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İ V E M 
(İNSAN VAKFI EĞİTİM MERKEZİ)

İslam’ın medeniyet birikimine katkı sunmayı amaçlayan İnsan ve Medeniyet 
Hareketi; hayatı bir bütün halinde ele alarak, kişileri kendi nefislerinden başlayarak 
topluma “hayır” eksenli bir hizmet sunmak amacıyla, eğitim seferberliğinin içinde 
olmayı bir sorumluluk olarak görür. Bu çerçevede kendi disiplini içerisinde var 
olan kişilerin nitelikli kişiler olmasına önem verir.

Nitelikli insan; özgüven ve cesaret sahibi, sabırlı, azimli ve disiplinli çalışma 
alışkanlığı kazanmış, düzenli okuyan, araştıran, konuşan ve yazan, alanında 
birikimli, fedakâr, görev bilincine sahip, aidiyet duygusu ve temsil yönü güçlü, aile 
ve akraba çevresiyle uyumlu, toplumun temel değerleriyle barışık ve gelişmeye 
açık insandır.

Nitelikli insanın nitelikli eğitim programları sonucu ortaya çıkmasından 
daha gerçekçi bir metot ise düşünülemez. Nitelikli programı da; insanı bütün 
yönleriyle ele alan, hayatın hiçbir dönemini ihmal etmeden bütününe hitap 
edebilen, amaçları iyi belirlenmiş, verimliliği yüksek olan, takip edilebilen, ölçme 
ve değerlendirmesi yapılabilen, aşamalı bir program olarak görmek gerekir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi; bağlı kurumlarının bütün eğitim alanını planlama, 
bağlı kuruluşlarda bu alanlarla ilgili yürütülen çalışmaların planlamalara 
uygunluğunu denetleme, uygulamaların verimini ve sonuçlarını ölçme ve planları 
geliştirme çalışmaları yapmak üzere İnsan Vakfı bünyesinde İVEM’i kurmuştur.

İVEM’in temel görevi, İnsan ve Medeniyet Hareketi için bir eğitim akademisi 
sorumluluğu üstlenmesidir. Buradan hareketle öncelikle İnsan ve Medeniyet 
Hareketi’nin gönüllüleri olmak üzere toplumun her kesimine dönük eğitim 
argümanları, programları, malzemeleri ve müfredatları hazırlamış ve bir kısmını 
da genel merkezinde uygulamıştır.

2012 yılında kurulan İVEM, bugüne kadar farklı başlıklarda müfredatlar hazırlamış 
ve bir çoğunu merkezinde uygulamıştır. 
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İVEM BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLMİŞ OLAN EĞİTİM MÜFREDATLARI

1. Eğitimci Formasyon Programı (EFOR)

2. Yönetici Formasyon Programı (YÖNFOR)

3. Yurt Yöneticisi Yetiştirme Programı (YYYP)

4. Aile Formasyon Programı (A-FOR)

5. Abi-Abla Geliştirme Programı (AB-GE)

6. Eğitime Destek Programı Ortaokul (EDEP ORTAOKUL)

7. Eğitime Destek Programı Lise (EDEP LİSE)

8. Eğitime Destek Programı Üniversite (EDEP ÜNİVERSİTE)

9. İlahiyat Destek Programı (İLADEP)

10. Ev Grup Okumaları (EGOP)

11. Aşamalı Seminerler Programı (ASP)

12. Yaz Okulu Etkinlikleri

13. Genel Sohbet Kılavuzu

14. Özel Halka Sohbet Kılavuzu

15. Eğitim Kürsüleri
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EĞİTİMCİ FORMASYON PROGRAMI

YURT YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

YÖNETİCİ FORMASYON PROGRAMI 

Bu programla; özelde Ev Grup Okumaları’nda görev alan öğreticilere, genelde 
ise çeşitli kurumlarda çocuk eğitimi çalışmalarında öğreticilik görevi üstlenen 
eğitimcilere öğreticilik formasyon bilgi ve becerisini kazandırma çalışmasıdır.

