakan yönü, 
ahlâktan ziyade siyasetin bir sorunu olarak ele alınmak durumundadır. Bu takdirde 
ahlâksızlık kapsamında değerlendirilecek durumlar, hukukun alanına girdiği sürece 
bir müeyyideden bahsedilebilir. Fakat bu sonuç, esas itibariyle belirli bir insan ve 
toplum tasavvurunun uzantısı veya kaçınılmaz neticesi olduğundan farklı insan ve 
toplum tasavvurları açısından ele alınmayı gerektirir. 

İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri

Ahlâk ve Başkası  - Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki

Ahlâk ve Müeyyide  - Ahlâkın Anlamı ve Sınırı Üzerine Konuşmalar

Hatice Toksöz

Editörler: Lütfi Sunar & Selami Varlık

Editör: Ömer Türker
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İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından altı ayda bir yayımlanan ve ala-
nında önemli uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli bir dergidir. Yola çıkış gayesi medeniyeti-
mizin yitiği ilmin geri getirilmesine katkı sağlamak olan dergide bugüne kadar 13 sayıda 96 makale, 16 
değerlendirme makalesi ve 127 kitap değerlendirmesi yayımlandı. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına hi-
tap eden bu yazılar çok ilgi çekmekte olup yüzlerce kez indirilerek okunmakta ve yoğun atıf almaktadır.

Bugün, ilmi yeniden inkişaf ettirebilmek için modern bilim dünyasında insan ile toplum arasında oluş-
turulan kopukluğu aşmak gerekmektedir. Bunun için bilimsel araştırma ve incelemeler insanın ve top-

lumun birbirini kuran bütünlükler olduğu göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu 
doğrultuda İnsan & Toplum disipliner gelenekleri önemsemekle birlikte, araş-

tırmacıları hakikati ararken, disiplinleri aşma, bozma, yeniden 
kurma cesaretini göstermeye davet ediyor. Anlamları ih-
mal etmeyen ve gerçekliğe sadık bir araştırma geleneğini 
oluşturmak İnsan & Toplum’un kendisine biçtiği temel 
görevlerden biridir. Bu sayede modern bilimlerin tek 
boyutlu gerçeklik kavrayışlarından ötürü ortaya çıkan 
ontolojik boşluk doldurulabilir; epistemolojik kopukluk 
aşılabilir, bilgi-değer ilişkisi kurulabilir, denge ve düzen 
yeniden oluşturulabilir. 

İnsan & Toplum, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanla-
rında araştırma mahsulü nitelikli yazıları yayımlamakta-
dır. Dergide yayımlanan yazıların maruf akademik kural-
lara sadık kalmasının yanı sıra, kendi alanına teorik ve 
metodolojik katkılar yapması ayrıca önemsenmektedir. 
Dolayısıyla yayımlanan yazıların metodolojik olarak tu-
tarlı, uygun ve sistematik olması; bir teoriye yaslanma-
sı, bir teoriyi sorgulaması veya yeni bir teori üretmesi 
önemsenmektedir. Dergide sahadan yeni bilgi, belge ve 
bulguları içeren, yeni metodolojileri uygulayan, yeni teo-
rilerin peşindeki yazılar öncelenmektedir. Bu bakımdan 
gönderilecek yazıların dergi tarafından belirlenen biçim 
ve içerik özelliklerine dikkat edilerek hazırlanması ge-
rekmektedir.

7. Yılına Girerken İnsan & Toplum 
Yeni Tasarımıyla Okuyucu Karşısında
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6. Sayı Çıktı
Nazariyat bu sayısında, İslam düşüncesindeki nazarî geleneklerin farklı boyutlarını derinlemesine 
inceleyen üç makale, bir değerlendirme makalesi ve de alanda neşredilmiş güncel eserleri değerlen-
diren altı kitap kritiği ile okuyucularının karşısına çıkmaktadır.

