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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 çalış-
malara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin 
köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için 
gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç 
doğrultusunda 14 yıldır 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 sağla-
yacak 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 oluş-
turmaktır. Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde olanlar için ilmî bir 
muhit olma çabasındadır. Sizi de bu çabaya ortak olmaya davet ediyoruz.

İLEM
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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 meselele-
rimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak 
üzere İLEM Yaz Akademisi’ni düzenlemektedir. Bu yıl birincisi düzenlenecek 
olan programın teması Günümüz Meseleleri Karşısında İslam Düşüncesi 
olarak belirlendi. Bu program ile İLEM İstanbul’dan Anadolu’ya ilim, irfan ve 
hikmet köprüsü olmayı amaçlamaktadır. Bir hafta sürecek olan bu program-
da seminer derslerinin yanı sıra çeşitli kültür gezileri, kurum ziyaretleri, 
film ve kitap kritikleri de gerçekleştirilecektir.

Bu program ile katılımcılara

-  Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırma

-  İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma

-  İlmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı 
kazandırma

-  Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. 

İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak isteyen İstanbul dışında lisans eğitimine 3. 
veya 4. sınıfta devam eden öğrenciler, kabul tarihleri arasında yapacakları 
başvurunun ardından programın şartlarına haiz olanlar programa katılmaya 
hak kazanmaktadırlar. 

yaz
akademisi
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açılış konferansı   / ihsan fazlıoğlu
18 temmuz / 9:30 - 11:00

seminerler
tarih felsefesi / teyfur erdoğdu

18 temmuz / 11:30 - 16:45

modernitenin kökenleri ve oluşumu / lütfi sunar
19 temmuz / 9:30 - 15:15

islam düşüncesinin çağdaş meseleleri / ibrahim halil üçer
21 temmuz / 9:30 - 15:15

türkiye’de toplum ve siyaset / mahmut hakkı akın
22 temmuz  / 9:30 - 15:15

türkiye’de modernleşme / vahdettin ışık
23 temmuz / 9:30 - 15:15

kitap tahlilleri
ali ulvi kurucu hatıralar I -II / abdulkadir macit

21 temmuz / 15:30 - 18:00

mazlum doğu’nun mağrur çocukları / alev erkilet
23 temmuz / 15:30 - 18:00
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açılış konferansı
ihsan fazlıoğlu

1966 yılında Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak 
Ankara’da doğdu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi’ni 
(1985), İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü 
(1989) bitirdi. Ürdün Üniversitesi’nde (Amman) 
ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü’nde (Halep) bi-
lim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yap-
tı(1990-1992). Yüksek lisans çalışmasını İÜ Bilim 
Tarihi Bölümü’nde tamamladı (1993); aynı bö-
lümde bir süre araştırma görevlisi olarak bulundu. 
IRCICA yazmalar bölümünde araştırmacı olarak 
çalıştı (1987-1990, 1992-1996). Kısa bir müddet 
Kahire’de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulun-
du (1994). İÜ Felsefe Bölümü’ne geçti (1996) 
ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1998). 
Oklahoma Üniversitesi’nde (ABD) sahasıyla ilgili 
araştırmalar yaptı (2001-2002). Üniversitelerarası 
Kurul’dan doçentlik aldı (2005). İstanbul Üniver-
sitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı 
(2005-2011). McGill Üniversity, Institute of Isla-
mic Studies’de (Kanada) görevli olarak bulundu 
(2008-2011). Halen İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

18 temmuz 2016,  9:30 - 11:00
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tarih felsefesi
teyfur erdoğdu

Bu seminerde tarihin anlamı; tarihin etkisi; tarihin sınırlılık-
ları; neden yapıldığı; geçmiş zaman ile tarih arasındaki fark; 
farklı tarihçilik ekolleri; tarihçi türleri; tarih bilim midir sorun-
salı; tarihin diğer disiplinlerle ilişkisi; geçmiş zamanla uğraş-
manın tarihçiyi nasıl dönüştürdüğü; tarihte gerçek ve hakikat 
meselesi; tarih-zaman ile tarih-mekan ilişkileri; tarihsicilik ve 
tarihselcilik konuları; tarihin kaynakları; tarih-din ilişkisi; kav-
ramlar tarihi; algı tarihi; güncelin tarihinin ve karşılaştırmalı 
tarihin eleştirisi; tarihçilikte popülarite ve vülgarite derinleme-
sine ele alınacaktır.

