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İlmi Etüdler Derneği (İLEM), medeniyetimizin birikiminden hareketle çalış-
malar yapacak ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2002 
yılında kuruldu. 

Lisans ve lisansüstü olarak iki farklı alanda çalışmaların devam ettiği 
İLEM’de, lisans düzeyindeki eğitim programında katılımcılara lisans sonra-
sı ilmî çalışmalar için gerekli olacak temel bilgi, bakış açısı ve yöntem kazan-
dırılmaktadır. Böylelikle katılımcıların içinde yaşadıkları toplum ve dünya-
yı tarihsel ve dü şünsel temelleri ile birlikte tanıma ve analiz edebilme yeti-
si kazanmalarına kat kıda bulunulmaktadır. Eğitim programında katılımcılar 
seminerlere, haftalık okuma ve tahlil çalışmalarına, dönem arası ve yaz yo-
ğun eğitim programlarına, akademik danışmanlık ve dil gelişimine yönelik 
etkinliklere katılmaktadır lar. 

Lisansüstü düzeyde ise katılımcıların çalışma alanlarına göre oluşturulan ih-
tisas çalışmalarında atölye, okuma, araştırma ve ne şir çalışmaları gerçekleş-
tirilmektedir. Bu kapsamda İLEM’de çeşitli özel eğitimler, seminer, tez sunu-
mu, anma toplantısı, konfe rans, panel ve sempozyum gibi akademik etkin-
likler de gerçekleştirilmektedir. İLEM, araştırmacıların ve akademisyenlerin 
ilmî çalışmalarını kamuoyuna ulaştırmak ama cıyla çeşitli akademik yayınla-
rı da yapmaktadır. 2006 yılında yayın hayatına başlayan İLEM Yıllık 2011 yı-
lından itibaren yılda iki sayı yayımlanacak hakemli bir dergiye dönüştürü-
lecektir.

Bu kitapçıkta İLEM’in 2010-2011 döneminde gerçekleştireceği İLEM Eğitim 
Programı’ nın detayları yer almaktadır. İLEM bünyesinde yürütülen diğer ça-
lışmalarla ilgili olarak ise özet bilgilere yer verilmiştir. 

İLEM Eğitim Programı’na değerli genç katılımcı arkadaşlarımızı bekliyoruz.

İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ



Akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğ-
rencilerinin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp 
çözümleyebilecek ilmî ve fikrî do nanımı kazan-
malarına katkıda bulunmak üzere hazırlanan 
program üç kademeden müteşekkildir. Eğitim 
progra mın içeriği, katılımcıların lisansüstü dü-
zeyde ihtiyaç duyacakları temel becerileri ka-
zandırmak hedefiyle şekillendirilmiştir.

Üç yıl süren program, güz, bahar ve yaz dönem-
lerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve bahar dö-
nemleri on hafta sürmekte ve her bir kademe 
bir dönemde üç semineri takip etmektedir. Böy-
lece programda farklı konularda, alanında de-
neyimli hocaların verdiği onar haftalık toplam 
on sekiz seminer yer almaktadır. Yaz dönemin-
de ise program okuma gruplarının çalışmaları 
ile sürdürülmektedir.

Eğitim programına katılmak isteyenler güz dö-
nemi öncesinde başvuruda bulun makta, yapı-
lan mülakat neticesinde programa devam ede-
cek kişiler belirlenmektedir. 

İLEM EĞİTİM PROGRAMI
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SEMİNERLER

16 Ekim – 25 Aralık 2010

I. KADEME SEMİNERLERİ

GÜZ



İLE
M 

EĞ
İTİ

M 
PR

OG
RA

MI
  6

Dünya Tarihini Yeniden Okumak   

Seminerde, genel olarak tarih ve özel olarak da  “Dünya tarihi”nin 
ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. “Dünya tarihi”nin 
kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihi yazmanın bazı ön şart-
ları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede 
“dünya tarihi” yazarlığının tarihi de kısaca ele alınarak, 19. Yüz-
yıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvu-
runun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen Batının 
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/merkez-
ci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin 
nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir.

