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İLEM

Uzunca bir süreden beri
Türkiye’de ilmî üretkenlik açısından ciddi bir buhran yaşanmaktadır. Toplumun farklı
kesimlerindeki bu ilmî kısırlığın, batılılaşma ile yaşanan kültürel
kopuştan kaynaklandığı, günümüzde birçok düşünür tarafından kabul edilmektedir. Dolayısıyla yaklaşık bir asırdır yaşanan sorunlara
kuşatıcı çözümler üretecek aydın tipinin yetişmesine ihtiyaç vardır
ve bu hususta coğrafyamızda çeşitli çabaların ﬁlizlenmeye başladığı bir gerçektir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) de, nitelikli ilim adamı
yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle
yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayeleriyle 2002 yılında kuruldu.
Bu minvalde İLEM, lisans düzeyindeki katılımcılara kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukuﬁyetle ele alacak bir perspektif katan
üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır.
İLEM, ilmî/akademik çalışmaların yanında çeşitli toplumsal meselelere özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif
çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konu başlıkları altında konferans,
panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemekte ve bunu kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ayrıca, yürüttüğü çeşitli düzeydeki faaliyetlerin çıktılarını ve diğer akademik çalışmalarını yayına (kitap,
dergi, bülten vs.) dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır.
İLEM’in temel gayesi ilim geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi
çalışmalar yapmaktır. Kısaca İLEM, yitik hikmetin peşinde olanlar
için ilmî muhit olma çabasındadır. Sizi de bu çabaya davet ediyoruz.
İlmi Etüdler Derneği
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İLEM

Eğitim Programı
İçerisinde yaşadığımız dünyada karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu
doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzündeki var oluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnül vakt) her bir ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Çalışmalarını bu doğrultuda sistematik
ve istikrarlı bir biçimde yürüten İLEM’in yürütmüş
olduğu Eğitim Programı, akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğrencilerinin; insanı, toplumu
ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilmelerini sağlayacak gerekli donanım ve bakış açısı ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir duruş kazanmalarını
amaçlamaktadır. İLEM Eğitim Programı (İLEP)
üç kademeden oluşmakta ve programın içeriği,
katılımcıların lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyacakları temel nitelikleri kazandırmak hedefiyle
şekillendirilmektedir. Program üç yıllık bir süreyi
kapsamaktadır. Birinci yıldan itibaren başlayan
kademelerde, alanında uzman hocaların verdiği
İslami İlimler ile Beşeri ve Sosyal Bilimlerin farklı konularındaki seminerlerin yanı sıra, haftalık
okumalar, grup çalışmaları, çeşitli destekler, gezi
ve kamplar yer almaktadır. Ayrıca İLEP, katılımcıların lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları
araştırma, yazım ve sunum gibi temel becerileri
kazanmalarına yönelik çeşitli seminerler de ihtiva
etmektedir.
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İLEP kademelerinde yıllık program, Güz, Bahar ve
Yaz dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve
Bahar dönemleri onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı
seminer vardır. Yaz döneminde ise yıl boyu danışmanlar eşliğinde yürütülen okumalara devam
edilmektedir. İLEP kapsamında katılımcı, on sekiz
farklı seminere katılmış ve program çerçevesinde
pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.
İLEM, on yıllık tecrübesiyle İLEP’i farklı kılan ve
çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Program,
katılımcıların; okuma, çözümleme ve mukayeseli
değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün
kılacak donanımlara haiz olmasını öncelikli hedefl eri arasına koymaktadır. Programda merkezî
konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir
katılımcının ilmî ve fikrî donanımı yanı sıra şahsî
yönelim ve sorunlarına ilişkin rehberlik almasını
mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci
grubu (5-7 kişi), yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde yürütmektedir.
İLEM Eğitim Programı’na katılmak isteyen lisans
öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapmış olduğu başvuru ve mülakatlar neticesinde
programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.
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1. KADEME

Güz

İLEM EĞİTİM PROGRAMI
Dünya Tarihini Yeniden Okumak

Tahsin Görgün

İslam Düşüncesine Giriş

İbrahim Üçer

Güz

Bahar

Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu
İslam Medeniyetinin Oluşumu