Program temelde iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde üniversitelerde 
öğretmen adaylarına verilen temel öğretmenlik bilgileri (Eğitim Bilimleri) 
yer almaktadır. İkinci bölümde ise çeşitli meslek (Hadis, İbadet, Ahlak, Siyer, 
Kur’an-ı Kerim) derslerinin (Din Eğitimi Alan Bilgisi) çocuklara nasıl daha verimli 
öğretilebileceği ile ilgili bölümdür. Haftada iki gün uygulanan bu program bir 
dönemde bitirilmektedir ve düzenli katılım sağlayan öğreticilere katılımcı 
sertifikası verilmektedir. 

İnsan Vakfı bünyesinde yer alan yurt, pansiyon ve öğrenci evlerinin daha kaliteli 
hizmetler ortaya koyabilmeleri için, buralarda görev yapan ya da ileride görev 
alacak kimselerin program sürecine dâhil edilerek niteliklerinin artırılması, yeni 
kadroların geçmiş tecrübelerden faydalandırılması, hizmet kadrolarında ekip 
çalışması kabiliyetinin artırılması, hizmet kadrolarının yapmakta oldukları işi 
daha iyi yapmalarını sağlamak için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılması 
amacıyla hazırlanmış olan bir programdır. Üç ayda tamamlanmakta olan 
programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası 
verilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın daha kaliteli hizmetler ortaya koyabilmeleri için 
kurumlarda gönüllü ya da profesyonel olarak görev alan insanları bu program 
sürecine dâhil ederek niteliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Yönetim 
becerileri, etkili iletişim, ekip çalışması, gönüllülük ve gönüllü yönetimi, izleme 
ve değerlendirme, risk analizi gibi başlıklardan oluşan bu program üç ayda 
tamamlanmakta ve düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı 
sertifikası verilmektedir.

(EFOR)

(YYYP)

(YÖNFOR)
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AİLE FORMASYON PROGRAMI 

ABİ – ABLA GELİŞTİRME PROGRAMI

EĞİTİME DESTEK PROGRAMI - ORTAOKUL

Bu program, toplumumuza ailenin önemini kavratıp huzurlu ailelerin oluşmasına 
katkıda bulunarak güçlü ve uyumlu aile birlikteliği oluşturma amacıyla 
hazırlanmıştır. Ayrıca ailenin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 
Program gündelik hayatın bütününü kapsayan konuları içermektedir. Bu nedenle 
programa eşlerin birlikte katılmaları önerilmektedir. Üç ayda tamamlanmakta 
olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası 
verilmektedir.

Gerek bireysel ilgilenme gerekse grup faaliyeti yoluyla gençlerimizin ahlaki 
eğitimine ve şahsiyet gelişimine katkı sağlamak gibi bir amacı olan bu program, 
içerisinde şu amaçları da barındırmaktadır: 

Gençlerimizin aidiyet duygusunu ve kardeşlik bilincini güçlendirmek, onların 
kabiliyetlerini keşfederek isabetli yönlendirmeler yapabilmek, istikbale dair 
hedeflerini oluşturmada yardımcı olmak, dini ve ahlaki değerleri kavrayıp 
yaşamasına yardımcı olmak, eğitim öğretim süreci başta olmak üzere içine 
girdiği her süreçte başarılı olması için destek olmak ve motivasyon sağlamak gibi 
amaçları olan bir programdır. Üç ayda tamamlanmakta olan programa düzenli 
katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.

Bu çalışma,  ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin düzeyine göre temel dini 
bilgileri edinmede destek olabilme maksadıyla hazırlanmış olan bir genel 
sohbet müfredatıdır. Genel sohbet katılımlarının değişken olduğu tespitiyle 
bilgi olarak birbirini tamamlayan sistematik bir müfredat oluşturulmamıştır. 
Müfredat, öğrencilerin seviyeleri gözetilerek bu dönemin ihtiyacı olan temel 
konulardan müteşekkildir. İçerik olarak ahlak, iman esasları, ilmihal, siyer ve 
sahabe hayatlarından oluşmaktadır. 