     Prof. Dr. Tahsin Görgün

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi başlık-
lı 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 döne-
rek İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)’da araştırmacı olarak ça-
lışmaya başladı. Bir süre Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversi-
tesinde 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, si-
yaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları; Kur’an araştırmaları; 
Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri; Alman idea-
list felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır. Tahsin 
Görgün hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

Dünya Tarihini Yeniden Okumak
Prof. Dr. Tahsin Görgün
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İslam Düşüncesine Giriş
Doç. Dr. Ömer Mahir Alper

İslam Düşüncesine Giriş   

İslam düşüncesinin bir bütün olarak tanınması, anlaşılması ve 
yorumlanması, bu düşünce geleneğinin temel kavram, ilke ve 
meselelerinin ele alınması, İslam dünyası ile Batı arasındaki iliş-
kilerin entelektüel köklerinin tartışılması, Batı’da ve diğer coğ-
rafyalarda ortaya çıkan farklı düşünce geleneklerinin değerlen-
dirilmesi bu seminerin temel konularını oluşturmaktadır. 

  Doç. Dr. Ömer Mahir Alper

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bö-
lümünden mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde “İbn-i Tüfeyl’in Hayatı ve Felsefesi” te-
ziyle yüksek lisansını, 1998 yılında “Kindi, Farabi ve İbn Sina’da 
Akıl-Vahiy, Felsefe-Din İlişkisi” adlı çalışmasıyla doktorasını ta-
mamladı. İslam Felsefesi alanında 2005 yılında doçent olan Al-
per hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi 
Anabilim Dalında öğretim üyesidir.



İLE
M 

EĞ
İTİ

M 
PR

OG
RA

MI
  8

Modern Dünyanın Temelleri   

Bu seminer kapsamında modernitenin kaynakları ve gelişimi ele 
alınacak, modern toplum ve siyasetin ana özellikleri Rönesans, 
reform, hümanizm, bilimsel düşüncenin dönüşümü, aydınlan-
ma, sömürgecilik, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve emperya-
lizm çerçevesinde ele alınacaktır. 

     Dr. Lütfi Sunar

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisan-
sını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler Ana Bilim Dalında “Emperyalizmi Anlamak: Teo-
rik Yaklaşımlar” başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 
yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve 
Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle 
tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanın-
da çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversite-
si Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Modern Dünyanın Temelleri
Dr. Lütfi Sunar
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SEMİNERLER

02 Mart – 07 Mayıs 2011

I. KADEME SEMİNERLERİ

BAHAR
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İslam Medeniyetinin Oluşumu   

İslam toplumunun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesini semi-
ner boyunca işlenecek temel meseledir. Bu çerçevede İslam me-
deniyetinin nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl kavranarak dile 
getirildiği ele alınacaktır. Ana hatları ile İslam medeniyeti hak-
kında bir tasavvur oluşturulmaya çalışılacaktır.

   Prof. Dr. Tahsin Görgün

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi başlık-
lı 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 döne-
rek İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)’da araştırmacı olarak ça-
lışmaya başladı. Bir süre Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversi-
tesinde 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, si-
yaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları; Kur’an araştırmaları; 
Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri; Alman idea-
list felsefesi ve Hermeneutik gibi konular yer almaktadır. Tahsin 
Görgün hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

İslam Medeniyetinin Oluşumu
Prof. Dr. Tahsin Görgün
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İslami İlimlere Giriş   

İslam toplumunun ilahî ve nebevi mesajla sahih bir ilişki kura-
bilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda İslami ilimler Müslümanların yaşantılarının ve düşün-
celerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıla-
rın temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve 
kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu 
ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksi-
yonları ele alınacaktır.

   Doç. Dr. Murteza Bedir

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde İslam Hukuku ala-
nında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü dok-
torasını “The Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh” teziy-
le tamamladı. “Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk”, “İslam Hu-
kuk Usulü”, “İslam’da ve Batı’da Hukuk” konularında dersler ve-
ren Bedir, hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gö-
rev yapmaktadır. 