Tahsin Görgün

İslami İlimlere Giriş

Murteza Bedir

Türkiye’de Modernleşme

Vahdettin Işık

Çağdaş İslam Düşüncesi

Veli Karataş

Modern Batı Düşüncesi

Daha sonra ilan
edilecek

Bahar

2. KADEME

Temel İktisadi Kavramlar*

Teyfur Erdoğdu

Çağdaş Dünya Siyaseti

Süleyman Güder

Türkiye’de Toplum ve Siyaset

Mustafa Şen

İslam Sanatları *

Hilal Kazan

Sosyal Bilimlerde Temel
Yaklaşımlar ve Yöntemler
Güz

Taha Eğri

Tarih Yazıcılığı*

Uluslararası Ekonomi-Politik*

3. KADEME

Lütfi Sunar

Araştırma ve Yazım Teknikleri

Mehmet Babacan
Mahmut
Karaman
Yusuf Alpaydın

İLEM İhtisas Programı’ndan iki adet seçimlik seminer**
Bahar

İslami İlimlerde Yöntem***
Mantık****

Adem Yığın
Mehmet Özturan

İLEM İhtisas Programı’ndan iki adet seçimlik seminer**
* İkinci kademe katılımcılarının bu seminerlerden birini seçmeleri gerekmektedir..
** Üçüncü kademe katılımcılarının ihtisas seminerleri arasından 2 seminer seçmeleri gerekmektedir.
*** İlahiyat dışındaki alanlar için zorunlu, ilahiyat alanı için seçmeli.
**** İlahiyat alanı için zorunlu, ilahiyat dışındaki alanlar için seçmeli.
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Dünya Tarihini Yeniden Okumak

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 20133
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Prof. Dr. Tahsin Görgün lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın
Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı.
Freie Universität Berlin’de “Sprache, Handlung und Norm”
(Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da
(İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak çalışmaya
başladı. 2005-2007 yılları arasında Almanya’da Frankfurt
Goethe Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde misafir
hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere
İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman
idealist felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır.
Görgün, hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Seminerde, genel olarak tarih, özel olarak da “dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. Buradan hareketle “dünya tarihi”nin
kavramsal tahlili yapılarak dünya tarihi yazmanın bazı ön şartları, unsurları
ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “dünya tarihi” yazarlığının
tarihi kısaca ele alınarak 19. yüzyıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve
dünya tarihi tasavvurunun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen Batı’nın bu konumuna bağlı olarak Batı merkezci bir şekilde oluştuğu;
bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık Batı merkezli/merkezci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine
dair bazı hususlar müzakere edilecektir.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Prof. Dr. Tahsin Görgün
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İslam Düşüncesine Giriş
İbrahim Halil Üçer

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
223 Şubat - 27 Nisan 2013

İslam düşüncesinin teşekkülüne yön veren sâikler ve bu düşüncenin tanımlayıcı hususiyetlerinin tespiti bu seminerin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede İslam toplumunun oluşumu ile dinî ilimlerin tedvin ve tasnif süreci tartışılacak, İslam düşüncesindeki metafizik gelenekler
öne çıkan temsilcileri üzerinden problematik ve tarihsel olarak karşılaştırmalı bir yöntemle tanıtılacaktır. En temelde İslam’dan neşet eden ve onun
vaz’ettiği hayat nizamı ve bilgi anlayışı ekseninde oluşan İslam düşüncesi,
medeniyetimizin düşünsel birikimi ve kaynağıdır. Bu seminer ile katılımcılarda, İslam düşüncesinin oluşumu ve imkânı ile düşünce dünyamız ve
düşünce geleneğimiz, İslam düşüncesinin teşekkül süreci, ana akımları ve
tanımlayıcı hususiyetlerine dair bir anlayış oluşturmaya çalışılacaktır.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

İbrahim Halil Üçer lisans eğitimini 2004 yılında Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı “Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği” başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011
eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te
misafir araştırmacı olarak bulundu. İbrahim Halil Üçer hâlen
“İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı doktora tezini
hazırlamaktadır. İlgi alanları arasında felsefenin bilgi, varlık
ve ahlak gibi konuları, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İslam düşüncesinde metafizik gelenekler, İbn Sînâ felsefesi ve etkileri,
İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî, Molla Fenârî ve
Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe
Bölümünde görev yapmaktadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
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Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 20133
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına
Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanlarında çalışmalarda
bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx
ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları adlı
yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Modernite, üzerinde bulunduğumuz dünyanın, 16.yüzyıl sonrası yaşadığı
tarihsel dönüşümü ifade eder. Bu tarihsel dönüşüm neticesinde dünyanın
varoluşundan 16.yüzyıla kadar yaşanan kadim uygarlıkların yaşam alanı
yavaş yavaş ve neredeyse tümüyle değişime uğramıştır. Bu değişim beraberinde, insanın ve insanlığın eşyaya, Tanrı’ya, tabiata, olgulara, dünyaya
ve insana dair algısında da değişim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple modernitenin kökenleri ve oluşumu, günümüz dünyasını anlamak açısından
incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu seminer kapsamında modernitenin
kaynakları ve gelişimi ele alınacak, modern toplum ve siyasetin ana özellikleri Rönesans, Reform, hümanizm, bilimsel düşüncenin dönüşümü, aydınlanma, sömürgecilik, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve emperyalizm
çerçevesinde sunulacaktır.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Yrd. Doç. Dr. Lütﬁ Sunar
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İslam Medeniyetinin Oluşumu
Prof. Dr. Tahsin Görgün