(A-FOR)

(AB-GE)

(EDEP)
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EĞİTİME DESTEK PROGRAMI - LİSE

EĞİTİME DESTEK PROGRAMI - ÜNİVERSİTE

Bu çalışma,  lise 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin düzeyine göre temel dini bilgileri 
edinmede destek olabilme maksadıyla hazırlanmış olan bir genel sohbet 
müfredatıdır. Genel sohbet katılımlarının değişken olduğu tespitiyle bilgi olarak 
birbirini tamamlayan sistematik bir müfredat oluşturulmamıştır. Bu programla; 
örnek ağabey gözetiminde çocuklarımızın ahlaki gelişimini sağlamak, 
ahlaki değerlerimizi kendi hayatlarında yaşamanın gayretini kazandırmak, 
öğrencilerimizin toplum içerisinde dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine 
yardımcı olmak, Peygamber ve sahabe sevgisi ve örnekliğini kavratmak ve 
kazandırmak, İslami değerleri özümseyen, ibadetlerinde hassas davranan gençler 
yetiştirmek gibi amaçları olan bir programdır.

Hazırlanan eğitime destek programı; inançlı, önyargısız, ahlaklı, soran, sorgulayan, 
toplumun gelenek ve göreneklerini bilen, düşünen, düşünce ve davranışlarında 
tutarlı, yaşadığı coğrafyanın birikimine sahip, değerlerine duyarlı ve ümmet 
bilincine sahip bir neslin inşasına yardımcı olmak maksadına matuf olarak 
hazırlanmıştır. Program hem gençlerin din eğitimine hem de akademik eğitimine 
destek olmak amacıyla üç aşamalı olarak tasarlanmıştır. 

Programın birinci aşaması, gençlerin din eğitimi alanındaki eksiklerini gidermek 
amacıyla oluşturulmuş ve temel değerleri kazandırma adıyla tanımlanmıştır. 
Programın ikinci aşamasında, gençlerin düşünce dünyasına katkı sağlamak, 
ufuk açmak, İslam dünyasında yaşanan düşünce sorunlarını ve farklı yaklaşımları 
tanımasını ve değerlendirmesini sağlamak amaçlanmıştır. Programın üçüncü 
aşaması, okuma grupları olarak planlanmıştır. 

(EDEP)

(EDEP)
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İLAHİYAT DESTEK PROGRAMI

AŞAMALI SEMİNERLER PROGRAMI

EV GRUP OKUMALARI PROGRAMI 

Bu program İlahiyat okuyan (3. Sınıf) öğrencilere destek amaçlı geliştirilmiş bir 
programdır, Programa ilahiyat dışında bir fakülteden öğrenci alınmamaktadır. 
Programa katılan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora düşünen öğrencilerdir 
ve programa katılan bütün öğrencilerin velileriyle görüşülerek onların da onayı 
alınmaktadır.

Mülakatla seçilen öğrencilere destek programının yanında eğitimine katkı 
olarak burs verilmektedir ve programı yarıda bırakan öğrencinin bursu da 
kesilmektedir. Sene içerisinde önemli ilahiyatçıların ve önemli mekânların 
ziyaretleri yapılmaktadır. Programdaki öğrencilere danışmanlık hizmeti de 
verilmektedir.  Programın süresi 2 yıl olup sonraki yıllar yüksek lisansa dönük 
dersler yapılmaktadır.

Vakıf ve Derneğin misyon ve hedefleri doğrultusunda içeriklendirilen bu 
programın ana gayesi; insanlara din eğitiminin yolunu açmak, günlük hayatta 
eksikliğini hissedebilecekleri temel (farz-ı ayn) bilgileri kazandırmaktır. Üç yılda 
tamamlanmakta olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda 
katılımcı sertifikası verilmektedir.

