ilem

İslam
dünyası
modernleşme
tecrübesi
ile
birlikte kendi ilim geleneğinden büyük
kopuşlar yaşadı. Bu durum hayatın her
alanında Müslümanca düşünme, yaşama
ve çağın meselelerine tekabül etme
konusunda ciddi eksikliklere sebep oldu.
Bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih
ilmî çalışmalara her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İLEM, İslam
medeniyetinin
köklerinden
hareketle
günümüz
ilmi
anlayışını
yeniden
yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı
için gerekli bilgi birikimini ve tecrübe
paylaşımını oluşturmak gayesiyle 2002
yılında kuruldu. Bu amaç doğrultusunda
16 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte ve
eğitim programları düzenlemektedir. İLEM
bünyesindeki çalışmalar, çağın ruhunu
ve kendi medeniyetimizin esaslarını
kavrayacak dirayet, feraset ve siyaset sahibi
ilim adamlarının yetişmesi için çok yönlü ve
mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır.
Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde
olanlar için ilmî bir muhit olma çabasındadır.
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4

ihtisas

Bu dönem, Güz ve
Bahar
dönemlerinde
her yıl açtığımız eğitim
programlarının
13.
dönemini icra edeceğiz. Geçen altı yılda açtığımız iki
yüzü aşkın programda onlarca hocamız yürüttükleri
dersler, okuma grupları ve atölyeler ile bini aşkın
genç ilim yolcusuna yön verdiler. Atölyelerimizin
ürünleri, telif eserler olarak yayınlandı. Bu dönem de,
İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün
programlar ile lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları
için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir
dönem sunacaklar. Farklı akademik alanlardan ancak
belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri
bir araya getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile
etkileşim ve paylaşım içerisinde, birlikte üretmenin
heyecanını yaşayacaklar.
Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Eğitim, Felsefe,
İktisat, İslam İlimleri, Siyaset ve Toplum çalışma
gruplarımız; dersler, okuma grupları, ilmi toplantılar
ile zengin bir akademik dönem planladı.
Kitapçık
içinde
ayrıntılarını
göreceğiniz
programlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız
alanda bir çalışma grubunun derslerine girerek,
alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak,
özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner
sınırlardan bağımsız açılan atölyelere yetkinliklerinize
göre katılım sağlayabilir, akademik üretimlerin bir
paydaşı olabilirsiniz. Dönem içerisinde çalışma
gruplarının ilan edeceği sunum ve dizi seminerleri
takip etmeniz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları
yakalamanızı sağlayacaktır.
Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin
emekleriyle vücut bulan 2018 Bahar Programımızın,
genç ilim insanları için bereketli olmasını niyaz
ediyoruz.
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ilem ihtisas,
lisansüstü öğrencilerine
yönelik bir programdır.
Sıkça Sorulan Sorular
İLEM’e ilk kez başvuru yapıyorum, bu kabulümü etkiler mi?
Hayır, etkilemez.
Başvurular Nasıl Gerçekleşiyor?
Başvurular, yalnızca basvuru.ilem.org.tr/ihtisas adresinden
yapılmaktadır.
Başvuru Sonrası Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?
Başvurduğunuz programın şartlarına göre ilgili çalışma
grubu tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra
başvuru yaptığınız programa kabul edilip edilmediğiniz size
bildirilecektir.
Programa herkes başvurabilir mi?
Başvuru formunda bulunan şartları taşıyan lisans eğitimini
tamamlamış veya lisansüstü eğitimine devam eden kimseler
programa başvurabilirler.
Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?
Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi; dönem içerisinde
üçten fazla programa başvuru yapılması; programı tercih
gerekçesi ve çalışmalarına dair bilgilerin girilmemesi
başvurunuzu geçersiz kılar. Başvuru formunda bulunan
şartları taşımadığı tespit edilenler, programa kabul edilmezler.
İLEM İhtisas programlarına katılım ücretli midir?
Programlarımızda herhangi bir ücret talep edilmez.
Program sonunda katılım belgesi ya da sertifika verilmekte
midir?
Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir
belge verilebilir. Ancak, çalışmaların hiç birinde herhangi bir
sertifikanın verilmesi söz konusu değildir.
Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenirim?
Başvuru sonuçları sms veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
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Edebiyat

Roman: Gelenekselden
Ali Büyükaslan

Ders

Moderne Değişim /

Edebiyat Aynasında İman,
Dursun Ali Tökel

Ders
İslam ve İhsan

Eğitim

Salı, 18.00

Dönüşüm

Kurtuluş Öztürk

Okuma

Modernleşme Döneminde

Grubu

Gençlik Arayışı

Pazartesi,
18.00

Pazartesi,
18.00

Felsefe

Modern Fiziğin Doğuşu,
Engin Koca

Ders

Mekanik Evren Tasavvuru

Cuma,
18.00

ve Teknik
Eşref Altaş

Okuma

Râzî Okumalarına Giriş:

