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İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM)

Tarihsel tecrübesi itibariyle İslam dünyası,  17. ve 18. yüzyıl modernite süreçlerindeki 
yenilikleri, kadim düşüncesi ile muhasebeye alan bir faaliyet içerisinde yer aldı.
Geleneksel birikimin çeşitli seviyelerde değerlendirildiği bu dönem, 21. yüzyıla doğru 
zengin bir kritik ve metodoloji birikimini miras bıraktı. Hayatın ve bilimsel üretimin 
her alanında Müslümanca düşünme, yaşanan meselelere tekabül etme konusunda 
arayışlar, siyasal sınırları aşan yerel mecraları içinde yeni bilme ve eyleme tarzları ile 
beslemeye devam ediyor. Postmodern düşünce ve siyasal düşüncelerin pragmatik 
evrilmeleri, insanlığın saadetini temin edecek bilgi üretiminde nitelikli metod ve 
disiplin sahibi bilim insanına düşen sorumluluğunu daha da arttırıyor. Türkiye özelinde, 
üniversiteleşmenin ve üniversite okuyan kişi sayısındaki artışın, düşünsel bir ödev olarak 
ilmi muhit ve mecralar teşekkül ederek, nitelikli ve etkili ürün ortaya koyma çabasını 
örgün eğitim organlarının çabaları yanında sivil akademik teşebbüslerin yaygın etkisini 
de zorunlu hale getiriyor.

İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden 
hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimini 
oluşturmak gayesiyle kuruldu. 
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Bu amaç doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları 
düzenlemektedir.

Bu eğitimlerin başlangıcı olan İLEM Eğitim Programı, kendi medeniyetimizi ve çağdaş 
dünyayı tanıtan üç yıllık bir programdır. Bu programa katılan üniversite öğrencilerine 
insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp anlamayı sağlayacak gerekli bilgi, bakış açısı, fikir 
ve metodlar ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir duruşun kazandırılması 
hedeflenmektedir.

Eğitim programının tamamlayıcısı olan ihtisas çalışmalarında ise uzmanlıkların 
derinleştirilmesi ve bilgi üretim zemininin oluşturulması amaçlanmaktadır. İLEM, bu 
iki eğitim programının yanı sıra çeşitli yaz okulu, konferans, panel, anma toplantıları ve 
seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, bu programları ve diğer akademik çalışmalarını 
yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürerek kamuoyunun istifadesine sunmaktadır.

İLEM’in temel gayesi; ilim geleneğimizden beslenerek insanlığın sorunlarına çözüm 
üreten ilim adamlarının yetişmesine ve ilmî çalışmalara zemin oluşturmaktır. Bir diğer 
deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde olanlar için ilmî bir muhit olma çabasındadır. Sizi 
de bu çabaya ortak olmaya davet ediyoruz.
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İLEM Yaz Akademisi 

İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM, 
Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir 
araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair 
temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz 
Akademisini düzenlemektedir. Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz program 
ile İstanbul’dan Anadolu’ya İlim, İrfan ve Hikmet Köprüsü olmayı amaçlamaktayız.  
Altı gün sürecek olan bu program yüz yüze gerçekleşecektir.  Programda 
seminerler, söyleşi, film, kitap ve makale kritikleri gerçekleştirilecektir.

Bu program katılımcılara;

• Sosyal bilimlerin bilgi üretme metodolojisine dair bir bilinç ve bakış açısı 
kazandırma,

• İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma,
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• Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. 

İLEM Yaz Akademisine katılmak isteyen İstanbul dışında 2022-2023 eğitim 
döneminde lisans 3. veya 4.  sınıfa geçecek öğrenciler arasından, kabul tarihleri 
arasında yapacakları başvurunun ardından programın şartlarını haiz olanlar 
programa katılmaya hak kazanacaktır.
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7. İLEM YAZ AKADEMİSİ

Açılış Konuşması / Çağdaş İktisadi Düzeni Anlamak - Taha Eğri

Seminerler

Medeniyetler ve Dünya 
Tarihi Abdulkadir Macit

Türkiye’nin Toplumsal 
Yapısı ve Değişim Lütfi Sunar

Çağdaş Dünya Siyaseti Süleyman Güder

Sosyal Bilimlerin Yapısı Mahmut Hakkı Akın

Kitap ve Film Tahlilleri

Tarihi ve Kültürel Gezi
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8 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:30 – 11:00

Açılış Konuşması

Çağdaş İktisadi Düzeni Anlamak
Taha Eğri, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat 
Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul 
Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası 
Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: 
Kırklareli Örneği” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2014-2016 
tarihleri arasında George Mason Üniversitesi’nde misafir 
araştırmacı olarak bulunan Eğri, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Anabilim Dalında hazırladığı “Arap Ayaklanmalarının 
Ekonomi Politiği ve Bir Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır 
Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Kırklareli 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak 
çalışmakta olan Eğri’nin temel çalışma alanları kurumsal 
iktisat, ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam 
iktisadıdır. 
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8 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:30 – 17:30