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Medeniyet kavramı ve İslam medeniyetinin nasıl ortaya çıktığı; medeniyetin toplum, toplumsal olanın da din ile olan irtibatı; İslam toplumunun
ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesi ve bunun bir görünüşü ve neticesi
olarak İslam medeniyeti, seminer boyunca işlenecek temel meselelerdir.
Medeniyetlerin sadece var olmadıkları, aynı zamanda kendi kendilerini
kavrayarak terimlerle dile getirdiklerinden hareketle, varoluş-kavrayışifade arasındaki irtibat üzerinden İslam medeniyetinin muhtelif veçheleri
müzakere edilecektir. Bu çerçevede İslam medeniyetinin nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl kavranarak dile getirildiği ele alınacaktır. Ana hatları ile
İslam medeniyeti hakkında bir tasavvur oluşturulmaya çalışılacaktır.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Prof. Dr. Tahsin Görgün lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın
Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı.
Freie Universität Berlin’de “Sprache, Handlung und Norm”
(Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da
(İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak çalışmaya
başladı. 2005-2007 yılları arasında Almanya’da Frankfurt
Goethe Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde misafir
hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere
İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman
idealist felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır.
Görgün, hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
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İslami İlimlere Giriş

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 20122
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Prof. Dr. Murteza Bedir 1992 yılında Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra
Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. Manchester Üniversitesi’nde yürüttüğü doktorasını “The Early
Development of Hanafi Usul Al-Fiqh” teziyle tamamladı.
“Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk”, “İslam Hukuk Usulü”,
“İslam’da ve Batı’da Hukuk” başlıklarında dersler veren Bedir, hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev
yapmaktadır. Kurban Kitabı ve Hz. Peygamberin Evrensel
Mesajı: Sünnet, Bedir’in yayınlanmış kitapları arasındadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

İslam toplumunun ilahî ve nebevî mesajla sahih bir ilişki kurabilmesinin
temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami ilimler
Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıların temel İslami ilimler olarak adlandırılan
hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve
fonksiyonları ele alınacaktır. İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan
bu ilimler, birbiriyle olan irtibatı da göz önünde bulundurularak sunulacaktır. Bu sayede katılımcılar, temel İslami ilimlere dair bütüncül bir bakış
açısı elde edecektir.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Prof. Dr. Murteza Bedir
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Türkiye’de Modernleşme
Vahdettin Işık

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Türkiye’de modernleşme süreci Avrupa’da ve dünyada yaşanan modernleşme sürecine paralel şekilde oluşmuştur. Bu sürecin anlaşılması, son
dönem Osmanlı tarihi ve günümüze kadar uzun soluklu bir okuma çabası
ve etraflı bir bakış açısı gerektirmektedir. Bu seminerde başlangıcından
itibaren Türk modernleşmesinin tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak modernleşmenin temel yol haritası değerlendirilecektir. Osmanlı’nın
küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir Batılılaşma olarak
anlaşıldığı ve sürdürüldüğü hususu çözümlenecektir. Seminerde Osmanlı
modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi
telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm
bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Vahdettin Işık lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Modernleşme
dönemi Türk siyaset ve düşüncesi, eğitimin felsefi ve kurumsal dönüşümü, modern dönem İslam Düşüncesi’nin meseleleri gibi konularda çok sayıda makale kaleme aldı. Şair ve
Düşünür Sezai Karakoç Kitabı ve Vefatının 75. Yılında Mehmed
Akif kitaplarının editörü olan Işık’ın ‘‘Kültürel Yabancılaşma
(II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde)’’ adlı bir kitabı bulunmaktadır. “Said Halim Paşa ve Dönemi”, “İslamcılık: Tarih ve Zihniyet” başlıklı yayın çalışmalarını da sürdüren Işık, Fatih Sultan
Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde
genel sekreter olarak görev yapmaktadır.

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
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Çağdaş İslam Düşüncesi

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Veli Karataş 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bilim
Dalı’nda “On Dokuzuncu Yüzyılda Yenileşme Çabaları ve
Osmanlı Ulemasının Tavrı” başlıklı tezi ile yüksek lisansını
tamamladı. Karataş’ın ilgi alanları arasında İslam düşünce
tarihi, İslamcılık, çağdaş İslam düşüncesi gibi konular yer
almaktadır. Yayınları arasında Bilginin Kaynakları Meselesi,
İslamcılık Hakkında Bazı Mülahazalar zikredilebilir. Veli Karataş İstanbul’da hizmet veren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitimcilik, danışmanlık ve yöneticilik yapmaktadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Bu seminerde İslam düşüncesinin sürekliliğini ve dinamizmini göz önünde tutarak çağdaş İslam düşüncesi, ülkeler, ekoller, şahıslar, metodolojik
yaklaşımlar ve etkiler ekseninde tanıtılarak genel bir çerçeve sunulacaktır.
Bu çerçevede çağdaş İslam düşüncesinin tanımı, çerçevesi, nasıl ele alınabileceği, temel meselelerinin ne olduğu, yaklaşım ve metot farklılıklarının
nasıl değerlendirilebileceği ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
Çağdaş İslam düşüncesi bağlamında ele alınan ekol, ülke ve şahısların;
din, toplum ve siyasete yönelik bakış açıları birbirleriyle ilişkili ve karşılaştırmalı olarak seminer süresince tartışılacaktır.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Veli Karataş
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Modern Batı Düşüncesi*