İslami İlimlere Giriş
Doç. Dr. Murteza Bedir
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Türkiye’de Modernleşme   

Bu seminerde başlangıcından itibaren Türk modernleşmesinin 
tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak modernleşmenin 
temel yol haritası değerlendirilecektir. Osmanlı’nın gerilemesi 
ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme süre-
cinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldü-
ğü çözümlenecektir. Seminerde Osmanlı modernleşmesinin mi-
rası ve günümüzde Türk toplum yapısı üzerindeki etkileri ince-
lenecektir.

   Dr. Lütfi Sunar

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisan-
sını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler Ana Bilim Dalında “Emperyalizmi Anlamak: Teo-
rik Yaklaşımlar” başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 
yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve 
Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle 
tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanın-
da çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversite-
si Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Türkiye’de Modernleşme
Dr. Lütfi Sunar
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SEMİNERLER

16 Ekim – 25 Aralık 2010

II. KADEME SEMİNERLERİ

GÜZ
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Çağdaş İslam Düşüncesi   

Bu seminerde İslam düşüncesinin sürekliliğini ve dinamizmini 
göz önünde tutarak çağdaş İslam düşüncesi, ülkeler, ekoller, şa-
hıslar, metodolojik yaklaşımlar ve etkiler ekseninde tanıtılarak 
genel bir çerçeve sunulacaktır. Bu çerçevede çağdaş İslam dü-
şüncesinin tanımı, çerçevesi, nasıl ele alınabileceği, temel me-
selelerinin ne olduğu, yaklaşım ve metot farklılıklarının nasıl de-
ğerlendirilebileceği ele alınacak konular arasında yer alacaktır.

     Veli Karataş

1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden me-
zun oldu. 1998 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalında “On Dokuzuncu Yüz-
yılda Yenileşme Çabaları ve Osmanlı Ulemasının Tavrı” başlıklı 
tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Karataş’ın ilgi alanları ara-
sında İslam düşünce tarihi, İslamcılık, çağdaş İslam düşüncesi 
gibi konular yer almaktadır. Yayınları arasında Bilginin Kaynak-
ları Meselesi, İslamcılık Hakkında Bazı Mülahazalar zikredilebilir. 
Veli Karataş İstanbul’da hizmet veren çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarında eğitimcilik, danışmanlık ve yöneticilik yapmaktadır. 

Çağdaş İslam Düşüncesi
Veli Karataş
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Ekonomi Politik   

İnsanlığın iktisadi refahını artırma amacı güden iktisadi sistem-
ler ve özellikle liberal kapitalizmin toplumlar ve insanlar üzerin-
deki etkilerini ortaya koymaktır. Liberalizm dünya insanına refah 
getirmiş midir? Kaynakların etkin dağılımını sağlamakta mıdır? 
II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, bu dü-
zenin 2000’li yıllarda değişimini nedenleri ile birlikte ele almak, 
politik ekonomi açısından değerlendirmek, Türkiye’nin değişen 
dünya dengelerinde konumunu ortaya koymak ve projeksiyon 
yapmak seminerin amaçları arasında yer almaktadır.

     Dr. Cengiz Ceylan

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölü-
münden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü “Sosyal Siyaset” Bölümünde yüksek lisansını 
“Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İliş-
kileri” konulu teziyle tamamladı. Yine aynı enstitüde, İktisat Po-
litikası Ana Bilim Dalında “Para Politikası” ile ilgili teziyle 1999 
yılında doktorasını tamamladı. Makroekonomi, dış ticaret, tu-
rizm ekonomisi ve iktisat politikası konularında; yerli ve yabancı 
yayını bulunan Cengiz Ceylan, hâlen Kadir Has Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır. 