18 temmuz 2016, 11:30 - 16:45

A. Teyfur Erdoğdu, 1970 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Felsefe bölümü öğretim üyesidir (2006-). TRT Radyo1 Tarih Atölyesi isimli 
programın yapımcı ve sunucusudur (Bülent Arı ile birlikte, 2012-). Eğitimi: 
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi. 
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi (Y. Lisans). Hacettepe Üniversitesi Tarih 
(Doktora). Mesleki tecrübesi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim görevlisi (1993-1999). Otto-Friedrich Bamberg (Almanya, 1999-
2000); Edinburgh (İskoçya, 2001); Aix-Marseille I (Fransa, 2000-2006) ve 
Chicago (ABD, 2014) üniversitelerinde akademik ve bilimsel faaliyetlerde 
bulundu. Eserleri: Osmanlı tarihi, mimarlık, kavramlar, estetik, çeviri ve şe-
hirciliğe yönelik çalışmalar yayınladı, dersler verdi. Bunun yanında Fransız-
cadan Türkçeye, Elifbeli Türkçe, Ermeni harfli Türkçe, Karamanlıca (Grek 
harfli Türkçe) ve İbrani harfli Türkçe üzerine eserler yayımladı, çeviriler yaptı.
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modernitenin kökenleri 
ve oluşumu

lütfi sunar

Modernite, içinde bulunduğumuz dünyanın, 19. yüzyıl sonrası 
yaşadığı tarihsel dönüşümünü ifade eder. Kökenleri derinlere gi-
den bu kapsamlı tarihsel dönüşüm neticesinde insana, Tanrı’ya, 
topluma, tabiata, eşyaya, olgulara ve dünyaya bakış ve uygarlık-
lararası ilişkiler neredeyse tümüyle değişime uğramıştır. Sosyal 
bilimlerde modernitenin oluşumuna ve kökenine dair genellikle 
Avrupamerkezci bir anlatı hâkimdir. Buna göre Avrupa “kendi 
göbek bağını kesme” yetisine sahip yegâne uygarlıktır ve mo-
dernlik de onun içsel imkânları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu 
anlatı moderniteyi biricik ve alternatifsiz bir toplum ve uygarlık 
biçimi olarak sunmak üzere geliştirilmiştir. Aydınlanma yüzyı-
lından itibaren anlatılagelen ve birçok kez anlatılmaktan ötürü 
artık neredeyse anonim bir karakter kazanan bu olağanüstü geli-
şim hikâyesi moderniteyi dünya tarihinden soyutlayarak tarih ve 
mekân üstü bir öze dönüştürmektedirler. Bu seminer bu hikâye-
yi farklı bir biçimde anlatmak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede 
moderniteyi dünya tarihi içerisine yerleştirerek, harici etkenler, 
uygarlıklararası ilişkiler çerçevesinde ele alınacaktır. Böylece 
moderniteyi daha geniş bir bakışla daha eleştirel bir biçimde 
kavramak için bir başlangıç teşkil ettirilmiş olacaktır.

Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde mezun olduktan sonra doktorasını 
da 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Sos-
yolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, öteki, toplumsal değişme ve sosyal 
tabakalaşma alanlarında çalışmalarda bulunan Sunar, hâlen İstanbul Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın 
Marx ve Weber’de Doğu Toplumları (Ayrıntı Yayınları, 2012), Türkiye’de İş 
Ortaklıkları (İTO, 2011) Marx and Weber on Oriental Societies: In the Shadow 
of Western Modernity (Ashgate, 2014), Türkiye’de Toplumsal Değişim (Nobel, 
2014) ve Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler (Nobel, 2015) adlı yayımlanmış ki-
tapları ve çok sayıda akademik araştırma ve yazısı bulunmaktadır.

19 temmuz 2016,  9:30 - 15:15
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İbrahim Halil Üçer, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İla-
hiyat 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 araş-
tırmacı olarak bulundu. Üçer, “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı 
doktora tezini 2014 yılında tamamladı. 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, Fah-
reddin er-Râzî, Molla Fenârî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular 
bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bö-
lümünde öğretim üyesidir.