Nazariyat Dergisi yeni web arayüzüy-
le kullanıma açılmıştır. İstanbul’da, 
altı ayda bir Türkçe ve İngilizce 
dillerinde uluslararası hakemli bir 
dergi olarak yayımlanan ve ATLA, 
Philosopher’s Index, Erih Plus, Index 
Islamicus, ULAKBİM gibi birçok ulu-
sal ve uluslararası indeks tarafından 
taranan Nazariyat’ın altıncı sayısı 
da araştırmacıların ilgisine sunuldu. 
İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasav-
vuf ve bilim tarihi alanlarında özgün 
araştırma ürünleri, metin neşirleri ve 
kitap değerlendirmelerine yer veren 
Nazariyat’ın hedefi, İslam düşünce 
tarihindeki nazarî geleneklerin, özel 
olarak da klasik sonrası döneme ait 
ilmî birikimin keşfi, incelenmesi ve 
yeniden yorumlanmasına katkıda 
bulunmaktır.

Nazariyat Web Sitesi Yenilendi
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AHLÂK VE BAŞKASI KİTABI 
TANITIM TOPLANTISI  GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2015 yılı içerisinde İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında ahlâk ve başkalığa dair gerçekleştirilen 
iki ayrı çalıştay metinlerine yeni makalelerin de dahil edilmesiyle oluşan Ahlâk ve Başkası: Modern Fel-
sefe ve İslam Düşüncesinde Öteki kitabının tanıtım toplantısı 14 Nisan 2017 tarihinde İLEM’de ger-
çekleştirildi. Kitap hakkındaki görüşlerini belirtmek üzere toplantıya İhsan Fazlıoğlu, Tahsin Görgün, 
Ahmet Ayhan Çitil, Ömer Türker, Lütfi Sunar, Selami Varlık katıldı. Bunun dışında aralarında Özkan 
Gözel, Emre Şan ve Burak Şaman’ın da olduğu seçkin bir katılımcı kitlesi programa iştirak etti. Öncelikli 
olarak Selami Varlık’la birlikte kitabın editörlüğünü yapan Lütfi Sunar kitabın ortaya çıkış hikayesini 
anlattı. 1990’larda popüler olan başkası veya ötekilik sorununun günümüzde çok da dile getirilmediğin-
den bahseden Sunar bu meseleyi hem modern felsefede hem de İslam düşüncesinde ele almanın oldukça 
önemli olduğunun üzerinde durdu. Kitabın diğer editörü Selami Varlık da ahlâk ve başkası düşüncesinin 
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felsefi zeminde tartışılmasının önemli olduğunun altını çizdikten sonra Ricoeur ve Levinas gibi isimler 
ile İslam düşüncesinin doğal olan buluşmasının önemini vurguladı. Müzakerecilerden İhsan Fazlıoğlu 
kitaptaki bölümlendirmeye dayanarak Batı felsefesi ve İslam düşüncesi ayrımının artık yapılmaması ge-
rektiği yönünde yapıcı eleştirilerde bulundu. Filozofların ahlâk teorilerinden önce insan tasavvurlarını 
bilmemiz gerektiğinin altını çizen Fazlıoğlu, ancak belirli bir insan doğası bağlamında ahlâktan bah-
sedebileceğimizi belirtti. İslam ahlâk düşüncesinde başkalık konusu ile kitaba katkıda bulunan Ömer 
Türker de ahlâka ilişkin teoriler ile ahlâkî bilinç arasındaki ayrıma dikkat çekerek bu bağlamda İslam 
Ahlâk Düşüncesi Projesi’nde tartışılan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kitap yazarlarından olan 
Özkan Gözel ise başkalık ve ötekilik kavramları arasında bir ayrıma giderek, sosyal bilimlerin kullan-
dığı ötekilik kavramının, felsefenin kullandığı başkalık kavramından ayrılması gerektiği üzerinde dur-
du. Ötekileştirmenin bir siyaset bilimi kavramı olduğunu söyleyen Gözel, bu konuyu Tahsin Görgün 
ile müzakere etti. Tahsin Görgün siyasi olan ile felsefi olanın ayrımının zorunlu olmadığını belirtti. 
Felsefenin somut olanlarla ilgilendiğini söyleyen Görgün, ötekilik veya başkalık bağlamında bu somut 
olan konunun üstüne düşmemiz gerektiğini belirtti. Kitap yazarlarından olan Ahmet Ayhan Çitil ise 
bir mantıkçı ve matematikçi olarak ahlâk ve başkalık meselesine nasıl bakılabileceğini görmek adına 
böyle bir çalışmanın içine girdiğini belirtti. Başkası sorununun daha en baştan Kur’an’da dahi karşımıza 
çıktığını belirten Çitil, bu sorun kapsamında ele alınacak olan birçok konu olduğunu ve öğrencilerin 
bu konulara eğilmesi gerektiğinin altını çizdi. Soru-cevap ve katılımcılardan gelen değerlendirmelerin 
ardından program sona erdi.
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Dönem Arası Kampları;Kalem, Kitap ve Muhabbet