Grubu

Yöntem ve Meseleler

Perşembe,
18.00

İktisat

Hz. Peygamber ve Dört
Faruk Bal

Halife Döneminde İktisadi

Orhan

İslam İktisadı Temelleri
Ders
Üzerine Tartışmalar
Kelam – Bilim İlişkisi

Mehmet Bulğen

Ders
(Modern)

Harun Abacı

Okuma

Dilbilimsel Tefsir: Keşşaf

Grubu

Okumaları
Ortadoğu’da Siyaset ve

Süleyman Güder

Ders

Siyaset

Toplum
Asena Demirer

Vahdettin Işık

Muhammed

Toplum

Perşembe,
18.00

Kurumlar
Zeyneb Hafsa

İslam İlimleri

Ders

Demirel
Yunus Kaya

Okuma

Medeniyet Perspektifleri

Grubu
Okuma

İslamcılık Düşüncesi Kaynak

Grubu

Metin Okumaları
"Suç ve Ceza": Hukukun

Ders
Toplumsal Bağlamı
Okuma

Toplumsal Sınıf Tartışmaları

Grubu
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Çarşamba,
19.30
Cuma,
18.00

Pazartesi,
19.30

Çarşamba,
18.00
Perşembe,
18.00
Cumartesi,
15.00
Perşembe,
19.00
Pazartesi,
18.00

edebiyat

Ali Büyükaslan
Roman: Gelenekselden Moderne
Değişim/Dönüşüm
Salı, 18.00

Dursun Ali Tökel
Edebiyat Aynasında İman, İslam
ve İhsan
Pazartesi, 18.00
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Ali Büyükaslan
Roman: Gelenekselden Moderne Değişim/
Dönüşüm
Salı, 18.00 / 13 Mart – 17 Nisan 2018 (6 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Her anlatı, kendi yöntemiyle okuyucuyla buluşur. Hemen
her bir türün, “zamanın ruhuna uyan ya da o ruhun
ötesinde” bir hareket noktası ve bu hareket noktasına
uygun bir yansıtma/anlatma biçimi olmuştur. Geçmişten
bugüne okuyucuyla en fazla buluşan edebiyat türlerinden biri
olan romana bakıldığında da her dönemde farklı bir roman
anlayışı ve her anlayışın romana yansıttığı birtakım yenilik ve
değişiklikler, eleştiriler, ekleme ve çıkarmalarla karşılaşmak
mümkün. Günümüzde durduğu noktaya bakıldığında ise romanın
konusu, kullandığı teknikler, hangi kavramlara ne tür bir yaklaşım
gösterdiğinin yanı sıra okuyucuyla buluşma biçimlerinde dahi
farklılıklar olduğu görülecektir. Bu derste, sözü edilen farklılıkların
roman sanatı açısından hangi süreçlerden geçtiği, hangi süreçlere
evrildiği ve bu evrilme sonucu oluşan yeni durumların hangi
tekniklerle romanda ortaya konduğu ele alınacaktır. Sanatın
genel kabul görmüş tanımları çerçevesinde ele alınacak olan
roman sanatının ilk temsilleri eleştirel bir yaklaşımla incelenecek,
Don Kişot’la başlayan modern anlamda roman geleneğinin 19.
yüzyılda zirveye ulaşmış örnekleri ele alınacak, 20. yüzyılda
bireyin zihinsel dönüşümünün psikolojik çözümlemelerle romana
yansıması roman sanatı bağlamında incelenip tartışılacaktır. Dersin
katılımcıları roman sanatına ilişkin kimi kavramların yanı sıra bir
tür olarak romanın hangi gelişim/dönüşüm süreçlerinden geçtiği
konusunda kazanımlar elde edeceklerdir.
Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

Ali Büyükaslan, doktorasını Fransız Yeni Romanı üzerine yaptı. Uzun yıllar Selçuk
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dil, edebiyat ve iletişim alanlarında
çalışmalarda bulunmuş, 2005-2009 yılları arasında Fransa’da Strazburg Üniversitesi’nde
misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Anadil Türkçenin kullanımı ve çift dillilik üzerine de
çalışmalar yapan Büyükaslan, çalışmalarını ağırlıklı olarak dil, iletişim ve kültürel çalışmalar
üzerine yoğunlaştırmıştır. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Dursun Ali Tökel
Edebiyat Aynasında İman, İslam ve İhsan
Pazartesi, 18.00 / 12 Mart – 30 Nisan 2018 (8 Hafta)