SEMİNERLER

Medeniyetler ve Dünya Tarihi
Bu derste genel olarak tarih ve özel olarak da “Dünya tarihi”nin yapısının 
ele alınması hedefenmektedir. Bu hedef doğrultusunda “Dünya tarihi”nin 
kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihini ve yapısını anlamanın bazı ön şartları, 
unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “Dünya  Tarihi’nin 
Yapısı”nda ilkin insan ve toplum ihtiyaçları (yatay eksen) ile ilk insan ve 
peygamber olan Hz. Adem’den son pey-gamber Hz. Muhammed’e kadar geçen 
peygamberlerin  (dikey eksen) etkileri tetkik edilecektir. Daha sonra insani/
iktisadi/ fikri hareketlilikler ve toplumsal yapıların değişimleri, iklim değişiklikleri 
ve tabii olaylar, enerji arayışı gibi temel meseleler tetkik edilecektir. “Dünya 
Tarihi’nin Yapısı”na yönelik bütün bu tetkikler her ne kadar Hz. Muhammed’e 
kadar olan dönem etrafında ele alınacak olsa da Hz. Muhammed sonrasındaki 
tarihten de bağımsız izah edilmeyecektir. Bu tetkikler “Dünya Tarihi’nin Tarihi” 
içerisinde mümkün olduğunca bütünlüklü bir şekilde takip edilecektir.
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Abdulkadir Macit, lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
nihayete erdirdi. Çalışma alanları arasında; dünya tarihi, 
Orta Asya, Özbekler, çağdaş İslam düşüncesi, İslamcılık 
ve İslami hareketler gibi konular bulunmaktadır. 
Macit’in kitapları arasında Şeybânî Özbek Hanlığı, Ahterî 
Muslihiddin Mustafa Efendi, Önden Gidenler: Necmettin 
Erbakan, Çağa İz Bırakan Önderler: Mehmed Akif 
Ersoy, Muhammed Hamidullah: Modern Bir Alimin İlmi 
Portresi ve İslam İktisadının Öncü İsmi: Muhammed 
Hamidullah (trc.), Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve 
Ahlakı (ed.), Başlangıcından Günümüze Hilafet (ed.) 
yer almaktadır. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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9 Ağustos 2022 Salı, 9:30 – 16:00

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim

Bu derste, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve değişimi iktisadi, demografik, 
siyasal ve sosyal boyutlarıyla ele alınacaktır. Çok yönlü ve karmaşık bir 
konu olan değişim, toplumsal yapı ve ilişkide olduğu sosyal kurumlardaki 
değişimle birlikte çözümlenecektir. Toplumsal yapı ve değişimin 
boyutlarının tematik olarak ele alındığı her derste ilgili konu değişim 
süreci, bağlamı, etkenleri ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir. 
Devlet-toplum ilişkileri, demografik değişim, toplumsal hareketler, iktisadi 
dönüşüm, göç, sosyoekonomik eşitsizlikler, kentleşme ve ilgili daha birçok 
başlık sosyolojik bakış açısı ve güncel verilerle ele alınacaktır.
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Lütfi Sunar, doktorasını İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max Weber’in 
Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle 2010 
yılında tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, 
toplumsal değişim, tabakalaşma ve eşitsizlik alanlarında 
çalışmalar yapmakta olan Sunar, hâlen İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın, Marx ve Weber’de 
Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an 
Weber on Oriental Societies, Değişim Sosyolojisi, Sosyal 
Tabakalaşma, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, 
Eurocentrism at the Margin: Encounters, Critics and 
Going Beyond ve Debates on Civilization in the Muslim 
Word: Critical Perspectives on Islam and Modernity adlı 
kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.



12

11 Ağustos 2022 Perşembe, 9:30 – 16:00

Çağdaş Dünya Siyaseti

Bu ders seçilmiş temalar ve konularda çağdaş dünya siyasetine dair farklı 
bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcılara bu konular hakkında yorum 
yapabilecek düşünsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern 
uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve 
uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle 
dersle çağdaş dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair 
bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir.
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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, 
İngilizce, Arapça ve Portekizce bilmektedir.
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12 Ağustos 2022 Cuma, 9:30 – 16:00