Dostluk ve uhuvvetin arttığı 
İLEM dönemarası kampları 
bu sene 10-12 Şubat tarih-
leri arasında gerçekleşti. 43 
Erkek öğrenci Kocaeli/Diri-
liş kamp alanında, 57 kız öğ-
renci Balıkesir/Susurluk’ta 
kamplarını gerçekleştirdi. 
Kademe öğrencileri, me-
zun-mensup ve yönetim 
kurulu üyelerinin katıldığı 
programda; okumalar, film 
gösterimi, geziler ve sportif 
faaliyetlerin yanı sıra semi-
nerler gerçekleştirildi. 
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3

İslam Medeniyetinin Oluşumu   >>>  Tahsin Görgün
İslami İlimlere Giriş   >>>  Necmettin Kızılkaya
Türkiye’de Modernleşme  >>>  Vahdettin Işık

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

Çağdaş İslam Düşüncesi  >>>  Mehmet Ali Büyükkara
Türkiye’de Toplum ve Siyaset   >>>  Mahmut Hakkı Akın
Batı Düşüncesi  >>>  Kasım Küçükalp

İLEM Eğitim 16. Yılını 
Geride Bıraktı
Güz döneminde başladığımız seminer 
dersleri bahar döneminde de devam etti. 
Üç kademeden müteşekkil olan programda 
ilk iki kademede katılımcılar İslami ilimler ile 
beşeri ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde 
seminer dersleri aldılar. Üçüncü kademe katı-
lımcıları ise ihtisas alanlarına yönelik atölye 
çalışmalarına devam ettiler. 

18 Şubat – 22 Nisan tarihleri arasında Ba-
har döneminde altı seminer ve yedi farklı 
atölye çalışması ile yürütülen programı 166 
katılımcı takip etti. 

farklı 
atölye

7 seminer
6

katılımcı
166
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Grup Çalışmaları: Her Hafta Bir Kitap
Eğitim programının en önemli bileşenlerinden olan 
grup çalışmaları, I. ve II. Kademe öğrencilerine yöne-
lik yürütülen (6-10 kişilik) grup çalışmalarına yüksek 
lisans veya doktora düzeyinde kişiler danışmanlık yap-
maktadır. Toplamda 17 grupla yürütülen çalışmada 
gruplar danışmanları nezaretinde her hafta seminer 
derslerine paralel konularda seçilmiş olan bir kitabın 
tahlilini gerçekleştirdi. Toplamda 20 farklı kitabın tah-
lilinin yapıldığı gruplarda her bir öğrenci dönem için-
de okumuş olduğu kitaptan bir tanesi hakkında de-
ğerlendirme yazısı yazdı. Birlikteliğin ve samimiyetin 
sağlandığı bu ortamlarda danışmanlar, öğrencilerinin 
akademik gelişimlerini yakından takip ederken öğren-
cilere maddi-manevi anlamda destek olmaktadırlar.