Bu çalışmanın amacı;  nitelikli bir öğretici gözetiminde çocuklara kendi arkadaş 
grubuyla birlikte ve kendi evlerinde neşeli bir öğrenme ortamı sağlamaktır. 
Belirlenen öğretici; ev ortamında, haftada bir gün çocuklarla bir araya gelerek 
programda tavsiye edilen etkinlikleri uygular. Bu programda; Kuran okuma, 
kısa sureleri ve namaz dualarını ezberleme, Hz. Peygamberi tanıma, dini-ahlaki 
değerleri ve görgü kurallarını öğrenme ve İslami kültür oluşturma öncelikli 
başlıklardır. Program üç yıl olarak planlamış ve her yıl takip edilecek olan 
müfredat haftalık olarak hazırlanmıştır. Efor programından geçen öğreticiler bu 
müfredata bağlı kalarak görevlerini icra ederler.

(İLADEP)

(ASP)

(EGOP)
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Yaz Etkinlikleri Programı; öğrencilerin yaz tatilinde gerçekleştirilen ve içerisinde 
hem dini-ahlaki eğitimi barındıran, hem de sanatsal, sosyal ve sportif aktivitelerin 
yoğun şekilde yer aldığı kısa süreli (5 hafta) bir programdır. Ahlaki değerleri 
ve temel dini bilgileri, sıkmadan bıktırmadan neşeli bir ortamda çocuklara 
verebilmek esas amaçtır. Sıcakların bunalttığı yaz mevsiminde çocuklarda güzel 
hatıralar bırakacak, onları olumlu etkileyecek, sevilen canlı bir program olarak 
hazırlanmıştır.

Hz. Peygamberin sohbetle sahabesini yetiştirme modelini örnek alarak bizler de 
genel sohbetlere, eğitim çalışmalarımızın merkezinde yer veriyoruz. Toplumun 
her kesimine açık olarak icra ettiğimiz genel sohbetler vesilesiyle insanımızın 
gönül dünyalarına hitap ederek kalplerini ve zihinlerini diri tutmaya çalışıyoruz. 
Her yaş ve seviyeden insanların katılımına açık, nezih ve sade bir mekânda, 
yeterli donanıma sahip hatiplerin, toplumumuzda İslami bilinci oluşturmak ve 
diri tutmak amacıyla yaptığı duygusal içerikli, kısa ve özlü bir sohbettir. Genel 
Sohbet Kılavuzu ise bu sohbetleri yapacak hocalarımıza alternatifli bir şekilde 
hazırlanmış olan müfredatları içermektedir.

Özel Halka Sohbetleri ile daha nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Genel sohbetlerimize sorumluluk bilinci ile istikrarlı bir şekilde devam eden 
kardeşlerimiz gözlenerek özel halka sohbetlerine dâhil edilirler. Özel halka 
sohbetleri üç kur üzerinden toplam üç yıl olarak planlanmıştır. 
1. Kurda: Akaide Giriş, İlmihal ve Siyer-i Nebi, 2. Kurda: Ahlak, Fıkıh ve Kur’an 
Kıssaları, 3. Kurda: Tefsir, Hadis ve Davet dersleri yer almaktadır. Ayrıca bu 
programda seçmeli ders olarak Fıkıh Tarihi, Çağdaş Fikir Akımları ya da Formasyon 
dersleri alınabilir.

YAZ ETKİNLİKLERİ

GENEL SOHBET KILAVUZU

ÖZEL HALKA SOHBET KILAVUZU
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İnsan ve Medeniyet Hareketi, “nitelikli insan-nitelikli toplum” kapsamında, 
hedeflediği toplumsal dönüşüm siyaseti içerisinde tanımladığı insan profilini 
yetiştirmek üzere farklı disiplinlerden kürsüler oluşturmuştur. Bu kürsülerle 
İnsan ve Medeniyet Hareketi zemininde yer alan eğitim programlarına yaygınlık 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kürsülerde verilecek derslerin, İslam âlemi içerisinde farklı boyutlarıyla ele alındığı, 
akademik çalışmaların temel öğeleri olduğu ortadadır. Eğitimi önemseyen her 
grubun ve cemaatin çalışma sahasına aldığı bu konularla ilgili İnsan ve Medeniyet 
Hareketi’nin ortaya koyduğu bu çabanın en önemli özelliği ise sivil olmasıdır. 
Kişiye, topluma ve toplumsalı ilgilendiren her alanda söyleyecek sözü olan 
İnsan ve Medeniyet Hareketi, her türlü müdahaleden bağımsız özgür bir eğitim 
modelinin ortaya konulması için böyle mütevâzi bir başlangıç yapmıştır. İslam’ın 
barındırdığı geçmiş tecrübeler bu modelin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına 
dair geçerliliği hala koruduğunu bizlere göstermektedir.