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Descartes sonrası Batı düşüncesinde yeni bir dönemin açıldığı yaygın
olarak kabul edilmektedir. Descartes ile birlikte Batı düşüncesi “şüphecilik”
ekseninde “akıl” temelli yeni bir boyut kazanmış ve temelde Tanrı-âleminsan ve varlık-bilgi-değer ilişkilerine yeni bir bakış ortaya çıkmıştır. Bu
bakış, sosyal ve siyasal alandaki gelişmelerle karşılıklı bir ilişki içerisinde
gelişen insan-merkezci seküler ve akılcı Modern Batı düşüncesinin imkan
ve zaafları içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmeye devam etmektedir. Dolayısıyla yeni ve özgün bir düşünce arayışının evvela bu düşünce
ile hesaplaşması gerekmektedir. Bunun yolu da bilmek ve anlamaktan
geçmektedir. Bu seminerde, Descartes sonrası Modern Batı Düşüncesi’nin,
ortaya çıkışı ve gelişimi itibariyle mukayeseli bir şekilde analiz edilmesi
hedeflenmektedir. Seminer sonucunda katılımcıların modern Batı düşüncesine ait temel fikir ve yaklaşımları bir bütün içerisinde takip edebilmesi
hedeflenmektedir.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

*Bu seminerin hocası daha sonra ilan edilecektir.
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Temel İktisadi Kavramlar*

* Seçmeli Seminer

15

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Taha Eğri lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul
Üniversitesi’nde iktisat politikası alanında “2000 Sonrası Türk
Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli
Örneği” başlıklı tezi ile bitiren Eğri, hâlen aynı üniversitede
araştırma görevlisi olarak İktisat alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Bu seminerde, iktisadi sistemin daha rahat anlaşılabilmesi amacıyla, sistemi oluşturan temel kavramlar ele alınacaktır. Adam Smith’in çalışmalarını
milat olarak kabul eden modern iktisat düşüncesinin kökleri, geçmişte
yapılan felsefi, siyasi ve iktisadi tartışmalara kadar uzanmaktadır. Bu tartışmalar ve büyüyen ekonomik ilişkiler çerçevesinde günümüz iktisadi
sistemi oluşmuştur. İnsan, rasyonalite ve tercihler gibi kavramlar iktisadın
temel taşlarını oluşturmaktadır. Mevcut iktisadi sistemi ve bakış açısını
anlamlandırabilmek için bu kavramların anlaşılması gerekmektedir. Bu
bağlamda seminer süresince, belirlenen kavramlar ele alınacak ve farklı
iktisat düşünce okulları bu kavramlar bağlamında tartışılacaktır.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Taha Eğri

Tarih Yazıcılığı*
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Tarih yazmak tarih yapmak derecesinde önemlidir. Tarih yazıcılığı önemini,
tarihi geriye dönük inşa etmek ve bugünü yeniden tanımlamak gibi bir
fonksiyona sahip olmasından alır. Bu seminerin amaçlarının başında tarihin uğraşısının doğasını anlamaya ve açıklamaya çalışmak gelmektedir.
İkinci büyük amaç tarih uğraşısının geçmiş zaman algısının insan ve toplumların hayatları için ne anlama geldiğini ve önemini tespit edebilmektir.
Bu ameliyeler esnasında tarih uğraşısının insan, toplum ve doğa bilimleri
ile olan ilişkilerine bakarak onun ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak
işin esasların başında gelmektedir. Bir diğer esas ise tarihçilerin geçmiş
zaman bilgisi ile karşılaştıklarında takındıkları tavırları anlamlandırmak ve
onların geçmiş zaman ile kurdukları ilişkilere bakarak tarihçileri anlamak
ve onları tasnif etmektir.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek
lisans ve Hacettepe Üniversitesi’nde tarih doktorası yaptı.
1993-1999 arası Mülkiye’de (Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999-2000
yıllarında Almanya devlet bursu ile iki sene Otto-Friedrich
Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile bir sene Edinburgh Üniversitesi’nde (İskoçya)
ve 2000-2006 yıllarında Aix-Marseille Üniversitesi’nde
(Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde
bulundu. 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri ile Felsefe Bölümlerinin ikisinde
birden öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fransızca’dan çevirdiği altı çizgi romanı Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlandı.
Türk devlet yapısı, devlet-toplum ve birey ilişkileri, tarih yazıcılığı, mimarlık ve estetiğe yönelik monografik, etimolojik,
alfabetik ve kavramsal çalışmalar yaptı, dersler verdi. Tarih
ve siyaset bilimine dair birçok bilimsel çalışması muhtelif
yerlerde yayınlandı.