Ekonomi Politik
Dr. Cengiz Ceylan
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Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları   

Bu seminerde uluslararası hukukun ve insan haklarının tarihî 
arka planı ile günümüzdeki anlam ve işlevi ele alınacaktır. Se-
minerde uluslararası hukukun tarihî arka planı; uluslararası hu-
kukun kuramsal dayanakları; uluslararası hukuk ile iç hukuk iliş-
kisi; uluslararası hukukun başlıca kaynakları; uluslararası huku-
kun başlıca aktörleri; devletin kurulması ve tanınması; uluslara-
rası örgütler ve bunun başlıca örnekleri ele alınacak temel konu-
lar arasında yer almaktadır.

     Doç. Dr. Berdal Aral

Lisans eğitimini 1985’te Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişki-
ler Bölümünde tamamladı. 1990 yılında İngiltere’de Kent Üni-
versitesinde yüksek lisansını bitiren Aral, Glasgow Üniversitesin-
de yürüttüğü doktorasını 1994 yılında tamamladı. Uluslararası 
hukuk, insan hakları, Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişki-
leri gibi alanlarla ilgilenen Aral, hâlen Fatih Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları
Doç. Dr. Berdal Aral
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Çağdaş Sosyal Teori   

Bu seminerde sosyal teorideki yapı-eylem, özne-nesne, 
evrensellik-tikellik gibi temel problematik alanlarının, sosyal 
teorinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümler hesaba katılarak 
ele alınacaktır. Seminerde sosyal teorinin temel tartışmalarına 
yer verilmekle birlikte sosyal teorinin evrenselliği tartışmaları-
na özel bir vurgu yapılacaktır. Bu tema, mevcut hâkim sosyal te-
ori ve onun pratiklerinin Avrupa merkezci olduğu kabulüne da-
yanılarak sorunsallaştırılacaktır. Bu kapsamda seminer iki temel 
eksende ilerleyecektir. İlk olarak yukarıda bahsi geçen problem 
alanlarında önce modernist-Ortodoks bakış ele alınacak, sonra-
sında bu geleneği sorunsallaştıran postkolonyal, postyapısalcı 
ekoller incelenecektir. 

   Ali Kaya

Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 2005 yılında Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 
hazırladığı “Din Sosyolojisi Bağlamında Fransız Sosyolog Peir-
re Bourdieu-Klasik Sosyoloji İlişkisi” adlı teziyle master derece-
si aldı. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümünde doktora öğrencisi olan Kaya, “İdeoloji ve Söy-
lem Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi üzerinde çalışmaktadır. 
2009-2010 eğitim yılında İngiltere Essex Üniversitesi İdeoloji ve 
Söylem Analizi Programı’nda misafir araştırmacı olarak bulunan 
Kaya’nın ilgi alanları arasında ideoloji teorisi, psikanaliz ve po-
litika, söylem teorisi ve İslamcılık gibi konular yer almaktadır.

Çağdaş Sosyal Teori
Ali Kaya
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İslam Felsefesinde Estetik   
Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar

“İslam Felsefesinde Estetik” başlıklı seminerler süresince; Grek 
ve İslam felsefesinin temel metinleri merkeze alınarak, İslam fi-
lozoflarının Estetik ve Sanat Felsefesine ilişkin yaklaşımları irde-
lenecektir. Grek Estetik ve Sanat düşüncesinin İslâm felsefesine 
nasıl aktarıldığı ve İslâm dünyasında nasıl anlaşıldığı üzerinde 
durulacaktır. Buradan hareketle, Antik felsefeden devraldığı mi-
rasa kendi yorumunu katan İslâm düşüncesinin, ortaya koyduğu 
Estetik ve/veya Sanat Felsefesi tartışılacaktır.

   Dr. Ayşe Taşkent

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun 
oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde “İbn Sînâ’nın Poetikası Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek 
lisans tezini 2001 yılında tamamladı. Yüksek lisans tezi sırasın-
da bir yıl boyunca ABD-University of Houston’da akademik araş-
tırmalarda bulundu. 2002 yılında başladığı doktora çalışmasını 
2009 yılında “Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” adlı tez ça-
lışması ile tamamladı.