Bu kürsülerde aktarılacak bilgiler, bilgi yükleme faaliyeti değildir. Şüphesiz 
bilinmeyenin öğrenilmesine katkıda bulunulacaktır. Ancak öğrenilen bilginin 
aynı düzlemde, aynı fikir ve ideolojide ve aynı bilgi birikimine sahip kişiler 
tarafından birlikte ele alınması, tartışılması, hatta nispi çözümler üretilmesi de 
amaçlanmaktadır.

Alanında tanınmış hocaların katkıları ve deneyimleriyle devam edecek bu 
çalışma ile kürsüler, umuyoruz ki Türkiye’de yeni bir eğitim modeli ve işleyişinin 
temeli olacaktır.

İVEM EĞİTİM KÜRSÜLERİ

Eğitim Kürsüleri açılış programından
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Fıkh kelimesi, bir meseleyi iç yüzleriyle, nereden gelip, nereye gittiğiyle, incelik 
ve derinlikleriyle anlamanın, bu anlayışı ilim dağarcığına yerleştirmenin, meleke 
haline getirmenin ve onunla amel etmenin ifade edildiği bir kelimedir. 
O, normal bir anlayıştan farklıdır. Bunun için Allah Rasûlü; “Allah kimin için hayır 
murad ederse, onu fakih kılar,” (M. Aleyh) buyurur. 

Bu derin anlayış, ilim-irfan-mevhibe-dirâyet-samîmiyet ve amel sahibi olan 
insanlara, özellikle İslâm hukukunda ciddî bir ilmî seviye kazanmış olanlara da 
“Fakih” denile gelmiştir.

Ümmetin 1400 yılı geçkin tarihi, bu inceliğe, anlayışa, edebe, ilim ve ihlasa, sabır 
ve dirâyete ulaşmış, manevî hazine yüklü binlerce insanla doludur. Bu gün ise 
Allah’a giden yolda, Rasûlü’ne ümmet olma iştiyakında, din-i mübîni anlama, 
anlatma ve yaşamada bizlere örnek olacak bir ilim-irfan ehlinin hasretini çeker 
hale geldik. İlim azaldı, cür’et çoğaldı, ifade kabiliyetleri köreldi, amel ve edeb 
ilimle yan yana gelmez oldu. 

Bu kıtlığın aşılması, hasretin bitmesi yolunda adım atmak istiyoruz. Rabbimizden 
muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz. 

FIKIH KÜRSÜSÜ

Dr. Şerafeddin KALAY
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Tefsir ilmi, Kur’an-ı Kerim’in mesajını anlama ve yorumlama çabasını sisteme 
kavuşturan önemli bir disiplindir. İhtiva ettiği prensipler, tasarladığı kavramlar, 
havzasında doğup gelişen yöntemler itibarıyla Kuran-ı Kerim’le sahih ve 
çok boyutlu irtibat kurmanın yolu bu ilimden geçer. Bu ilmin yüzyıllar içinde 
oluşmuş birikiminden sarfı nazarla ayetleri doğru anlayabilme, sahih yorumlar 
geliştirebilme imkânından mahrum olduğumuzu nevzuhur Kur’an yorumları 
yeterince göstermektedir.  

