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Bir din olarak İslam’ın dünya tarihinde yol açtığı değişim, sadece siyasî, sosyal ve ekonomik alanlarla 

sınırlı değildir. Müslümanlar, ortaya koydukları eşsiz düşünce ürünleriyle de insanlık tarihinde göz ardı 

edilmesi mümkün olmayan bir etki meydana getirmişlerdir. Bu etki sadece tarihin belli bir dönemiyle 

sınırlı olmayıp günümüzde de kendisini farklı boyutlarıyla gösteren canlı bir yapıya sahiptir. 

İslam düşüncesinin temel dinamiklerini, tarihî gelişimini ve günümüze uzanan problemlerini anlamak, 

bu topraklarda düşünce üretimi yapanlar/yapmaya aday olanlar için vazgeçilmez bir önkoşuldur. 

Türkiye’nin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşamaya başladığı ve Cumhuriyet’le birlikte 

keskinleşen “modernleşme/batılılaşma” tecrübesi, geçmişle bağını koparmış “köksüz” bir entelektüel 

hayat öngörmüş olsa da bunun pek de iç açıcı/tatmin edici neticeler vermediği âşikârdır. Dolayısıyla 

İslam düşüncesinden beslenmeyen veya onu dikkate almayan bir düşünce ürününün Türkiye’de 

kendisine uzun süreli bir hayat alanı bulabilmesi mümkün değildir. 

Bu seminer programının amacı hâlihazırda İlahiyat fakülteleri dışında lisans öğrenimine devam 

edenlere, İslam düşüncesinin tarihî gelişimini, temel problemlerini ve kavramlarını ana hatlarıyla 

sunmak suretiyle tarih ile yaşadığımız zaman dilimi arasında anlamlı bir irtibatın kurulmasına vesile 

olmaktır. 

Bu çerçevede seminer programının 2018 Bahar döneminde ele alınacak başlıklar ve semineri verecek 

isimler şöyledir: 

 Siyer-1 // Adnan Demircan (İstanbul Ün. İlahiyat Fak.)  

 Siyer-2 // Adnan Demircan (İstanbul Ün. İlahiyat Fak.)  

 Emevîler ve Abbâsîler // C. Ersin Adıgüzel (İstanbul Ün. Edebiyat Fak.)  

 Selçuklular ve sonrası // Ömer Uzunağaç (Marmara Ün. Türkiyat Enstitüsü)  

 İslam eğitim tarihi // Harun Yılmaz (Marmara Ün. İlahiyat Fak.)  

 Kitap kültürü, diller, takvimler, isimler // Ali Benli (Marmara Ün. İlahiyat Fak.) 

Kimler başvurabilir? Hâlihazırda İlahiyat fakülteleri dışında lisans öğrenimine devam eden herkes 

seminer programına başvurabilir. Seminer programına başvurmak için Güz 2017 programını takip 

etmiş olmak zorunlu değildir. 

Tarih, gün, saat ve mekân Seminer programının güz dönemi 5 Nisan 2018’de başlayıp 10 Mayıs 

2018’de sona erecektir. Perşembe günleri saat 17:00-19:00 arasında gerçekleştirilecek programın 

mekânı Seyyid Hasan Paşa Medresesi’dir (Vezneciler otobüs durağının karşısı). 

Katılım belgesi Seminer programını düzenli bir şekilde takip edenlere katılım belgesi verilecektir. 

Başvuru için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir:  

https://docs.google.com/forms/d/10JW_8no6ARd1LR-_RQb0h0P4iJ5iOEQG87hxhP3NIZo/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/10JW_8no6ARd1LR-_RQb0h0P4iJ5iOEQG87hxhP3NIZo/edit