islam düşüncesinin 
çağdaş meseleleri

ibrahim halil üçer

Seminer dersinde önce çağdaş dönemde İslam düşüncesinin kriz 
yaşadığı alanların kapsamlı bir tespiti yapılacaktır. Sanayileşme ile 
birlikte Batı’da gözlemlenen toplumsal ve siyasî yapıların İslam dü-
şüncesinin de temelini ve hedefini oluşturan değer algılarını hangi 
bakımlardan zedelediği tartışılacaktır. Önemli ölçüde durum tes-
pitini amaçlayan bu derste esas itibariyle metafizik ilkelere daya-
nan bir düşünce geleneğinin çeşitli alanlarda bilimsel bilgi üretme-
sinin imkanı sorgulanacaktır. Bu incelemenin temel amacı, klasik 
dünyada bilimsel bilgi üretmenin koşulları ve modern dünyadaki 
koşulları arasında bir kopma veya süreklilik olup olmadığını, bu 
hususta çeşitli bilgi alanları arasında herhangi bir farklılık bulunup 
bulunmadığını tartışmaktır. Daha sonra İslam düşüncenin bugün-
den bakıldığında en önemli sorunlarından birinin, bu düşüncenin 
bütünlüğüne ilişkin algının çağdaş dönemde yok olduğu ve düşün-
cedeki bütünlüğü Batı düşünce geleneğinin temsil eder hale geldi-
ği tespit edilerek İslam düşüncesinin bütüne ilişkin iddiasını sür-
dürüp sürdüremeyeceği ele alınacaktır. Son olarak İslam düşünce 
geleneklerinin kelamî ve fıkhî kıyas, burhân, riyazet, cedel ve beyan 
gibi yöntemleri birbirleriyle kesişim noktaları da dikkate alınarak 
ana hatlarıyla tahlil edilip güç ve sınırları tartışılacaktır.

21 temmuz 2016, 9:30 - 15:15
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Mahmut Hakkı Akın, 1981 yılında Karaman’da doğdu. Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2004 
yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Sosyoloji Bölümüne araştırma görevli-
si olarak atandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana 
Bilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora eğitimini ta-
mamladı. Doktora eğitiminin bir döneminde Maastricht Uluslararası İletişim 
Fakültesinde (Hogeschool Zuyd) siyaset ve iletişim üzerine dersler aldı. 2013 
yılında sosyoloji alanında doçent oldu. “Toplumsallaşma Sözlüğü”, “Siyasallı-
ğın Toplumsal İnşası: Siyasal Toplumsallaşma” ve “Özgürlük Mücadelecisi ve 
İslam Düşünürü: Aliya İzzetbegoviç” (Faruk Karaarslan ile birlikte) adların-
daki kitaplarının yanında, Tezkire, Hece, Demokrasi Platformu, Muhafazakâr 
Düşünce, Sosyoloji Divanı gibi dergilerde makaleleri ve kitap tanıtım yazıla-
rı yayınlandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim üyesi olarak 
çalıştı (2014-2015). Halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmak-
tadır. Sosyal teori, Türkiye modernleşmesi, siyaset sosyolojisi, muhafazakârlık 
ve çocukluk sosyolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir. 

türkiye’de toplum ve siyaset
mahmut hakkı akın

Türkiye modernleşmesi, bir siyasi proje olarak geliş-
miştir. Türkiye’de batılı ülkelerde tecrübe edildi-
ğinden farklı dinamikler üzerinden şekillenen 
kendine has modernleşme tecrübesi, toplumun 
farklı kesimleri arasında ve toplum ile devlet arasında bir bölün-
müşlük ortaya çıkarmıştır. Bu bölünmüşlük, toplumda tarihsel ve 
kültürel kopmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Dev-
letinin son döneminde ve cumhuriyet sonrasında siyaset-toplum 
ilişkisinin bu değişim üzerinde kurulduğu görülebilir. Çok partili 
hayata geçişle birlikte toplumun siyasette aktör haline gelmesi, 
Türkiye’de siyaset-toplum ilişkisinde yeni bir dönem başlatmıştır. 
Çift kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin konumu, kentleşme 
ve sanayileşme süreçleri, gençlik hareketleri, askeri darbeler gibi 
gelişmeler, siyaset-toplum ilişkisini farklılaştırmıştır. Bu seminer 
dersinde Türkiye modernleşmesi sürecinde toplum-siyaset ilişki-
sinin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü kronolojik olarak değer-
lendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca İslamcılık, milliyetçilik, muhafa-
zakârlık, solculuk, batıcılık gibi siyasal anlayışların siyaset-toplum 
ilişkisindeki konumları ve bu ilişkiye etkileri tartışılacaktır.

22 temmuz 2016,  9:30 - 15:15
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Vahdettin Işık, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’n-
de tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nde tamamladı. Modernleşme dönemi Türk siyaset ve düşüncesi, 
eğitimin felsefi ve kurumsal dönüşümü, modern dönem İslam Düşün-
cesi’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 Döne-
mi”, “İslamcılık: Tarih ve Zihniyet” başlıklı yayın çalışmalarını da sürdüren 
Işık, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’n-
de genel sekreter olarak görev yapmaktadır.