Sosyal Bilimlerin Yapısı

Bu seminerde genel olarak tarihsel süreçte sosyal bilimlerin bağımsız bilimsel 
disiplin olma imkanları ve bu yolda karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. 
Özellikle sosyal bilimlerin pozitivizmin etkisiyle felsefi spekülasyonu aşarak doğa 
bilimlerine benzemeye çalışmaları ve bu anlayışın sosyal bilim düşüncesine etkileri 
tartışılacaktır. Ontolojik olarak doğal gerçekliğin kültürel gerçeklikten farklı bir yapıda 
olması sosyal bilimler felsefesinin ve epistemolojik ve metodolojik sorunların önemli 
kaynaklarından birisidir. Kültürel gerçeklik, tarihsel olmasının yanında belli zaman 
ve mekan sınırlarında insanlar arası etkileşimler yoluyla üretilen bir gerçekliktir. Aynı 
zamanda sosyal bir varlık olarak insan da bu gerçekliğin hem bir ürünüdür, hem de 
üretenidir. Kültürel gerçekliğin bu yapısı dolayısıyla sosyal bilimlerin bizatihi kendisi 
bir sosyal bilim konusudur. Bu bağlamda sosyal bilimlerin pozitivizmle ilişkisi, bilim 
felsefesi tartışmalarının sosyal bilimlere yansıması, metodoloji sorunu, hermeneutik 
ve postmodernizm tartışmaları bu derste ele alınacak başlıca konulardır. Yine 
tarihsel sürece bağlı olarak sosyal bilimlerin ölçülebilir olma imkanı, nicel ve nitel 
araştırmaların sosyal bilim felsefesindeki yeri üzerinde durulacaktır.
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Mahmut Hakkı Akın, Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisans ve doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında 
tamamladı. Sosyoloji alanında doçent ve profesör 
unvanlarını aldı. Selçuk Üniversitesinde, Marmara 
Üniversitesinde ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
akademisyen olarak çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Türk 
modernleşmesi, siyaset sosyolojisi, sosyoloji teorileri, 
İslamcılık, muhafazakarlık konularında çalışmalarına 
devam etmektedir.
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Kitap Tahlilleri / Film Okumaları

İLEM Yaz Akademisinde katılımcıların 
çözümleme ve mukayeseli 
değerlendirmelerde bulunabilmeleri 
için alanında yetkin kişilerin yapacağı 
kitap ve film kritikleri katılımcılara 
geniş bir perspektif kazandıracaktır. 



1717

İstanbul Gezisi

7. Yaz Akademisi programı dahilinde 
rehber eşliğinde kadim şehir 
İstanbul’un belirli noktalarını gezecek, 
tarihi adımlayacak, mana arayışında 
bulunacak ve kültürel birikimimizi 
zenginleştireceğiz. Programın 3. 
günü (10 Ağustos 2022 Çarşamba) 
gerçekleştirilecek olan gezimiz 
ile birlikte katılımcıların ziyaret 
edilen yerler ve dönemler hakkında 
bilgi, birikim ve görgü edinmeleri 
sağlanmaktadır.
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• Kısaca İLEM Yaz Akademisi nedir?
İLEM Yaz Akademisi seminer dersleri, kitap ve film kritikleri, kültür gezilerini içermektedir.

Program bir haftalık süreyi kapsamaktadır. (8-13 Ağustos 2022)

Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler gerçekleştirilir. 

Programa dahil olan öğrenciler düzenlenen seminerler ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır.

• Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
Başvurular 7 - 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşir.

• Nasıl başvurulabilir?
Başvurular: basvuru.ilem.org.tr adresinden online başvuru formunu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

• Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışındaki herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olanlar.

2022-2023 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam eden öğrenciler.

• Başvurularda kimlere öncelik verilir?
• Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında okuyan öğrencilere 

• Lisans derslerinde başarılı olan öğrencilere 

• Dil donanımı, sanatsal yetenekleri vb. olan öğrencilere öncelik verilir

• Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu ile adaylara bildirilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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• Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
İLEM Yaz Akademisi katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada anlamaya imkân  

verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır. 

• Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır?
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak için ücret ödenmemektedir.

• Program boyunca konaklama ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Programa katılan tüm öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları İLEM tarafından sağlanacaktır. 

• Tüm seminerlere katılmam gerekiyor mu?
Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir. 

• Program öncesi ön okuma yapmam gerekiyor mu?
Programa kabul alan katılımcılarla seminerler için ön okuma listesi paylaşılacaktır.

• Program ve dersler nerede gerçekleşecek?
İLEM 7. Yaz Akademisi İLEM binasında gerçekleştirilecektir. 

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 / Üsküdar, İstanbul 

• İstanbul’da ikamet ediyorum. Yurtta kalmam zorunlu mu?
Yurtta kalmanız zorunlu değildir. Tercihe bağlıdır.

• İstanbul dışından katılan öğrenciler için şehirler arası ulaşım imkanı sunulacak mıdır?
Hayır. Öğrencilerin Yaz Akademisi programına kendi imkanları ile katılım sağlaması gerekmektedir. 

• Sorularımı nasıl yöneltebilirim?
Yukarıdaki sorular ve kitapçık dışındaki hususlardaki sorularınızı bilgi@ilem.org adresinden bize yöneltebilirsiniz.

• Program sonrasında sertifika verilecek mi?
Evet, program sonrasında sertifika verilecektir.
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geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına...