İslam Felsefesinde Estetik 
Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar

Dr. Ayşe Taşkent
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Türkiye’de Toplum ve Siyaset   

Bu seminerde zaman zaman Osmanlı ve öncesine de saçaklana-
rak 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 dev-
let, cumhuriyetçilik, demokratikleşme, batılılaşma, siyasi partiler, 
sivil toplum, otorite, siyasi aktörler, askeri darbeler, vesayetçi se-
küler sistem alt başlıkları çerçevesinde kronolojik olarak ele alı-
nacaktır. Seminer boyunca toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel 
geçişler, değişimler ve süreklilikler ile siyasal kültürün toplumsal 
zemini kendi tarihi derinliği içinde çözümlenmeye çalışılacaktır.

   Mustafa Şen

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde bir süre okuduktan 
sonra, aynı üniversitenin Tarih Bölümü’ne girdi ve bu bölümden 
“Atatürk ve Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Türk Tarihindeki Yeri ve 
Önemi” teziyle mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversite-
si Sosyoloji Bölümü’nde “Makyavel’in Hükümdar’ı ile Gazali’nin 
Nasihatü’l-Mulûk’unun Siyaset Sosyolojisi Bağlamında Karşılaş-
tırılması” teziyle bitirdi. Genel müdürlüğünü yürütmekte olduğu 
GENAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nde pek çok önemli si-
yasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel araştırma projesi yönetti. Fa-
tih Üniversitesi’nde Araştırma Yöntemleri ve Siyasal İletişim ders-
leri verdi. Siyaset ve kent üzerine pekçok araştırma ve yayında ya-
zar ve araştırmacı olarak görev aldı. İstanbul’un Şehirleri isimli 
bir belgeselin yapımcılığını yürüten Şen, halen Boğaziçi Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora 
yapmakta ve yargı-siyaset ilişkileri üzerine çalışmaktadır. 

Türkiye’de Toplum ve Siyaset
Mustafa Şen
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SEMİNERLER

16 Ekim – 25 Aralık 2010

III. KADEME SEMİNERLERİ

GÜZ
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İslami İlimlerde Yöntem   

İslam düşüncesinin ana parametrelerini yansıtan önemli bir ilim 
olan fıkıh usulü, İslam ilim geleneğinde bilgi, yorum ve dinî oto-
rite kavramlarının sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için gerekli 
olan temel kriterleri ortaya koyar. Bu sebepten dolayı fıkıh usu-
lü, tarih boyunca İslam medeniyetinde üretilen bilginin doğa-
sını kavramak için anahtar rol oynamaktadır. Sahip olduğu bu 
önem sebebiyle günümüzde gerek İslam düşüncesini ve gerekse 
şer‘î ilimlerin genel karakteristiğini anlamak için fıkıh usulünde 
ele alınan konuların bilinmesi kaçınılmazdır. Bu seminerde fıkıh 
usulünün temel meseleleri ele alınarak İslam ilim geleneğindeki 
bilgi üretme yöntemi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

     Necmettin Kızılkaya

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ta-
mamladı. “Kâsânî’nin ‘Bedâyi‘ İsimli Eserinde Kavâidin Yeri” adlı 
teziyle 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda master derecesi 
aldı. Kızılkaya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Te-
mel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yürüttüğü doktora tezinde 
“Hanefî Mezhebinde Kavâ‘id İlmi ve Gelişimi”ni çalışmaktadır. İs-
lami ilimler, İslam hukuku alanlarıyla ilgilenen Kızılkaya, hâlen 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araş-
tırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

İslami İlimlerde Yöntem
Necmettin Kızılkaya
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Sosyal Bilimlerde Yöntem   

Bu seminerde öncelikle bilginin önemi, bilginin türleri, bilimsel 
bilginin mahiyeti ve ortaya çıkışı ele alınacaktır. Bilimsel bilgi-
de yöntem ve yaklaşım sorunu, temel bilimsel yaklaşımlar ola-
rak pozitivist, yorumcu ve bütüncü yaklaşımlar, pozitivist yakla-
şıma yönelik eleştiriler ontolojik, teolojik, epistemolojik ve me-
todolojik kabulleri itibariyle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. 

     Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman

Lisans eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Sosyolojik Açıdan Aydınlar 
(Aydınların Ortaya Çıkışı-Özellikleri-Fonksiyonları)” başlıklı te-
ziyle master derecesi aldı. Yine aynı Enstitüde sürdürdüğü dok-
torasını 1997 yılında “Cumhuriyetin Başlangıcında Siyasal Yapı-
lanma ve Din Eğitimi” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Temel ilgi 
alanları arasında sosyoloji, yöntem, bilimsel araştırma teknikle-
ri, siyaset sosyolojisi, Türkiye’nin toplumsal yapısı gibi konular 
yer almaktadır. Mahmut Karaman hâlen Sakarya Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır.  

Sosyal Bilimlerde Yöntem
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman
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Araştırma ve Yazım Teknikleri   

Bu seminer ile katılımcıların akademik ürünlerin oluşturulma 
safhalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda katı-
lımcıların özellikle temel bilgi kaynaklarına ulaşma, bu kaynak-
ları doğru şekilde kullanma ve akademik makale yazım teknik-
lerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

     Yusuf Alpaydın

Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamla-
dı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün-
de “Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitimine Katkısı: İsmek Örneği” 
başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda İstanbul 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde doktora tez çalışma-
sını yürütmektedir. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri 
ve aile eğitimi konularında araştırma ve yayın çalışmalarını yü-
rüten Yusuf Alpaydın, Mustafa Saffet Anadolu Lisesinde psikolo-
jik danışman olarak görev yapmaktadır.

Araştırma ve Yazım Teknikleri
Yusuf Alpaydın
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SEMİNERLER

02 Mart – 07 Mayıs 2011

III. KADEME SEMİNERLERİ

BAHAR
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Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları   

Seminerde İmam Fahreddin Razi’nin “Mefatihul Gayb” isimli tef-
sirinin girişi, bu girişi takip eden “İstiaze” ve “Besmele” tefsiri ve 
Fatiha suresinden seçilen bazı bölümler okunacaktır. Razi tefsi-
ri, İslam ilim-irfan geleneğiyle bu geleneğin ana kaynağı olan 
Kur’an-ı Kerim’in irtibatını kuran tefsirlerin en önemlilerinden 
biridir. Tefsirde İslam düşüncesinde dil, metafizik ve dinî ilimler 
alanında geliştirilen çeşitli teori ve düşünceler ayetler bağlamın-
da yer bulmuştur. Metin okunurken metnin İslam düşüncesin-
deki referansları ortaya çıkarılacak ve yeri geldikçe Batı düşün-
ce geleneği ile mukayese yoluna gidilecektir. Seminer “bir me-
tin okuma”sı olduğundan metne bağlılık ve tartışmaların metin 
merkezinde yürütülmesi esas olacaktır. 

   Taha Boyalık

Lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Tefsir Anabilim Dalında hazırladığı “Molla Fenari’nin 
Aynu’l Âyân Tefsiri Mukaddimesi” başlıklı teziyle yüksek lisansı-
nı tamamladı. 2008-2009 eğitim yılında Duke University, Islamic 
Studies Center’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Taha Boya-
lık, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir da-
lında “Abdülkahir el-Cürcani’nin Anlam Nazariyesi ve Tefsir Gele-
neğine Etkisi” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. İlgi alan-
ları arasında Kur’an tefsiri, dil bilim ve dil felsefesi, Hermönetik, 
Molla Fenâri. İbn Sina, İbn Arabi, Fahreddin Razi ve Müteahhir 
Dönem düşüncesi gibi konular bulunmaktadır.

Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları
Taha Boyalık
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Mantık   

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 yolu-
nu da teşkil etmektedir. Bu kapsamda seminerde insan zihnini 
hataya düşmekten koruyan kaidelerin anlaşılması amaçlanmak-
tadır. İslam ilim tarihinin önemli bir parçası olan mantık, bilgi 
ile olan ilişkisi bağlamında ve başka bir bilgiye ulaşabilme adı-
na kendisine ihtiyaç duyulan bir araç-ilim olarak açıklanacaktır.