* Seçmeli Seminer
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Çağdaş Dünya Siyaseti

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 20122

Süleyman Güder lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2008
yılında tamamladı. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler’de “A Comparative Analysis of the Foreign
Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and
Venezuela in the Twenty-First Century” başlıklı teziyle yüksek
lisans derecesi aldı. Latin Amerika siyaseti, Türk dış politikası,
güncel Ortadoğu siyaseti ve sosyal hareketler konularında
araştırmalar yapan Güder, hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Bu seminer, seçilmiş temalar ve konularda çağdaş dünya siyaseti’ne dair
farklı bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcılara bu konular hakkında yorum
yapabilecek düşünsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası
sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle seminerle çağdaş
Dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül
bir bakış kazandırılması beklenmektedir. Seminer ayrıca görsel ve işitsel
kaynaklarla desteklenecektir.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Süleyman Güder
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Türkiye’de Toplum ve Siyaset
Mustafa Şen

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Bu seminerde zaman zaman Osmanlı ve öncesine de saçaklanarak modern Türkiye’de siyaset ve toplum ilişkileri incelenecektir. Bu konu hak ve
özgürlükler, İslamcılık, Kemalist laiklik, kimlikler (dini kimlik, etnik kimlik,
cinsel kimlik) ve kültür temelinde devlet, cumhuriyetçilik, demokratikleşme, Batılılaşma, siyasi partiler, sivil toplum, otorite, siyasi aktörler, askeri
darbeler, vesayetçi seküler sistem alt başlıkları çerçevesinde kronolojik
olarak ele alınacaktır. Bu seminer, Türkiye’de toplum ve siyasetin etraflıca
değerlendirilerek tartışmaya açıldığı, toplum ve siyasetin tüm konuları
ve aktörlerinin birlikte değerlendirileceği bir seminer olacaktır. Seminer
boyunca toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel geçişler, değişimler ve süreklilikler ile siyasal kültürün toplumsal zemini kendi tarihi derinliği içinde
çözümlenmeye çalışılacaktır.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Mustafa Şen Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
bir süre okuduktan sonra, aynı üniversitenin Tarih Bölümüne girdi ve bu bölümden “Atatürk ve Cumhuriyet
Halk Fırkası’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi” teziyle
mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Makyavel’in Hükümdar’ı ile Gazali’nin
Nasihatü’l-Mulûk’unun Siyaset Sosyolojisi Bağlamında Karşılaştırılması” teziyle bitirdi. Genel müdürlüğünü yürütmekte olduğu GENAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nde pek
çok önemli siyasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel araştırma
projesi yönetti. Fatih Üniversitesi’nde “Araştırma Yöntemleri”
ve “Siyasal İletişim” dersleri verdi. Siyaset ve kent üzerine pek
çok araştırma ve yayında yazar ve araştırmacı olarak görev
aldı. “İstanbul’un Şehirleri” adlı bir belgeselin de yapımcısı
olan Şen, hâlen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora yapmakta ve yargı-siyaset ilişkileri üzerine çalışmaktadır.

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
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İslam Sanatları*

* Seçmeli Seminer
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I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 20122

Dr. Hilal Kazan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları
Bölümü’ne yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Üniversite tahsili sırasında başladığı hüsnühat meşkini 1994
yılından itibaren Hattat Hasan Çelebi’den feyz alarak devam
ettirdi. 2000 yılının Ekim ayında hocasından sülüs-nesih
yazısından da icazet aldı. Bu alanda dünyadaki hem hattat
hem de akademisyen olan birkaç hanımdan biri oldu. Bu
münasebetle ABD Kaliforniya Üniversitesi’nde hat dersleri
verdi. Hocası Hasan Çelebi ile birlikte, yurt içi ve yurt dışında sergilere katıldı. ‘‘Dünden Bugüne Hanım Hattatlar’’,
‘‘XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi’’ adlı telif eserleri
vardır. İSAM’ın Şeriye Sicilleri Projesi çerçevesinde Üsküdar
56 Numaralı Defteri yayına hazırlamıştır. Çeşitli akademik
dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İngilizce,
Arapça ile biraz Farsça bilmektedir.

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Tarihte her büyük din bir büyük sanat etkinliğini de birlikte getirmiştir. Yeni
oluşan toplumsal yapı bireylerin görüş, düşünüş ve zevklerini de değiştirir,
yönlendirir. Sanatçıyı da yeni amaçlar doğrultusunda, değişik formlar ve
güzellikler arayıp bulmaya, oluşturmaya sürükler. İslam Sanatları da bu
bağlamda ilk önemli etkilerini mescit ve camii mimarisinde göstermiş ve
ilerleyen tarihlerde diğer alanlarda da gelişim göstermiştir. Bu çerçevede,
seminer süresince; İslam sanatlarının dalları, özellikleri, konuları, gelişme
tarihi ve başka kültürlerle etkileşimleri irdelenecek konulardır. İslam sanatından anlaşılanın ne olduğu ve İslam sanatlarına yönelik kavramsal
incelemelerle birlikte belli başlı sanat kolları hakkında bilgilendirmeler
yapılacaktır. Seminer aynı zamanda, İslam sanatlarına ilişkin görseller ve
konulara ilişkin başvuru kaynakları üzerinden yapılacak paralel okumalarla
desteklenecektir.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Dr. Hilal Kazan