Tartışma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

“Cibril Hadisi” olarak bilinen meşhur hadiste yöneltilen
“İhsan nedir?” sorusuna edebiyattan bir cevap bulmak
mümkün müdür? Bu sorudan hareketle yola çıkılan bu
derste, Klâsik Türk Edebiyatına (Divan-Halk-Tekke-Âşık)
müracaatla edebiyatın ideal insanı inşa ve ihya etme rolü ve bu
rolde Türk edebiyatının yeri sorgulanmaya çalışılacaktır. Cibril
Hadisinde Peygamber’e (as) sorulan “İslam nedir?”, “İman nedir?”
ve “İhsan nedir?” soruları pek çok yorumun yanı sıra her bir soruya
aranan cevaplardan, sırasıyla Fıkıh, Kelam-Akaid ve Tasavvuf
ilimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda, hemen her terim veya
kavramın bu üç ilme göre bir cevabı vardır. Örneğin, namaz İslam’a
(yani Fıkha) göre, günde 5 vakit kılınması zorunlu, çeşitli şartları
ve kuralları olan bir ibadet olarak tanımlanırken; Kelam ve Akaid
ilimlerine göre ise inkârı küfre götüren, dinin en büyük şartlarından
biridir. Peki İhsan’a, yani Tasavvufa göre namaz nedir, neye tekabül
eder? Yunus Emre “Bir gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil”
diyerek namaza İhsan boyutundan yeni bir bakış getirir ve şüphesiz
bunun İslam ve İman anlamlarından beslenen bir yanı vardır.
Benzer kavramların merkeze alınarak işleneceği bu derste, edebi
metinlerimiz takip edilerek bu kavramların İslam, İman ve İhsan
boyutları/yorumlarının çıkarılabilmesinin imkânı sorgulanacaktır.
Ayrıca, Türk şairinin/yazarının bu varlık alanlarına getirdiği özgün
yorumlardan yola çıkarak bir ideal insan (insan-ı kâmil) profili
çizmenin mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.
Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Dursunali Tökel, 1962 yılında Samsun’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini aynı ilde
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirdi. Mezuniyet sonrası çeşitli okullarda bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra,
1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi ve aynı üniversitede, 1994 yılında Yüksek
Lisansını, 1998 yılında da doktorasını tamamladı. Şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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eğitim

Kurtuluş Öztürk
Modernleşme Döneminde
“Gençlik” Arayışı
Pazartesi, 18.00
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Kurtuluş Öztürk
Modernleşme Döneminde “Gençlik” Arayışı
Pazartesi, 18.00 / 12 Mart – 23 Nisan 2018 (7 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

okuma grubu

Bu derste, Osmanlı Modernleşme Döneminde topluma
“ideal birey” olarak sunulan genç örneklerinin yer aldığı
eserlerden oluşan bir seçki okunacaktır. Modernleşme
sürecinin ortaya çıkardığı yenilenme ve dönüşüm
zorunluluğu, Osmanlı devlet ve toplum hayatının her
aşamasında kendisini göstermiştir. Bu sürecin ortaya
çıkardığı değişimi, toplumsal düzeyde yansıtan en önemli
gösterge, uyumsuz ve toplum değerleriyle çatışan yeni
bir insan tipinin görülmeye başlamasıdır. Osmanlı aydınları
kaleme aldıkları eserlerde, iki farklı dünya görüşü ve bunlara ait
hayat tarzları arasında bocalayan, “yeni birey”i çeşitli yönleriyle
incelemeye çalışmışlardır. Önce tenkit ve hiciv yoluyla ele alınan,
kıyaslanan bu yeni tip, bir süre sonra yerini arzu edilen “ideal
genç tip” arayışına bırakmıştır. Bütün bu çaba, Osmanlı aydınının,
devleti ve toplumu içinde bulunduğu krizden kurtaracak çareler
arayışı kapsamında sürmektedir. Aydınlar, yaşanan problemlere
bir yandan kısa vadeli, pratik çözümler ararken, diğer taraftan
uzun dönemde umut olacak yeni bir gençliğin yetiştirilmesini için
çaba göstermişlerdir. Okuma grubunda bu arayışın izi sürülerek,
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan dönem içinde önerilen birkaç
genç tipi üzerinde durulacaktır. Bu tipler Ahmet Mithat Efendi’nin
Rakım’ı (ve Felatun), İbnülemin Mahmut Kemal İnal’in Sabih’i,
Mizancı Murat’ın Mansur’u, Tevfik Fikret’in Haluk’u ve Mehmed
Akif’in Asım’ıdır. Tiplerin ortak ve ayrışan yönlerine temas edilerek,
aydınlarımızın merkeze aldıkları ilkeler ve önerdikleri tiplerin temel
özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Bu program YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA)
işbirliği ile yürütülmektedir.