Bir Müslüman olarak hayatı Kur’an üzerinden anlamlandırmak gibi son derece 
anlamlı ve zaruri bir hassasiyete sahibiz. Ne var ki, elimizin altındaki kadim tefsir 
külliyatı gerek metot gerek materyal ve gerekse tecrübe bakımından hayli zengin 
olmasına rağmen hala bu hassasiyete beklenen işlerliği kazandırabilmiş değiliz. 
Tek engel gelenekle aramıza bizzat kendi ellerimizle ördüğümüz duvarlardır. 
Merhum Babanzâde Ahmet Naim Efendinin dediği  “keşf-i kadim” –düne göre 
daha iyi olsak da- hala yeterli ilgiyi görmemektedir. 

Bu dersler tefsir geleneğimizin bize sunduğu imkânları keşfetmek adına bir ilk 
adım denemesidir. Bu çerçevede Kur’an tarihi, tefsir usulü ve tefsir tecrübemizin 
köşe taşı metinlerinden okumaların yer aldığı uzun soluklu bir program 
hedefliyoruz. 
Ayrıca “Modern Tefsir Problemleri” başlığı altında vahyin/nassın anlamı etrafında 
cereyan eden teorik-felsefî boyutu yoğun akademik tefsir tartışmalarına da 
değinmeyi; bu sadette anlamın imkân, şart, sınır ve tarihselliği gibi bir dizi 
problemi de irdelemeyi planlıyoruz.  

TEFSİR KÜRSÜSÜ 

Talha Hakan ALP
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Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetinin dil, düşünce ve davranış kodlarını hem vahiyle 
hem de vahyin tecessüm etmiş hali olan hayatıyla ilmek ilmek dokuyarak 
oluşturmuştur. Bu gayretin bir meyvesi olarak ashabın, tabiinin, tebe-i tabiinin 
ve sonraki ulemanın ilmi mesaileriyle hadis ilmi gibi muazzam bir birikime sahip 
olan, dirayet ve rivayetten oluşan bir ilim teşekkül etmiştir.

Bu teşekkül sürecini anlama, Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerini 
hayatımızın ölçüsü kılma, onun ahlaki meziyetleriyle donanma çabası olacak 
olan bu kürsü derslerinde; öncelikle hadis usulü ve hadis tarihi konu edilecek, 
sonrasında ise seçme hadis metinleri ve şerhleri okunarak sünnetin yaşanması ve 
uygulanabilirliği üzerinde durulacaktır.

HADİS KÜRSÜSÜ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAHA İMAMOĞLU
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Allah Resulünün (s.a.v.) hayatını konu edinen bu alan bize yalnızca bir hayatın 
nasıl yaşandığını göstermez. Belki bundan daha önemlisi Allah-u Teâlâ’nın bize 
indirmiş olduğu Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlamak ve yaşamamız gerektiğini hemen 
hiçbir ayrıntıyı da atlamaksızın canlı bir süreç içerisinde tanımlar. Öyle ki kimi 
zaman Kur’an-ı Kerim’in çizdiği bir çerçevenin asıl boyutları Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) hayatını okuduğumuzda gerçek şeklini almaktadır. Yine bununla beraber 
“Din” kıyamete kadar taşınacak bir emanet, yaşanacak bir hayattır. Resulullah’ın 
(s.a.v.) hayatıyla beraber anlaşıldığında bize felsefi ya da teorik anlamların ötesinde 
her çağa taşınacak canlı misaller halini alır. Hem çağlar ötesine taşınabilmesi 
hem de dinin asıl anlamının tefekkür dünyasının dışını da kuşatan gerçek bir 
yaşam tarzı olduğunu gösterir.

Özellikle Rabbimizin buyurduğu bir Ayet-i Kerime’de “size kitabı ve hikmeti 
öğreten” ifadesiyle de Allah’ın Elçisinin aynı zamanda “Hikmet” kavramını 
hayatımıza yerleştirdiğini görürüz. O (s.a.v.) Allah’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i 
öğrettiği gibi bununla beraber bize hayatıyla, ifadeleriyle ve takrirleriyle Hikmet’i 
de öğretmekte ve bizleri İslam’a bir itminanla bağlanıp tam bir teslimiyet 
içerisinde ümitsizlik, zayıflık ve dinden kopma bataklıklarından koruyarak Din’i 
ömür boyu yaşayabileceğimiz bir değer olarak ruhumuza yerleştirmektedir. İşte 
bunların tümü Siyer dersinin bize kazandıracağını umduğumuz hayırlarıdır.