Uluslararası Ekonomi-Politik*
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Babacan

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Seminerde yerel ve küresel ölçekli ilişkilerin ekonomi-politik zaviyesinden
hem teorik hem de pratik yönleri irdelenecektir. Cari uluslararası ekonomik
sistemin siyasi, tarihi ve felsefi kökenlerine dair kısa bir değininin ardından
modern küresel sistemin inşasında ve devamında yer alan başlıca kuram,
kurum ve fenomenler derinlemesine tahlil edilecektir. Farklı sistemik yaklaşımlar mukayeseli olarak tartışılacak ve bunların modern izdüşümlerine
değinilecektir. Bu bağlamda devletler, uluslararası kuruluşlar ve bölgesel
yapılar eleştirel bir okumaya tabi tutulacaktır. Böylesi bir genel çerçeve
içerisinde Türkiye’nin tecrübesi de gerek tarihi, gerekse entelektüel referansları da içerir biçimde modern küresel ekonomi-politik sistemle olan
ilişkisi, onun yerel ve bölgesel mahiyeti açısından değerlendirmeye konu
edilecektir.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Babacan 2003 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisans derecesini İktisat dalında Clemson University (ABD)
’de John E. Walker Department of Economics’teki çalışmalarıyla tamamladı. “The Role of Institutions and Governance
in International Trade” başlıklı doktora çalışmasını ise 2011
yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 2008-2012 yılları
arasında sırasıyla araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve
yardımcı doçent ünvanları ile çalıştı. Hâlen İstanbul Ticaret
Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olan
Babacan’ın araştırma ilgi alanları uluslararası ticaret ve
büyüme, dış ticaretin ekonomi-politiği ile Batı ve İslam tarihinde kamusal malların tedarik, idare ve denetimi şeklinde
sıralanabilir. Mukayeseli küresel sistemler ve ekonomi-politiğin sınırları içindeki pek çok alan da kendisinin ilgi alanı
dahilindedir.

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

* Seçmeli Seminer
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Sosyal Bilimlerde Temel
Yaklaşımlar ve Yöntemler

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman lisans eğitimini Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nde görev yapmaktadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Bu seminerde öncelikle bilginin önemi, bilginin tarihi, bilgi türleri, bilgi
aktları, doğru bilgi sorunu / kriteri, bilginin özellikleri, bilginin sınırları,
insani bilginin temel karakteri / sorunu, Batı düşünce tarihinde bilgi kuramları ele alınacaktır. İkinci aşamada Batılı / bilimsel bilginin ortaya çıkışı,
kaynağı, alanı, kriteri ile ilgili temel tartışmalar ile empirist / deneyci bilginin gelişim tarihi (Hume, Mill, Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Kant)
özetlenerek bilimsel bilgide yaklaşım ve yöntem sorunu üzerinde durulacaktır. Temel bilimsel yaklaşımlar olarak pozitivist (Russell, Schlick, Carnap,
Hempel, Neurath, Ayer), yorumcu (Vico, Weber, Dilthey, Rickert, Husserl,
Schutz, Garfinkel) ve bütüncü (Capra, Dikeçligil) yaklaşımlar, ontolojik ve
epistemolojik kabulleri, araştırma yöntem (nicel ve nitel) ve teknikleri ile
birlikte verilerek bilimsel bilgi / lerin güvenirlilik, geçerlilik ve sınırlılık sorunları tartışılacak, söz konusu yaklaşımlara bağlı alt ekoller özetlenecektir.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman
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Araştırma ve Yazım Teknikleri
Yusuf Alpaydın

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

İlmi çalışmanın en temel özelliklerinden biri de sistematik ve tutarlı bir
yapı arz etmesidir. Ayrıca argüman inşa etmek ve sorunsal oluşturmak lisansüstü faaliyetlere zemin oluşturması açısından ileri düzey çalışma yapmak isteyen bir öğrenci için vazgeçilmezdir. Bu seminer ile katılımcıların
akademik ürünlerin oluşturulma safhalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların özellikle temel bilgi kaynaklarına ulaşma,
bu kaynakları doğru şekilde kullanma ve akademik makale yazım tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Katılımcılardan, seminer neticesinde
en az bir makale yazmaları beklenmekte ve bu yazıların tashih edilerek
değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Seminer neticesinde katılımcıların,
akademik metin üretimi ve yazımı konusunda temel bilgi ve becerileri
kazanmaları sağlanacaktır.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Yusuf Alpaydın lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü’nde tamamladı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yerel Yönetimlerin Yetişkin
Eğitimine Katkısı: İSMEK Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Çalışma
Ekonomisi Bölümü’nde doktora çalışmasını yürütmektedir.
Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri ve aile eğitimi konularında araştırma ve yayın çalışmalarını yürüten
Alpaydın, bir özel lisede psikolojik danışman olarak görev
yapmaktadır.