Kurtuluş Öztürk, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, yüksek
lisansını Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi alanında tamamladı. Sabahattin
Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora çalışmasını
sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını II. Meşrutiyet dönemi eğitim düşüncesi, eğitimde
modernleşme ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Yaygın Eğitim ve
Kültür Derneği (YEKDER) Yönetim Kurulu üyesi olan Öztürk, halen İlim Yayma Cemiyeti
Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.
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felsefe

Engin Koca
Modern Fiziğin Doğuşu, Mekanik Evren
Tasavvuru ve Teknik
Cuma, 18.00

Eşref Altaş
Râzî Okumalarına Giriş: Yöntem ve
Meseleler
Perşembe, 18.00
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Engin Koca
Modern Fiziğin Doğuşu, Mekanik Evren
Tasavvuru ve Teknik
Cuma, 18.00 / 16 Mart – 4 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Bu dersin amacı modern bilimin ortaya çıkışında rol alan
etmenleri analiz ederek, doğa bilgisinin, içinde yaşadığımız
dünyanın kurulmasındaki etkin rolünü açıklamaktır. Ders
katılımcıların katkıları ve müzakereleri ile derinleştirilecek
bir seminer dersi şeklinde tasarlanmıştır. Seminer boyunca
Aristotelesçi Doğa Felsefesinden Görelilik ve Kuantum mekaniğine
kadarki süreçte ortaya konan bilimsel kuramların felsefi analizine
değinilecektir. Bu sayede katılımcılar doğa bilgisinin etikle,
politikayla, ekonomiyle ve dinle ilişkisini görmüş olacaklardır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

Engin Koca, Doktora çalışmalarını “Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin
Yükselişi” başlıklı teziyle tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde araştırma
görevlisi olarak çalışmaktadır.
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Eşref Altaş
Râzî Okumalarına Giriş: Yöntem ve Meseleler
Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

İleri Arapça

ders

İslâm düşüncesi alanındaki çalışmalar büyük oranda
müteahhirin döneme odaklanmaktadır. İslâm düşüncesi
bakımından Fahreddin er-Râzî, bu dönemin en önemli
simalarındandır. Bu durumda, genelde müteahhirin dönem
düşüncesini ve metinlerini, özelde dönemin imamı kabul edilen
Râzî düşüncesini ve metinlerini nasıl anlayıp anlamlandıracağımız,
günümüz araştırmacılarının ve döneme ilgi duyanların önündeki
en büyük problemlerdendir. Bu ders, İslâm düşüncesinin büyük
dönüşüm geçirdiği 12 ve 13. yüzyıl düşüncesine ve yüzyılın en etkili
isimlerinden Râzî düşüncesine giriş mahiyetindedir. Bu çerçevede
ilkin Râzî’nin devraldığı miras, entelektüel ağı ve eserlerinin
muhteva, nitelik ve kronolojisi üzerinde durulacak, ardından 12 ve
13. yüzyıl düşüncesinin ve Râzî düşüncesinin anlaşılmasına örneklik
teşkil edecek meseleler, metinler üzerinden incelenecektir. Bu
meseleler, kelam, felsefe ilişkilerinin ve ayrım noktalarının da
takip edilebileceği şekilde organize edilecek, böylece dönemin
ana yönelimlerinin tespitine çalışılacaktır. 12. yüzyıl sonrası İslam
düşüncesine ait metinlerin büyük oranda dolaşıma sokulmamış
fikirler içerdiği göz önüne alındığında ders, söz konusu dönemle
ilgili yeni çalışmalara teşvik olma umudunu da taşımaktadır.
Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

Eşref Altaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. Aynı
yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine ve
öğretmenliğe başladı. Aralık 2002’de “Kâtip Çelebi’de Islahat Düşüncesi” adlı teziyle
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Haziran 2009’da “Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu
ve Eleştirisi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ders kitapları yazım komisyonlarında görev
yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde
çalıştı. Halen Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde İslam
Felsefesi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

15

iktisat

Faruk Bal
Hz. Peygamber ve Dört Halife
Döneminde İktisadi Kurumlar
Perşembe, 18.00

Zeynep Hafsa Orhan
İslam İktisadı Temelleri Üzerine
Tartışmalar
Çarşamba, 19.30
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Faruk Bal
Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde
İktisadi Kurumlar
Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Bu derste Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde
Arap Yarımadası’nda ticaret ve ticari kurumlar ele
alınacaktır. Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi, birçok
bakımdan öncesinden kopuş ve yeni bir başlangıç olması
açısından dikkat çekmektedir. İslam’ın iktisadi alana taalluk
eden bütün kurumları bu dönemde neşet etmiş ve gelişmeye
başlamıştır. Sonraki asırlarda yapılan düzenlemeler her zaman
bu ilk dönemi referans alarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu
derste önce İslam’ın insan ve dünya algısı ile buna bağlı olarak
iktisadi hayata bakışı sorgulanacaktır. Kurumların oluşumu ve
gelişiminin net olarak anlaşılabilmesi maksadı ile İslam’ın ortaya
çıktığı coğrafya ele alınacak, ardından coğrafi koşulların iktisadi
kurumların gelişmesindeki etkisi incelenecektir. Derste İslam
ticari ve iktisadi kurumları, İslam öncesi dönemle karşılaştırmalı
olarak ele alınacaktır. Böylece değişimin boyutu ortaya konulmaya
çalışılacaktır.