   Mehmet Özturan

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ta-
mamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İs-
lam Felsefesi alanında “Fârâbî Epistemolojisinde Kesinlik Kav-
ramı” başlıklı teziyle master derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalın-
da “Müteahhirîn Dönemi Mantığında Tasavvurât” başlıklı dokto-
ra tezini hazırlamaktadır. İlgi alanları arasında İslam düşüncesi, 
mantık, bilgi teorisi, dil bilimleri bulunan Özturan hâlen Çanak-
kale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görev-
lisi olarak çalışmaktadır.

Mantık
Mehmet Özturan
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Güncel Siyasi ve Toplumsal Meseleler   

Seminerde çeşitli siyasal ve toplumsal meseleleri bilimsel yakla-
şımlarla değerlendiren farklı çalışmalar yer alacaktır. İhtisas alan-
larını belirleyerek akademik çalışmanın üretim safhasına girmek 
üzere olan katılımcılar, ihtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları 
gerekli yöntemsel bilgi ve becerilerin sosyal bilimlerin farklı alan-
larına uygulanmış pratik hallerini tecrübe edeceklerdir. Güncel Si-
yasi ve Toplumsal Meseleler semineri disiplinlerarası olan çerçe-
vesiyle farklı bilim dalları arasında mukayeseli değerlendirme-
ler yapabilme imkânını katılımcılara sunmaktadır. Seminer bo-
yunca; çağdaş ideoloji tartışmaları, 2000 sonrası türk dış politika-
sı, Türkiye’de asker-toplum ilişkileri, şehirleşme ve yoksulluk, ta-
rımın dönüşümü, iş piyasaları ile yükseköğretim arasında uyum, 
iletişimde simgeler, Türk sineması, Latin Amerika’da sol’un top-
lumsal projeleri, modern tarih yazımı gibi farklı disiplinlerde ya-
pılan güncel çalışmalarla irtibat kurulacaktır.

   Adem Başpınar 

   Ali Kaya 

   Halil İbrahim Erol 

     Hasan Ramazan Yılmaz

   Hüseyin Mercan 

   Murat Şentürk 

   Süleyman Güder 

   Taha Eğri 

   Yusuf Alpaydın 

   Yusuf Ziya Gökçek 

Güncel Siyasi ve Toplumsal Meseleler
Karma
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Okuma Grupları

İLEM Eğitim Programı’nda katılımcıla-
rın okuma, çözümleme ve mukayese-
li değerlendirmelerde bulunabilmelerini 
sağlamak programın öncelikli hedefleri 
arasında yer almaktadır. Okuma grupları, 
İLEM Eğitim Programı’nda yer alan her üç 
kademenin özel amaçları da göz önünde 
bulundurularak oluşturulan okuma liste-
leri eksene alınarak çalışmalarını sürdür-
mektedirler. Seminer dönemleriyle bir-
likte, ara ve yaz dönemlerinin de yer al-
dığı bir okuma planı uygulanmaktadır. 
İLEM Eğitim Programı’nın bu kısmında 
katılımcılar 5-7 kişilik gruplarda ve grup 
danışmanları eşliğinde çalışmalarını sür-
dürmektedirler. 
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Kültür Gezileri

Kültür Gezileri katılımcıların farklı ta-
rihsel ve toplumsal birikimlerle iliş-
ki kurmalarına imkân vermeyi hedef-
lemektedir. Ara dönem ve yaz döne-
minde Türkiye’nin farklı illerinde ger-
çekleştirilen bu çalışmada ayrıca özel 
seminerlere ve özel okuma program-
larına yer verilmektedir.
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Programa kimler başvurabilir? 
-Bir üniversitenin ön lisans ya da lisans programına devam eden
-Akademik çalışmalara ilgisi olan ve gelecekte akademik çalışmalar 
içerisinde olmayı planlayanlar programa başvurabilir.