SİYER KÜRSÜSÜ 

Ömer Faruk TAŞDELEN
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İslam düşüncesi, öznesi Müslümanlar olan her türlü düşüncenin genel adıdır. Bu 
kavram, İslam tarihi boyunca, Müslümanların gerek geçmişin birikimine, gerek 
gelecek kurgusuna, gerekse ideal olana dönük ürettiği düşünce birikiminin 
tamamını ifade eder. İslam düşüncesi, dünyanın değişik düşünce iklimlerinde 
üretilmiş değerlerden etkilendiği gibi, aynı iklimleri, belki daha fazla oranda, 
etkilemiş bir düşünce birikimidir.

Müslümanların kimliği, ne’liği, Müslüman toplumların ve Müslümanların 
hem kendilerine hem de diğer toplumlara dönük ürettikleri söylemlerin 
ve Müslümanlarca oluşturulan sivil yapıların yaşadığı yapısal sorunlar ve bu 
sorunların çözüm kodları tevarüs ettiğimiz bu düşünce biçimlerinin hasılası 
olarak önümüzdedir.

Müslümanların bugün yaşadığı açmazların temelini doğru kavrayabilme, temel 
paradigmalarımızı tam ve doğru tespit edebilme, Müslümanların düşünce 
ve kültür kodlarını tespit etmeye dönük çabaların son yıllarda takdire şayan 
derecede arttığını görmek, geleceğimiz açısından bizleri ümitlendirmektedir. 

İVEM bünyesinde İslam düşüncelesi başlığı altında yapılan dersler, temelde bu 
düşünce mirasını tanıma, değerlendirme ve bunların hasılasından hareketle, 
kimliğimizi, durduğumuz yeri ve yarınımızı anlama ve anlamlandırma çabalarını 
desteklemeye matuf bir çalışmadır.

İSLAM DÜŞÜNCESİ KÜRSÜSÜ 

Ahmet CANTÜRK
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Bu dersin amacı, başlangıcından itibaren genel olarak Türkiye modernleşmesinin 
tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınarak ve modernleşmenin temel yol 
haritası çıkarılacaktır. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması 
ile yenilik girişimlerinin yakın irtibatı incelenerek modernleşme sürecinin niçin 
salt bir batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Osmanlı 
modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi 
ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm bu sürecin 
günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Bu şekilde Çağdaş İslam Düşüncesi’nin temel sorunları ve kabulleri hem ekoller 
hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alınarak genel bir tasavvur oluşmasına 
çalışılacaktır.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ KÜRSÜSÜ 