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği
ile yürütülmektedir.

Faruk Bal, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Anabilim Dalında 2008 yılında yüksek
lisansını tamamladı. Yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi
Anabilim Dalında “Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri” başlıklı tezi hazırlayarak 2011 yılında
doktora derecesini aldı. Çalışmaları daha çok İslam İktisat Tarihi alanına yoğunlaşmıştır.
Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Zeynep Hafsa Orhan
İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar
Çarşamba, 19.30 / 14 Mart – 18 Nisan 2018 (6 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

İleri İngilizce

ders

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferası’ndan bu
yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern
İslam ekonomisi/iktisadının şu temel unsurlarını belli başlı
okuma parçaları üzerinden tartışmaya açmaktadır; fıkıh,
tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Dersin amacı kapsamında
tartışılması planlanan konular; mantık, ekonomik kavram ve
ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram
ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca
incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümle birlikte
modern İslam ekonomisinin oluşumunun ve bugün geldiği
noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin
metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam
ekonomisi serencamının ortaya konulmasıdır. Bu dersi takip edecek
olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale
gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften
görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durum ile
muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir.
Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği
ile yürütülmektedir.

Zeynep Hafsa Orhan, Bahçeşehir Üniversitesi ekonomi bölümü mezunudur. Yükseklisansı
İsveç, Linköping Üniversitesi’nde tamamlamış olup Uluslararası ve AB İlişkileri üzerinedir.
2008 başında tamamladığı master tezi, politik iktisat alanında yazılmıştır ve finansal
küreselleşmeye dair iki alternatif bakışın karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 2012
Kasımında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden almaya hak kazandığı doktorası
ekonomi üzerine olup doktora tezi, İslami bankalardaki kâr-zarar ortaklıklarının risk
analizine dairdir. 2015 başından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Yrd.
Doç. olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları, İslam ekonomisi, İslami finans ve bankacılık,
mukayeseli finans ve bankacılıktır.
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İslam İlimleri

Mehmet Bulğen
Kelam - Bilim İlişkisi (Modern)
Cuma, 18.00

Harun Abacı
Dilbilimsel Tefsir: Keşşaf
Okumaları
Pazartesi, 19.30
19

Mehmet Bulğen
Kelâm Bilim İlişkisi (Modern)
Cuma, 18.00 / 16 Mart – 4 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

İleri İngilizce

ders

Kelâm ilminin başta gelen özelliklerinden biri, fizik ve
kozmolojiye dair tartışmaların önemli yer tutmasıdır. Klasik
İslâm medeniyeti muhiti içinde fizik bilimlerini, özellikle de
madde, boşluk, zaman, mekân ve hareket gibi konuları
ilk defa tartışmaya başlayan kelâmcıların, bu türden konulara ilgi
duymalarının sebebi İslâm’ın itikâdî esaslarını temellendirip savunmak
olarak görülse de kelâmcılar tarafından geliştirilen fizik teorilerinin
gelişmiş yapısı onların bu türden konularla birer hakikat arayıcısı olarak
da meşgul olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak belli bir dönem
sonrasında İslâm dünyasının içinde bulunduğu şartlara da bağlı olarak
kelâmda bilimsel ve felsefi konulara ilginin azaldığı görülmektedir.
Diğer taraftan bilim, gerçekleştirdiği keşif ve kuramlarla evren
hakkındaki kavrayışımızın, insanlık tarihinin tümünde olduğundan
daha büyük ölçüde artmasını sağladı. Bu gelişmeler neticesinde
ortaya çıkan yeni kozmoloji, pozitivist bilim anlayışına son vererek
gerçekliğin ancak farklı bilgi alanlarının devreye girdiği bütüncül bakış
açılarıyla kavranabileceğini kabul eden bir yaklaşımı ortaya çıkardı.
Bilimin evreni anlama ve kavramada insanlığa yepyeni ufuklar açtığı;
din, felsefe ve bilim arasındaki sınırların inceldiği; bu bağlamda Tanrı’nın
varlığı, evrenle ilişkisi gibi anlam arayışına ilişkin meselelerin bilimsel
bir zemin üzerinden tartışıldığı günümüzde, Kelâm Bilim İlişkisi dersinin
amacı, kelâmın ortaya çıkışından itibaren sahip olduğu, ancak daha
sonra unutulmaya yüz tutan bilimsel boyutlarını hatırlamak; böylelikle
de İslâm inanç esaslarını temellendirip savunmada günümüz anlam
dünyasına hitap eden yeni yaklaşımlar geliştirebilmesini sağlamaktadır.
Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