17grup

20kitap
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Cansever Yazdı, Aliya Yaşadı, 
Biz de Okuduk

2016 - 17 İLEM Eğitim Programı kapsamında düzenlemiş olduğumuz kitap söyleşilerine bahar dö-
neminde de devam ettik. II kademe programında okutulan Turgut Cansever’in İslam’da Şehir ve 
Mimari kitabını 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.30 da Halil İbrahim Düzenli ile I. kademe de 
okutulan Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu kitabını 25 Mart Cumartesi saat 14.30 da Mah-
mut Hakkı Akın ile Algı Yönetimi ve Manipülasyon kitabının yazarı Mücahit Gültekin ile 1 Nisan 
Cumartesi saat 14.30 da kitap söyleşileri yapıldı. 
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3. Kademe Öğrencilerimiz Makalelerini 
Ulusal Kongrede Sundu

III. Kademe yürütülen atölye çalışmalarına devam eden öğ-
renciler Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde suna-
cakları bildirilerini program öncesinden İLEM’de sundular. 
Yedi farklı atölyeden 18 öğrenci sunumlarını gerçekleştirdi.
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Yeni çıkan doktora ve yüksek lisans tezleriyle kitap ve ma-
kalelerin akademik dolaşımına ve görünürlüğüne katkı 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İLEM Sunumları 2017 
Bahar döneminde 11 farklı program gerçekleştirdi. 2017 
Bahar Döneminde İLEM Sunumları çerçevesinde gerçekleş-
tirilen 11 sunumdan 9 tanesi doktora tezi, 2 tanesi kitap 
sunumuydu. Felsefe, ilahiyat, siyaset, iktisat, tarih, sos-
yoloji ve edebiyat alanlarında gerçekleştirilen sunumlarla 
hem eser sahipleri fikirlerini kamuoyuyla paylaşma imkânı 
buldu, hem de yüzlerce dinleyicinin programlardan istifade 
etmesi sağlandı. 

İLEM Sunumları’nda Bu Dönem

Seyit Ali Gülşen

Berdal Aral

Taha Eğri

Özgün Basmaz Ferhat Yöney
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Erhan Akkaş

Mesut Koçak

Osman Yılmaz

Olkan Senemoğlu

İbrahim Taşdemir

Hadislerin İntikal Süreci
Seyit Ali Gülşen

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu
Özgün Basmaz

Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme
Berdal Aral

Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve  
Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği
Taha Eğri

Teistik Ahlak: Dine Dayalı Ahlak mı, Dinlerin Tanrısı’na Dayalı 
Ahlak mı?
Ferhat Yöney

Körfez Arap İş Birliği Ülkeleri’nde Varlık Fonu Uygulaması:  
İslami Finans Üzerine Etkileri
Erhan Akkaş

Üç Öncü Şahsiyet Üç Büyük Mesele
Mesut Koçak

Marx’ı Yeniden Düşünmek: İnsan Doğası, Toplum ve Özgürlük
Olkan Senemoğlu

Kalkınma Modeli Oluşturmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü
İbrahim Taşdemir

Hilâfın Nahivcesi: Süyûtî ve Hem‘u’l-hevâmi‘i
Osman Yılmaz
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İLEM İhtisas 2017 Bahar Dönemi ile 11. dönemini tamamladı. İLEM İhtisas Programları, beş yılda açı-
lan iki yüze yakın programda onlarca hoca ile dersler, okuma grupları ve atölyeler ile binlerce genç ilim 
yolcusuna yön verdi. İLEM İhtisas bünyesinde açılan atölyelerin ürünleri, telif eserler olarak yayımlandı. 
2017 Bahar döneminde de, İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalar, özgün programlar ile lisansüstü 
eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sundular. 
Bu bağlamda İLEM İhtisas Programı; Edebiyat, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum 
ve Yönetim çalışma grupları; dersler, okuma grupları, sunumlar, dizi seminerler ve atölyeler ile zengin 
bir akademik dönem gerçekleştirdi. Ders, okuma grubu ve atölyelerden müteşekkil 24 farklı programla 
2017 Bahar döneminde de İLEM İhtisas akademinin nabzını tutmaya devam etti.