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
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Prof. Dr. Mustafa Tekin

Osmanlı’da Kitap Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

İslam Düşüncesinde Akıl

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Köksal

Çağdaş Siyaset Felsefesi

Prof. Dr. Bünyamin Bezci

Türkiyede Din Eğitimi
Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Bahçekapılı

3. Kademe katılımcıları bu seminerlerden
iki tanesini seçeceklerdir.

Not: 2013 Bahar Dönemi İhtisas Seçmeli Seminerleri Daha Sonra
Ayrıca İlan Edilecektir.
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II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Türkiye’de İslam ve Sekülarizm

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Prof. Dr. Feridun Yılmaz

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

İktisat Felsefesi

III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

SEMİNERLER

I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

2012 Güz Dönemi
İLEM İhtisas Seminerleri

İslami İlimlerde Yöntem*
Dr. Adem Yığın

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

İslam düşüncesinin ana parametrelerini yansıtan önemli bir ilim olan Fıkıh
Usulü, İslam ilim geleneğinde bilgi, kaynak, yorum, meşruiyet, değer ve
dinî otorite gibi kavramların sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için gerekli
olan temel kriterleri ortaya koyar. Bu sebeple Fıkıh Usulü, tarih boyunca
İslam medeniyetinde üretilen bilginin doğasını kavramak için anahtar
rol oynamıştır. Sahip olduğu bu önem sebebiyle günümüzde gerek İslam
düşüncesini ve gerekse şer‘î ilimlerin genel karakteristiğini anlamak için
Fıkıh Usulü’nde ele alınan konuların bilinmesi gereklidir. Bu seminerde Fıkıh Usulü’nün temel meseleleri ele alınarak İslam ilim geleneğindeki bilgi
üretme yöntemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Dr. Adem Yığın lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. “Fukaha Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usulü Eserlerinin Temel Özellikleri” adlı teziyle 2004
yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi aldı.
Yığın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam
Hukuku Bilim Dalı’nda yürüttüğü “Klasik Fıkıh Usulü’nde
Bilginin Mâhiyeti, Kaynağı ve Değeri” başlıklı doktora çalışmasını 2012 yılında tamamladı. Yığın, merkezde İslam
hukuku olmak üzere İslami ilimler ve sosyal bilimlerle ilgilenmektedir.

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

*Bu seminer ilahiyat öğrencileri için seçmeli, sosyal bilimler
öğrencileri için zorunludur.
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Mantık*

*Bu seminer sosyal bilimler öğrencileri için seçmeli,
ilahiyat öğrencileri için zorunludur.
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I. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013
II. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012
III. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

III. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Mehmet Özturan lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde İslam Felsefesi alanında “Fârâbî Epistemolojisinde Kesinlik Kavramı” başlıklı teziyle yüksek lisans
derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalı’nda “Müteahhirîn Dönemi Mantığında Tasavvurât” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. İlgi alanları arasında İslam düşüncesi, mantık,
bilgi teorisi, dil bilimleri bulunan Özturan, hâlen Çanakkale
18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

II. Kademe Bahar
23 Şubat - 27 Nisan 2013

Düşüncenin yöntemini olduğu kadar, klasik metinler söz konusu olduğunda düşüncenin dilini de belirleyen mantık ilmi bize bir yandan düşünceyi
hatadan korumanın yollarını öğretirken öte yandan klasik ilim-irfan geleneğimizle irtibata geçmenin imkanını da teşkil etmektedir. Bu kapsamda
seminerde insan zihnini hataya düşmekten koruyan kaidelerin anlaşılması
amaçlanmaktadır. İslam ilim tarihinin önemli bir parçası olan mantık, bilgi
ile olan ilişkisi bağlamında ve başka bir bilgiye ulaşabilme adına kendisine
ihtiyaç duyulan bir araç-ilim olarak ilim olarak ele alınacaktır.

I. Kademe Güz
6 Ekim - 15 Aralık 2012

Mehmet Özturan

Okuma Grupları ve Tahliller
Ta
İLEM Eğitim Programı’nda katılımcıların çözümleme ve mukaye
mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini sağlamak programın
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Okuma grupları, İLEM
Eğitim Programı’nda yer alan kademe seminerlerinin içeriklerini ve
kademe özel amaçlarını destekleyici unsurların göz önünde bulundurularak oluşturulan okuma listeleri eksene alınarak gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların grup danışmanları rehberliğinde 5-7 kişilik
gruplar halinde yürüttüğü çalışmalar, seminer dönemleriyle birlikte
dönem aralarında ve yaz dönemlerinde de devam etmektedir.
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Kamplar
Dönem Arası Kampı
İLEP kamplarında, İLEP genel ve özel amaçları doğrultusunda
gerekli görülen, fakat Güz ve Bahar dönemlerinde programa
dahil edilemeyen konular hakkında bilgi ve anlayış kazandırmak, İLEP mezunları ile katılımcılarının iletişim ve ilişki
kurmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Kamp programları
içeriği, katılımcıların birlikte, ülfet ve muhabbet ekseninde
vakit geçirmelerini temin etmek ve bu birlikteliğin niteliğini
zenginleştirmek üzere oluşturulmaktadır. Kamplar, katılımcıların dinlenmelerini sağlamakta ve motivasyonlarını artırmaktadır. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen bu çalışmada
özel seminerlere ve okuma programlarına da yer verilmektedir.