Mehmet Bulğen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2003 yılında bitirdi. Yüksek
Lisansını aynı üniversitede, Kelâm Bilim Dalında yaptığı “Reenkarnasyonla İlişkilendirilen
Ayetlerin Değerlendirilmesi” isimli tezle tamamladı (2005). 2012 yılında “Kelâm
Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi” isimli tezi ile
Doktor ünvanı aldı. Post doktorasını ise McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’de
“Criticisims Of Atomism In Classical Islamic Thought” isimli çalışmasıyla tamamladı. Halen
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doçent olarak çalışmalarını sürdüren Bulgen’in
kelam ilmi dışında başlıca ilgi alanları bilim tarihi, kozmoloji, din, bilim ve felsefe ilişkisidir.
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Harun Abacı
Dilbilimsel Tefsir: Keşşaf Okumaları
Pazartesi, 19.30 / 12 Mart – 30 Nisan 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

İleri Arapça

okuma grubu

Kur’ân’ın tefsirine dair Peygamber ve sahabeden sınırlı olarak
gelen rivayet malzemesi dışında elimizde kalan yegâne
kaynak dildir. Kur’ân’ın Arapça olarak nazil olması onun ancak
Arap dili sınırları içinde anlaşılabileceğini ifade eder. Arap dili
denildiğinde anlaşılan salt olarak metnin sözlük yardımıyla
anlamının tespiti değildir. Aksine metnin indiği dönemdeki
toplumun kültürel yapısı doğrultusunda kelimelere yüklenen
anlamlar, dilin gramatik yapısı, edebî yönü vb. birçok etkenle birlikte
yorumlanarak anlaşılmasıdır. Buna göre ilk dönemlerden itibaren
müfessirler dilin imkanlarını (lügat, sarf, nahiv ve belagat) kullanmak
suretiyle Kur’ân’ın tefsirine yoğunlaşarak dilbilimsel bir tefsir literatürü
ortaya koymuşlardır. Dilbilimsel imkanların kullanılmadığı tefsire,
genellikle te’vil gözüyle bakılmış, bunun Kur’ân’ın indiği dönemdeki
anlamdan uzak olduğu anlayışı hâkim olmuştur. Dilbilimsel tefsir
literatürü içerisinde Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı dilin imkanlarını özellikle
belağat ilmini en iyi şekilde kullanan bir tefsir olduğu konusunda
âdeta icma oluşmuştur. Kendisinden sonra yazılan tefsirlerin
tamamına yakınının en temel kaynağı haline gelen el-Keşşâf, yazıldığı
günden itibaren özellikle de Osmanlı medreselerinde en fazla
okutulan tefsirlerden biri olmuştur. Bu programda el-Keşşâf tefsiri
temel alınarak dilbilimsel tefsirin Kur’ân’ı anlamaya katkısı ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Programın hedefi, Kur’an ilimleri ve tefsir
metinleri hakkında değerlendirme yapabilme yetisi kazandırmak,
Zemahşerî’nin Mu’tezilî olması hasebiyle mezhebî farklılıkların Kur’ân
tefsirindeki yansımalarına ışık tutmaktır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

Harun Abacı, 1990-1997 yılları arasında İstanbul Güneşli Tevhid Kur’ân Kursunda Hafızlık
ve Arapça eğitimi aldı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’den mezun
oldu. Beyzâvî ve Nesefî’de İ‘tizâl Etkilerinin İncelenmesi (Beyzâvî ve Nesefî Tefsirlerine
Eleştirel Bir Yaklaşım) adlı teziyle 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2013-2015
tarihlerinde İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. 2016 yılında Kur’ân’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın
Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği- adlı teziyle doktor ünvanını aldı. Halen Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tefsir anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
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siyaset

Süleyman Güder
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum
Çarşamba, 18.00

Asena Demirer
Medeniyet Perspektifleri
Perşembe, 18.00

Vahdettin Işık
İslamcılık Düşüncesi Kaynak
Metin Okumaları
Cuma, 15.00
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Süleyman Güder
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum
çarşamba, 18.00 / 14 Mart – 02 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Bu derste Ortadoğu’daki siyasal-toplumsal konular ve
olguların incelenmesi amaçlanmıştır. Ders boyunca önemli
bölgesel kırılmaların yaşandığı 20. yüzyılın başından
günümüze Ortadoğu’daki seçilmiş temel hadiseler ve
bunların yarattığı sonuçlar yerel, bölgesel ve küresel uzanımlarıyla
birlikte ele alınacaktır. Ortadoğu siyaseti ve toplumunu ilgilendiren
temel meselelerden küresel güçlerin Ortadoğu siyaseti, Arap-İsrail
çatışması, Arap milliyetçiliği, İran İslam devrimi, Körfez Savaşları, 11
Eylül’ün bölgeye etkisi ve Arap ayaklanmaları derste incelenecek
konulardan bazılarını teşkil etmektedir. Böylelikle, dersin
sonunda katılımcıların bölgedeki güncel meseleler hakkında
tarihsel perspektifin dikkate alındığı bir bakış açısına sahip olması
beklenmektedir.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Süleyman Güder, lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde 2008 yılında tamamladı. “A Comparative Analysis of the
Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and Venezuela in the
Twenty-First Century” başlıklı teziyle 2011 yılında Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Dünya Siyaseti, Latin Amerika Siyaseti, Güncel
Ortadoğu Siyaseti ve Sosyal Hareketler ve Siyasi İlahiyat konularında araştırmalar yapan
Güder, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümünden 2016 yılında “Hıristiyan ve İslami Kurtuluş Teologlarının Öze Dönüş
Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
olan Güder, İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen Güder, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Asena Demirer
Medeniyet Perspektifleri
Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