ILEM Ihtisas, 
Akademinin Gündemini Belirliyor
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Edebiyat Çalışma Grubu

Dursun Ali Tokel Ders Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları

Hale Sert Ders Modern Edebiyat Kuramları

Berat Açıl Okuma Grubu Osmanlı Şiir Estetiği

Felsefe Çalışma Grubu

Harun Kuşlu Ders İslam Mantık Tarihi ve Problemleri

İhsan Fazlıoğlu Ders Karşılaştırmalı Felsefe Bilim Tarihi II

Hatice Umut Okuma Grubu Hannah Arendt Okumaları II: Geçmiş İle Gelecek Arasında

İktisat Çalışma Grubu

Kadir Yıldırım Ders Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler II

İsa Yılmaz Okuma Grubu İslami Politik Ekonomi II

Taha Eğri Okuma Grubu İslam İktisadı Okumaları II

İslam İlimleri Çalışma Grubu

Ercan Alkan Ders Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş: Temel Metinler II

Hayrettin Nebi Güdekli Ders Klasik Dönem Kelâmının Mantıksal Yapısı

Hamdi Çilingir Okuma Grubu Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II

Osman Yılmaz Okuma Grubu Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında es-Süyûtî’de Nahve Giriş

Rahile K. Yılmaz Atölye Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve Muvatta’ Atölyesi

Siyaset Çalışma Grubu
Süleyman Güder Okuma Grubu 20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi

Bünyamin Bezci Atölye Avrupa’da Güncel Siyasal Tartışmalar

Tarih Çalışma Grubu

Emrah Safa Gürkan Okuma Grubu Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar

Abdulkadir Macit Atölye Muhammed Hamidullah Tarihçiliği Atölyesi

Ali Satan Atölye Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi Atölyesi

Toplum Çalışma Grubu

Mahmut Hakkı Akın Ders Sosyal Bilimlerin Yapısı

Mustafa Kömürcüoğlu Ders Kent Teorisi Okumaları

Lütfi Sunar Okuma Grubu Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları II

Yönetim Çalışma Grubu
Erkan Erdemir Okuma Grubu Yönetim ve Organizasyon Alanında Akademisyen Olmak

Nihat Erdoğmuş Okuma Grubu Yönetim Düşüncesinde Temel Meseleler
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İLEM’de akademik araştırma yapan kişilere yönelik olarak 11 Şubat - 26 Şubat tarihleri 
arasında (27 saatlik) SPSS Eğitimi verildi. Dr. Mustafa Otrar tarafından verilen eğitimde 
SPSS programı genel hatlarıyla incelendi ve eğitim uygulamalı bir şekilde devam etti. Eğitim 
ile istatistiksel rapor ve analizlerin hazırlanma aşamasını kolaylaştırmak ve veri analizleri-
ni nitelikli hale getirmek amaçlandı. Bu doğrultuda katılımcılarla, araştırma sürecinde elde 
edilen büyük veri kümelerinin analiz edilerek verilerin hızlı ve kolay biçimde hazırlanmasını 
sağlama, bulgu analizlerini doğru bir şekilde gerçekleştirme ve etkin bir grafik/tablo oluştur-
ma hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler paylaşıldı.

İLEM İ ler i  Düzey Eğit imler
SPSS Eğit imi  Gerçekleşt ir i ld i

Mustafa Otrar 11-12, 18-19, 25-26 Şubat 2017

SPSS Eğitimi

Mustafa Otrar
11-12 / 18-19 / 25-26  Şubat 2017
Cumartesi 14:30-18:30 - Pazar 09:30-14:30
İLEM Yeni Bina

İLEM İ ler i  Düzey Eğit imler

Katılım Kontenjanla Sınırlıdır.

ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiHalk Cd. Türbe Kapısı Sok. Üsküdar İstanbul No: 13 İlmi Etüdler Derneği

İLEM’de lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilere yönelik 27 Şubat Pazartesi günü Eleş-
tirel Okuma Eğitimi düzenlendi. Eğitimde akademik bir metin okurken eleştirel yaklaşım 
yöntemlerinin ve iletiyi bulma, iletiyi açma ve geliştirme yollarının tanınması hususlarına 
değinildi.  Yrd. Doç. Dr. Selami Varlık tarafından verilen eğitimde, akademik bir met-
ni okurken okumayı işlevsel kılma ve metne eleştirel gözle bakma gibi konular ele alındı. 
Ayrıca katılımcılara, yazınsal nitelikli metinler için tipler ve karakterler, zaman ve mekân 
ögeleri, olay örgüsü ve düşünsel boyut ile bunların arasındaki ilişki hakkında farkındalık 
kazanma bilgileri sunuldu. 

Eleşt irel  Okuma Eğit imi  Düzenlendi
Selami Varlık 27 Şubat Pazartesi 2017

Eleştirel Okuma 
Eğitimi

Selami Varl ık
27 Şubat 2017 Pazartesi  
18.00-20.00  

İLEM İ ler i  Düzey Eğit imler

Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2017

ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiHalk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13 İlmi Etüdler Derneği Üsküdar İstanbul

İLEM’de lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan araştırmacılara yönelik 10, 13 ve 14 
Mart tarihlerinde Akademik Proje Dizaynı ve Yazma Eğitimi düzenlendi. Düzenlenen 
eğitim kapsamında TÜBİTAK’ın ulusal proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, 
bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi ve değerlendirme aşamasında 
göz önünde bulundurulması gereken hususlar ele alındı. Üç oturumda gerçekleştirilen 
programda katılımcıların konu ile ilgili teorik donanıma sahip olmalarını sağlamanın 
yanı sıra yapılacak uygulamalarla proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yöne-
lik bilgiler paylaşıldı. 10 Mart Cuma günü düzenlenen eğitimin ilk oturumu TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı (BİDEB) Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Prof. Dr. 
Ömer Çaha’nın katılımıyla gerçekleşti. Oturum süresince; BİDEB organizasyon yapısı, 

yüksek lisans ve doktora düzeyi için BİDEB kapsamındaki burs ve destek programları, proje başvurusunda 
dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurtiçi-yurtdışı programlarında değerlendirme süreçleri hakkında bilgi 
verildi. 13 Mart Pazartesi düzenlenen ikinci oturumda sosyal bilimlerde proje yürütücülüğü yapmış olan 
Doç. Dr. Lütfi Sunar eğitmenliğinde proje destek programlarına hazırlanma sürecinin etkin ve metodolojik 
bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekilen hususlar ele alındı.  14 Mart Salı günü düzenlenen 
eğitimi üçüncü oturumu ise Prof. Dr. Murat Taşdemir ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Erdemir tarafından verildi. 
Eğitimde nitel ve nicel araştırmaların özellikleri, türleri ve süreçleri hakkında yetkinlik sahibi olması ve 
TÜBİTAK proje destek programlarına hazırlık sürecini daha etkin bir şekilde yürütebilecek düzeyde nitel ve 
nicel araştırma tasarımlarını gerçekleştirebilmesi konuları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Akademik Proje Dizaynı  ve Yazma Eğit imi  Gerçekleşt ir i ld i
Mustafa Çufalı, Ömer Çaha, Lütfi Sunar, Murat Taşdemir, Erkan Erdemir

Akademik Proje Dizaynı 
ve Yazma Eğitimi

İLEM İ ler i  Düzey Eğit imler

SON BAŞVURU TARIHI: 5 MART 2017

ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiHalk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13 İlmi Etüdler Derneği Üsküdar İstanbul