Grup Özel Kampları
İLEP Grup Özel Kampları, grup çalışmaları kapsamında oluşturulmuş olan İLEP gruplarının gerçekleştirdiği faaliyetlerden
biridir. İLEP bünyesinde oluşturulan gruplar, yılda en az bir
kez grup halinde belirledikleri bir kamp programı gerçekleştirmektedirler. Bu kamplarda grup katılımcıları iletişimlerini
geliştirmekte ve birlikte vakit geçirmektedirler. Kamp içeriği
grup danışmanı ve grup katılımcılarınca istişare halinde belirlenmekte ve yurdun çeşitli bölgelerinde ve farklı mekanlarda
gerçekleştirilen kamplara grup danışmanları rehberlik etmektedirler.
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İLEM
Kültür ve Medeniyet Gezileri

Kültür ve Medeniyet Gezileri katılımcıların farklı tarihsel ve toplumsal birikimlerle ilişki kurmalarına imkân sağlamayı hedeflemektedir. Güz döneminde ve sonradan belirlenmiş diğer tarihlerde
gerçekleştirilen bu çalışmada ayrıca özel programlara da yer verilmektedir. Kültür gezilerinde, farklı tarihsel dönemlerde yaşamış
medeniyetler ve düşünsel tecrübeler, hayat bulduğu mekânlarda
ziyaret edilmektedir.
Kültür ve Medeniyet Gezileri kapsamında, Osmanlı’nın izinde konsepti ile farklı tarihlerde Edirne, Bursa, İznik, İstanbul ve Balkan
şehirleri gezileri gerçekleştirilmiştir. Tecrübeli rehberler eşliğinde
gerçekleştirdiğimiz gezilerde, İslam medeniyetine asırlarca sancaktarlık yapmış Osmanlı devletinin başkentleri ve önemli şehirleri
ziyaret edilmekte ve katılımcıların ziyaret edilen yerler ve dönemler
hakkında bilgi, birikim ve görgü edinmeleri sağlanmaktadır.
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Başvuru ve Mülakat Süreci
Programa kimler başvurabilir?
- İstanbul’da bir üniversitenin lisans programına devam eden
- Akademik çalışmalara ilgilisi olan ve gelecekte akademik çalışmalar içerisinde olmayı planlayanlar programa başvurabilir.
Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
Başvurular 30 Ağustos-28 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılabilir,
mülakatlar için son tarih ise 29 Eylül 2012’dir.
Nasıl başvurulabilir?
Başvurular, başvuru formunun www.ilmietudler.org adresinden online olarak doldurulmasıyla ya da adayların İlmi Etüdler Derneği’ne
bizzat başvurmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.
Başvuru ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Katılımcılar İLEM Eğitim Programı’na başvurularının ardından yapılan ilk eleme sonucunda sözlü mülakata davet edilirler. Mülakat
neticesinde ise programa katılmaya hak kazanan katılımcılar belirlenecektir. Başvuru ve mülakat sonuçları en geç 30 Eylül 2012’ye
kadar açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu ile katılımcılara
bildirilecektir.
Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?
İLEM Eğitim Programı’nın Güz dönemi seminerleri 6 Ekim-15 Aralık
2012 tarihleri arasında, Bahar dönemi seminerleri ise 23 Şubat-27
Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz dönemi çalışmaları
ise 1 Haziran-30 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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İLEM
Sıkça Sorulan Sorular

Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?

İLEM Eğitim Programı lisans düzeyindeki katılımcılara, akademik
çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada anlamaya imkân
verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır.
Programda bir sonraki kademeye devam etmek için hangi
şartlar gerekiyor?
Katılımcıların bir sonraki kademeye devam edebilmek için seminerleri eksiksiz olarak takip etmeleri, okuma gruplarının programına
katılmaları ve kademelerinde yer alan okumaları düzenli bir şekilde
yapmaları gerekmektedir.
Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır?
İLEM Eğitim Programı’na katılmak için ücret ödenmemektedir.
Program katılımcılara burs sağlıyor mu?
Programda katılımcılara kitap bursu sağlanmaktadır. Bunun dışında beklenen akademik gelişimi sağlayan ikinci ve üçüncü kademe
katılımcılarına dil bursu sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan
ihtiyaç olması halinde katılımcılar burs veren bazı derneklere ve vakıflara doğrudan yönlendirilmektedir.
Programa katıldığımda tüm seminerlere katılmam gerekiyor mu?
Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.
Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması zorunlu mu?
Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin özel çalışmaları ve kademelerinde yer alan okumaları düzenli olarak yapmaları ve her dönem
için kademe listelerinden seçtikleri bir kitaba değerlendirme yazısı
yazmaları gerekmektedir.
30

31

www.ilmietudler.org • bilgi@ilmietudler.org • 0216 3104318

32