İleri İngilizce

ders

Medeniyet Perspektifleri başlığını taşıyan bu ders
boyunca Norbert Elias’ın “Uygarlaşma Süreci I ve II”,
Arnold Toynbee’nin “Tarih Bilinci” ve “Uygarlık Yargılanıyor”
kitapları, Gumilev’in “Etnogenez: Halkların Şekilleniş,
Yükseliş ve Düşüşleri”, İbni Haldun’un “Mukaddime”si gibi klasikler
çerçevesinde bir taraftan, tekil medeniyet kavramsallaştırmasından
çoğul medeniyetler kavramsallaştırmasına geçişin izi sürülecek,
diğer taraftan kültür ve medeniyet kavramlarının gelişimi ve
bu kavramsallaştırmalara ilham veren olgu ve süreçlerin nasıl
resmedildiğine odaklanılacaktır. Böylece katılımcıların ulus
devletlerin yanı sıra medeniyetleri analiz birimi olarak ele alan
yaklaşımlara aşina olmaları ve farklı medeniyet tanımlarından,
kriterlerine ve medeniyetlerin ortaya çıkmasına sebep olan
olgulardan gerileyiş ve çöküş süreçlerine kadar kuşatıcı bir bakış
açısı geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Asena Demirer, 1997 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun
olmuş, “Kamusal Alanın Dönüşümü ve Türk Sembolik Modernleşmesi” isimli teziyle 2000
yılında Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden Yüksek Lisans
derecesini almış, 2007 yılında da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümünden “Batı’da Medeniyet içi Hakimiyet Mücadelesi, Medeniyetler arası
Düşman Tasavvuru” başlıklı teziyle Doktora derecesini almıştır. Doktorasını bitirinceye
kadar özel sektörde proje AR-GE Sorumlusu, Proje Sorumlusu, Program yapımcısı olarak
faaliyet göstermiş. Uluslararası Sempozyum Sekreteri ve Proje asistanı gibi akademik
faaliyetlerde yer almıştır. 2008-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır.
Akademik ilgi alanları, Uluslararası İlişkiler Teorisi özellikle de Batıdışı Uluslararası İlişkiler
teorileri, Karşılaştırmalı küresel yönetim modelleri özellikle de Çin, ABD ve Osmanlı,
Siyaset Felsefesi, Tarih Felsefesi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Güneydoğu Asya ve Çin,
Transpasifik İlişkileri, Medeniyetlerin doğuş, yükseliş ve çöküşünü açıklayan teoriler olarak
özetlenebilir.
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Vahdettin Işık
İslamcılık Düşüncesi Kaynak Metin
Okumaları
Cuma, 15.00 / 17 Mart – 5 Mayıs 2018 (8 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Bu okuma grubunun amacı, İslamcılık düşüncesini birincil
kaynak metinlerden okumak ve oluşan mirası bütünlüklü
olarak kavramaktır. Programın ilk oturumlarında, okunacak
metinlerin bağlamını anlamayı temin etmek amacıyla,
Avrupa sömürgeciliğinin çerçevelediği bu süreç ile İslami tecdid
ve ihya çabalarının oluşturduğu müktesebatı ve sorunları tanıma
ve anlamlandırma imkanlarına yönelik sunumlar yapılacaktır. Bu
çerçevede, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma
çabaları ile yenilik girişimlerinin irtibatı müzakere edilecektir.
Böylece, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin karşı karşıya geldiği temel
sorunlar ve sorunlar karşısında dile getirilen çözümler ilk elden
kaynak metinler aracılığıyla tahsil edilmek suretiyle İslamcılık
düşüncesi hakkında sağlıklı bir tasavvur oluşmasına imkan
aranacaktır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Vahdettin Işık, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı.
Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma”
teziyle yaptı. Modernleşme Dönemi Türk Siyaset ve Düşüncesi, Eğitimin Felsefi ve
Kurumsal Dönüşümü, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin Meseleleri, Said Halim Paşa ve
Dönemi, İslamcılık: Tarih ve Zihniyet gibi konularda çok sayıda yayın yaptı. Yüzyılın
İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda
toplamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen bu proje
çalışmasını İLEM’de devam ettirmektedir. Şair ve Düşünür Sezai Karakoç, Vefatının
75. Yılında Mehmed Akif, 1960-1980 İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Son
Dönem Osmanlı Suriyesi’nde Islahat Hareketleri, kitaplarının editörü olan Işık’ın; Kültürel
Yabancılaşma (II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde) adlı bir kitabı bulunmaktadır. “II. Meşrutiyet
Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri
Örneği” başlıklı teziyle doktora çalışmasını sürdüren Işık, İbn Haldun Üniversitesi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde çalışmaktadır.