TÜBİTAK Proje Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi 
Ömer Çaha, 11 Mart 2017 Cumartesi 18.30

TÜBİTAK Proje Destek Programlarının Yürütülmesi Süreci Eğitimi  
Lütfi Sunar, 13 Mart 2017 Pazartesi 18.30

TÜBİTAK Proje Destek Programları Kapsamında  
Nicel ve Nitel Araştırma Tasarımı Eğitimi  
Erkan Erdemir- Murat Taşdemir, 14 Mart 2017 Salı 18.30
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İLEM tarafından lisansüstü araştırmacılara yönelik olarak 21 Nisan-6 Mayıs tarih-
leri arasında, Zehra Haliloğlu yürütücülüğünde, on sekiz saatlik Academic Writing 
Eğitimi düzenlendi. Eğitimde katılımcılar ile akademik kelime çalışması yapıldı ve 
İngilizce makale yazımının temel aşamaları gösterildi. Eğitim kapsamında taslak çı-
karma, alıntı yapma, özet ve paragraf yazım çalışmaları işlendi; aynı zamanda essay 
yazımında gerekli olan bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı. Üç hafta devam eden eğitim 
sonunda katılımcılar sınıf içi yazma etkinliklerinin yanı sıra 2-3 sayfalık bir essay 
hazırladı.

Academic Writ ing Eğit imi
Zehra Haliloğlu 21 Nisan-6 Mayıs

İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubunun tarih yazıcılığı ve tarih felse-
fesine ilişkin yeni çıkan kitapları, yazarı ile müzakere etmeyi hedef-
leyen “Tarihçi ve Sanatı” söyleşilerinin ilkinde İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Adnan 
Demircan, Tarih ve Tarihçi isimli kitabını konuşmak üzere konuk 
edildi. Moderatörlüğünü Abdulkadir Macit ve Teyfur Erdoğdu’nun 
yürüttüğü programda tarihçinin tarihi ele alma serüveni konuşuldu. 

18 Şubat 2017 - 18:00 

Adnan Demircan

İLEM İht isas Tar ih Çal ışma Grubu

Moderatörler: Teyfur Erdoğdu ve Abdulkadir Macit

Tarihçi & Sanatı

Halk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13 İlmi Etüdler Derneği Üsküdar İstanbul ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegi

Tarihçi ve Sanatı
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“İslam Dünyasında Düşüncenin Yeniden 
Üretimi: Metodolojik Yaklaşımlar”  baş-
lıklı 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu için baş-
vurular 10 Haziran 2017 tarihinde sona erdi. 

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen “21. Yüzyılda 
İslam Dünyasında Değişim”, “İslam Dünyasında 
Devlet ve Toplum” ve “İslam Dünyasında Sosyal 
Adalet ve Yoksulluk” başlıklı yaz okulu prog-
ramlarının ardından IV. Uluslararası İLEM 
Yaz Okulu’nun ana teması “İslam Dünya-
sında Düşüncenin Yeniden Üretimi: Me-
todolojik Yaklaşımlar” olacak. Bu tema 
ile İslam siyaseti, felsefesi, iktisadı ve toplu-
munu yeniden inşa etmenin, İslami ilimlere 
sadece tarihsel veriler olarak yaklaşmaktan 
ziyade geleneksel birikimi modern dünya 
Müslümanlarının içinde bulunduğu ekono-
mik, siyasi ve sosyal koşullara göre yeniden 
yorumlayabilmenin ve bir sentez oluşturma-
nın imkânı ele alınacak.

3-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 
program Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun açılış 
konuşmasıyla başlayacak. Yaz okulunda bu 
sene Prof. Dr. Wael Hallaq ve Prof. Dr. Mu-
hammad Akram Khan eğitmen olarak katıla-
cak. 7 gün sürecek programda yurt dışından 
gelen uluslararası öğrenciler konuk edilecek.