Bu seminerin amacı başlangıcından itibaren Türk modernleşme-
sinin tarihini eleştirel bir perspektiften ele almak ve modernleş-
menin temel yol haritasını çıkarmaktır. Osmanlı’nın küresel bir 
iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından 
incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir batılılaşma ola-
rak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Osmanlı moder-
nleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi 
telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi 
ile tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri in-
celenecektir.

türkiye’de 
modernleşme
vahdettin ışık

23 temmuz 2016, 9:30 - 15:15



11

kitap 
tahlilleri

İLEM Yaz Akademisi’nde 
katılımcıların çözümleme ve 

mukayeseli değerlendirmelerde 
bulunabilmeleri için alanında yetkin 

kişilerin yapacağı kitap tahlilleri 
katılımcılara geniş bir perspektif 

kazandıracaktır.
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ali ulvi kurucu 
hatıralar I - II
abdulkadir macit

Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’nde tamamladı. Aynı sene başladığı İslam Tarihi ve Sanatları 
bölümündeki yüksek lisansını “Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belge-
leri Işığı’nda XIX. Yüzyıl Osmanlı-Hokand Hanlığı Münasebetle-
ri” serlevhalı teziyle tamamladı. 2010’da yine aynı bölümde başla-
dığı doktora eğitimini ise “Şeybânî Hanlığı (1500- 1599)” başlıklı 
tezi ile nihayete erdirdi. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır. İlahiyat Fakültesi’nin yanı sıra İktisat Fakülte-
si Kamu Yönetimi mezunu olan Macit’in iki kitabı ve çeşitli kitap 
ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

21 temmuz 2016,  15:30 - 18:00
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mazlum doğu’nun  
mağrur çocukları

alev erkilet

1962 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Anka-
ra Koleji’nde tamamladı. 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1996) 
araştırma görevlisi olarak çalıştığı aynı bölümde tamamladı. 1997-
2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım 
Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü. Aynı yıl ASAGEM 
için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı” 
araştırmasında görev aldı. Şubat 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında 
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapan Erkilet, 
Eylül 2013’den sonra sırasıyla Sakarya Üniversitesi İletişim Tasa-
rımı ve Medya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde 
çalışmalarını sürdürmüştür. Eylül 2015’ten bu yana İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmakta 
olan Erkilet’in altı kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış 
makaleleri vardır.

23 temmuz 2016,  15:30 - 18:00
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gezileri
İstanbul gezileri ile imparatorluklara 
başkentlik yapmış bu güzide şehrin 

tarihi dokusunu hissetmek için tecrübeli 
rehberler eşliğinde şehrin birçok yerine 
geziler düzenlenecektir. Katılımcıların 

bu gezilerde farklı tarihsel ve toplumsal 
birikimlerle ilişki kurmalarına 

amaçlanırken ziyaret edilen yerler ve 
dönemler hakkında bilgi, birikim ve görgü 

edinmeleri sağlanacaktır.

ıstanbul 
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başvuru süreci ve
 

sıkça sorulan sor
ular

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
Başvurular 11 Nisan – 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşir. 

Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak
2016-2017 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak 

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

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 1 Haziran’da açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj 
yolu ile adaylara bildirilecektir.

Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?
İLEM Yaz Akademisi 17-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecektir. 
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SIKÇA SORULAN SORULAR

Kısaca İLEM Yaz Akademisi nedir?
•  İLEM Yaz Akademisi seminer dersleri, kitap ve film kritikleri, kültür 

gezileri ve kurum ziyaretlerini içermektedir. 
•  Program bir haftalık süreyi kapsamaktadır.
•  Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler 

gerçekleştirilir. 
•  Programa dahil olan öğrenciler düzenlenen seminerler ve diğer et-

kinliklere katılmak zorundadır.

Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak
2016-2017 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak 

Programa kaç kişi alınacak?
Programa 30 erkek, 30 kadın katılımcı alınacaktır.

Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
İLEM Yaz Akademisi katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı 
disiplinleri bir arada anlamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz ka-
biliyeti kazandıracaktır. 

Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır/gereki-
yor mu?
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak için ücret ödenmemektedir.

Program boyunca barınma ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Programa katılan tüm öğrencilerin barınma ihtiyaçları İLEM tarafın-
dan sağlanacaktır. 

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

Programa öncesi ön okuma yapmam gerekiyor mu?
Programa kabul alan katılımcılarla 05 Haziran’da seminerler için ön 
okuma listesi paylaşılacaktır.

Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması 
zorunlu mu?
Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin yer alan okumaları yaparak 
programa katılmaları gerekmektedir.
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Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu 
doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gaye-
sinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu 
için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda uzunca bir zamandır devam 
eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı 
dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sun-
mayı amaçlamaktadır.

İLEM Eğitim Programı üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. 
Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç 
duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir. Eğitim 
programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların 
verdiği seminerlerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, 
çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrı-
ca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç 
duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi 
temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri 
de kapsamaktadır.

İLEM Eğitim Programı
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geleneğin

inşasına
birikiminden
yeni bir düşüncenin

ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiSultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İstanbul Türkiye

ilmi etüdler derneği