toplum

Muhammed Demirel
“Suç ve Ceza”: Hukukun
Toplumsal Bağlamı
Perşembe, 19.00

Yunus Kaya
Toplumsal Sınıf Tartışmaları
Pazartesi, 18.00
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Muhammed Demirel
“Suç ve Ceza”: Hukukun Toplumsal Bağlamı
Perşembe, 19.00 / 15 Mart – 19 Nisan 2018 (6 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

ders

Bu programda öncelikle ceza hukukunun konusu olan suç
niteliğini haiz davranış üzerinde durulacak, bu konudaki
ölçütlerin neler olduğu üzerine genel bir bakış ortaya
konulacaktır. Bu yapılırken de hukuka aykırılık, haksızlık,
korunan hukuki değer gibi bazı önemli kavramlar, aralarındaki ilişki de
göz önünde bulundurularak açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.
Bu çerçevede bilhassa hukuk öğrenimi görmemiş olan ve fakat konu
hakkında genel bilgisi bulunan katılımcılara yönelik daha detaylı konulara
ve tartışmalara değinilmeden evvel kapsamlı bir önbilgi sağlanacaktır.
Nitekim hangi davranışın suç niteliğini haiz olacağının belirlenmesinden
sonra bu davranış karşısında uygulanacak cezalar üzerinde genel olarak
durulduktan sonra geçmişten itibaren ileri sürülen farklı teorik görüşler
çerçevesinde esas olarak bu cezaların amacı ve meşruluğu incelenecek,
bu konularda derin tartışmalar ve fikir teatileri yapılarak en makul olana
yaklaşılmaya çalışılacaktır. Buradan hareketle de geçmişteki örnekler
de dikkate alınarak ölüm cezası üzerine bir bakış getirilecek, aynı
şekilde hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından da bir değerlendirme
yapılacaktır. Nihayet tüm bu cezalara alternatif olarak son yıllarda ortaya
konulan ve geliştirilen failin topluma kazandırılmasına yönelik olarak
cezalara alternatifler, çeşitli istatistiki bilgilerle ele alınacaktır. Program
kapsamında, bir sonraki hafta ele alınacak konu hakkında kısa okuma
parçaları dağıtılacak olup, katılımcıların ders esnasında tartışmalara
katılması ve katkı sunması beklenecektir.
Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır

Muhammed Demirel, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim
Dalı Yüksek Lisans programına kaydoldu. 2010 yılı Şubat ayında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi
oldu. 2012 yılı Ocak ayında “Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi”
başlıklı tez ile yüksek lisans öğrenimini tamamlamadı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı doktora öğrenimime başladı. 2014
yılında yüksek lisans tezini, “Amirin Emri” başlığı altında yayınladı. 2015 yılında doktora
tez çalışmalarını yürütmek üzere, TÜBİTAK bursu ile gittiği Humboldt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Nihayet 2017 yılı Temmuz ayında “Suça
İştirakte Bağlılık Kuralı” başlıklı doktora tezini başarıyla savundu ve doktor unvanını elde
etti. Muhammed Demirel, halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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Yunus Kaya
Toplumsal Sınıf Tartışmaları
Pazartesi, 18.00 / 12 Mart – 23 Nisan 2018 (7 Hafta)
Okuma Yoğun
Devam Zorunlu

Okuma Grubu

Bu okuma grubunda Marx ve öncüleri ile ortaya
çıktığı iddia edilebilecek olan ilk klasik toplumsal sınıf
kavramsallaştırmalarından başlayarak toplumsal sınıf
olgusun tanımını ve yapısını belirleyen önemli sosyoekonomik ve düşünsel dönüşümler ele alınacaktır. Bu
bağlamda, fordizmden post-fordizme geçiş, mülkiyet ve
yönetim yapılarının değişimi, yeni toplumsal hareketler ve
ortaya çıkardığı yeni eşitsizlik kavramsallaştırmaları, küreselleşme
ve yeni uluslararası işbölümü ve güncel sınıfı şemaları gibi konular
ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin toplumsal sınıf yapısı üzerine
süren tartışmalar bahsedilen bu dönüşümler ışığında tartışmaya
açılacaktır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Küreselleşme, toplumsal eşitsizlik ve siyaset sosyolojisi
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
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