Başvuru ne zamana kadar yapabilir?
Başvurular 15 Eylül - 15 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılabilir. 

Nasıl Başvurabilir?
Başvurular, başvuru formunun doldurularak elden, posta ya da 
e-mail yoluyla İlmi Etüdler Derneğine ulaştırılmasıyla gerçekleşti-
rilebilir. Başvuru formu www.ilmietudler.org adresinden ya da İlmi 
Etüdler Derneğinden temin edilebilir.

Program hangi tarihler arasında gerçekleşecek?
İLEM Eğitim Programı’nın Güz dönemi seminerleri 16 Ekim - 25 Ara-
lık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bahar dönemi semi-
nerleri ise 02 Mart - 07 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. 

BAŞVURU SÜREÇLERİ
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Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
İLEM Eğitim Programı lisans düzeyindeki katılımcılara, akademik ça-
lışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada anlamaya imkân ve-
recek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır. 

Programda bir sonraki kademeye devam etmek için hangi 
şartlar gerekiyor?
Katılımcıların bir sonraki kademeye devam edebilmek için seminer-
leri eksiksiz olarak takip etmeleri ve okuma gruplarının programın-
da yer alan metinleri düzenli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Programa katılmak için ücret ödememe gerek var mı?
İLEM Eğitim Programı’na katılmak için ücret ödenmemektedir.

Program katılımcılara burs sağlıyor mu?
Programda katılımcılara kitap bursu sağlanmaktadır. Bunun dışın-
da beklenen akademik gelişimi sağlayan ikinci ve üçüncü kademe 
katılımcılarına dil bursu verilmektedir. Diğer taraftan ihtiyaç olma-
sı hâlinde katılımcılar burs veren bazı derneklere ve vakıflara doğru-
dan yönlendirilebilmektedir.

Programa katıldığımda tüm seminerlere katılmam gerekiyor 
mu?
Katılımcıların tüm seminerleri takip etmeleri gerekmektedir.

Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapıl-
ması zorunlu mu?
Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin özel çalışmaları ve kademe-
lerinde yer alan okumaları düzenli olarak yapmaları gerekmektedir. 

SIK SORULAN SORULAR
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Lisansüstü düzeyindeki katılımcılarla yürütülen ihtisas çalışmaları-
nın amacı, değişik alanlarda nitelikli ve özgün bilgi üretmektir. İhti-
sas çalışmaları katılımcıların alanlarındaki ilmi birikim ve tecrübele-
rini olgunlaştırmalarını hedeflemektedir. Siyasal bilimler, beşeri bi-
limler, felsefe ve din bilimleri, tarih ve toplum bilimleri ve sanat gibi 
farklı alanlarda çalışan araştırmacıların ortak bir ilim anlayışı etra-
fında bir araya gelerek oluşturdukları ihtisas grupları, İLEM Eğitim 
Programı’nı tamamlayan katılımcıların lisansüstü akademik çalış-
malarını sistematik bir şekilde yürütmelerine imkân vermektedir. 

İHTİSAS ÇALIŞMALARIİLMİ ETÜDLER DERNEĞİ DİĞER ÇALIŞMALAR
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İLEM, lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik programlarının ya-
nında, konferans, sempozyum, anma toplantısı, panel gibi akade-
mik etkinlikler düzenlemektedir. Çeşitli alanlara ilişkin akademik il-
gileri bulunan farklı kesimlerle hem tarihsel, hem de güncel akade-
mik birikimlerin paylaşılması maksadıyla düzenlenen bu etkinlikle-
re Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler katıl-
maktadır. 

AKADEMİK ETKİNLİKLERİLMİ ETÜDLER DERNEĞİ DİĞER ÇALIŞMALAR
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İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ
Halk Cad. Türbe Kapısı Sk. Hektaş İş Merkezi No:13/4 Üsküdar - İstanbul 

Tel: 0216 310 43 18 • www.ilmietudler.org • bilgi@ilmietudler.org