Revival of knowledge 
in the Muslim World: 

Methodological 
Approaches

4

DEADLINE FOR APPLICATION JUNE 10, 2017
iiss.ilem.org.tr/apply

July 3-9, 2017 Istanbul

iiss.ilem.org.tr  •  iiss@ilem.org.tr  •  +90 216 310 43 18

SupportersOrganizers

scientific studies association Education and Health Foundation

Dünya’nın Dört Bir Yanından 
Genç Akademisyenler 
İLEM’de Bir Araya Gelecek
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İstanbul’dan Anadolu’ya İlim Köprüsü olmak için yola çıktığımız 
İLEM Yaz Akademisinin başvuruları 10 Nisan – 21 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleşti. 16 -23 Temmuz da ikincisi gerçekleşecek prog-
rama 65 farklı üniversiteden, 54 bölümden 465 lisans öğrencisinin 
başvurduğu programa 70 öğrenci katılmaya hak kazandı.   

katkılarıyla
ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiHalk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13 İlmi Etüdler Derneği Üsküdar İstanbul

2İLEM
istanbul’dan anadolu’ya ilim köprüsü
akademisiyaz

açılış konferansı
kent ve mimari üzerinden dönüşümler  |  alev erkilet

seminerler
batı düşüncesi  |  kasım küçükalp

islam düşüncesine giriş  |  ibrahim halil üçer
akaide giriş  |  ihsan fazlıoğlu

türkiye’de toplum ve siyaset  |  mahmut hakkı akın
çağdaş islam düşüncesi  |  mehmet ali büyükkara

kitap tahlilleri
buhranlarımız  |  vahdettin ışık

doğu batı arasında islam  |  ilem danışmanları

sinema söyleyişisi
bağımsızlık sonrası film dili   |  yusuf ziya gökçek

geziler
tarihi yarımada gezisi   |   boğaz turu   |   zafer söğüt

basvuru.ilem.org.tr/egitim
bu program istanbul dışında lisans 3 ve 4. sınıfa geçen öğrencilere yöneliktir.

programın tarihi
16-23 temmuz 2017

başvuru tarihleri
10 nisan – 21 mayıs 2017

kabul alanların ilanı
1 haziran 2017

İLEM Yaz Akademisi
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Dünyanın dört bir yanın-
dan ülkemize eğitim için 
gelen uluslararası öğrenci-
lerin akademik donanım-
larının artırılması, ente-
lektüel birikimlerine katkı yapılması ve kendilerini 
geliştirme fırsatları sunulması önemli görülen hu-
suslar arasında yer almaktadır.

Uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen 
faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler 
alanında öğrenim gören Uluslararası lisansüstü 
öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi 
paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve 
farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri 
bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “1. 
Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” 
16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, 2. 
Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 

29-30 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Konya’da gerçek-
leştirildi.

3. Uluslararası Öğrenciler 
Sosyal Bilimler Kongresi 2-3 Aralık tarihleri arasın-
da İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde dü-
zenlenecek. Kongrenin teması “Çatışma Bölgeleri 
ve Çözüm Arayışları” olacaktır. Ayrıca Kudüs başlık-
lı özel bir oturum gerçekleştirilecek olup, Kudüs ile 
ilgili çalışmalar öncelenecektir. Kongrede Ekonomi, 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İn-
san Hakları, Diaspora, Göç, Mülteciler, Edebiyat, 
Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politikalar alanları-
nın yanı sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına 
ait bildiriler kabul edilecek.

3. ULUSLARARASI ÖĞRENCILER 
SOSYAL BILIMLER KONGRESI ILE 
DÜNYANIN BIRIKIMI ISTANBUL’DA

ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLER
SOSYAL BİLİMLER 
KONGRESİ

2-3
A RA L IK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2017
Bilgi ve Başvuru: uokongresi.org 

Destekleyenler
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BASINDA 

ILEM
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ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiHalk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13  Üsküdar İstanbulilmi etüdler derneği

geleneğin birikiminden 
yeni bir düşüncenin inşasına
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