Dr. Vahdettin IŞIK
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Kürsünün amacı: Ana meseleleri, temel kavramları, ekolleri ve önemli şahsiyetleri 
bakımından felsefeyi ve İslam Felsefesi’ni tanımak; İslam Felsefesi’nin genel 
felsefe tarihindeki yerini ve İslam Düşünce Tarihi’ndeki konumunu kavramak; 
İslam Felsefesi’yle alakalı bazı tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 
Yıl Boyunca İşlenecek Bazı Başlıklar:
1. Felsefe, hikmet, akıl, din, vahiy, nübüvvet, bilgi, ilim, marifet, felsefe-din, akıl-
vahiy, bilim-din ilişkileri. Felsefe nedir? İslam Felsefesi nedir? Felsefenin menşei 
tartışmaları. Halidi hikmet tasavvuru. Felsefenin İslam dünyasına intikali. 
Tercümeler. Antik dönem bilim ve düşünce mirasının Arapça’ya aktarılması. 
İslam Felsefesi’nin kaynakları. Bir İslam Felsefesi var mıdır? İslam Felsefesi’nin 
özgünlüğü tartışmaları. Felsefeyle karşılaşan Müslümanların tavırları; olumlayarak 
kabul, olumsuzlayarak red, uzlaştırma çabaları ve farklı uzlaştırma girişimleri.
2. İslam Felsefesi’nin İslam Düşünce Tarihi’ndeki yeri. Kelam-Tasavvuf-Felsefe 
ilişkileri. Bu üç disiplinin konu, amaç ve yöntem bakımından mukayesesi. 
Ana mecralar olarak selefiyye, kelamiyye, sufiyye ve felasifenin İslam Düşünce 
Tarihi’ndeki yeri. İslam Düşünce Tarihi’ndeki ana mecralar, ekoller, mezhepler, 
tarikatlar. İslam düşüncesinin bütünselliği, devamlılığı ve mecralar arası 
geçişkenlik. Beyan, burhan ve irfan tasnifine göre değerlendirmeler. Hikmet 
ehli, cedel ehli ve hatabe ehli. İlimler tasnifi ve tarih boyunca Müslümanların 
yapageldiği farklı tasnif denemeleri.
3. Kindi, Farabi, İbn Sina, İbnü’r-Ravendi, Ebu Bekir Zekeriya er-Razi, İhvan-ı Safa, 
Gazzali, İbn Rüşd, İbn Tufeyl, İbn Bacce, Sühreverdi, İbn Arabi, Molla Sadra, İbn 
Teymiye, İbn Haldun, Eş’ari, Maturidi, Fahruddin er-Razi, Cürcani, Teftazani.
4. Varlık felsefesi, bilgi ve bilim felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset 
felsefesi, din felsefesi.
5. Osmanlı’da Felsefe.
6. İslam Felsefesi’nin batı dünyasına aktarılması ve tesirleri.
7. Modern dönemde İslam Felsefesi ve temel meseleleri.

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ KÜRSÜSÜ 

Veli KARATAŞ
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Yaşadıkları toplumlarda hayra davet ve şerden uzaklaştırma görevini icra etmiş 
olan peygamberler, irşat görevini kendilerinden sonra ümmetlerine miras olarak 
bırakırlar. Bunun için Müslüman olan her kişi en yakınlarından başlayarak insanları 
ateşten uzaklaştırma ve onların hidayetine vesile olma misyonunu yüklenmiş 
demektir. Kur’an-ı Kerim’de rabbimiz iyiliği emretme ve kötülükten men etmeyi 
Müslümanlar üzerine farz kılmıştır.

Peygamber efendimiz bir kişinin hidayetine vesile olmanın kıymetini ifade 
ederken böyle bir şeyin, dünyada üzerine güneş doğup batan her şeyden daha 
değerli olduğunu vurgulamıştır. Peygamber efendimiz peygamberlik görevinin 
gayesini tarif ederken, ateşe koşan pervaneleri ateşten uzaklaştırmak için uğraşan 
kişinin örneğini veriyor. Bizlerin de günümüzde ateşe doğru hızla koşan insanları 
ateşten alıkoyma sorumluluğumuz bulunuyor.

Üzerimizde bulunan davet sorumluluğunu yeniden hatırlamak, bu konuda yeni 
pratiklerle en yakınlarımızdan aile, akraba, işyeri, okul ortamlarından başlayarak 
insanları hayra yöneltmek için İnsan ve Medeniyet Hareketinin bünyesinde yer 
almakta olan Davet ve İrşat Kürsüsü bu sorumluluğu gerçekleştirmek adına bütün 
kurum ve müntesipleriyle birlikte böyle bir gayret başlatmış bulunmaktadır. Bu 
gayret, rabbimizin bereketlendirmesi ile bizim için önemli bir adım olacaktır.
Gayret bizden tevfik Rabbimizdendir…

DAVET VE İRŞAD KÜRSÜSÜ

M. Fesih KAYA
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İnsanoğlu, doğumuyla birlikte çevresini keşfetmeye ve anlamlandırmaya çalışır. 
Bilinmeyene karşı merak duygusu, bu çabayı bir ömür boyu destekler. Çevresine 
karşı çok güçlü olan bu duygu, insanın kendisini tanıma yönünde zayıf kalır.

Zamanla toplumsallaşan ve uyumlanan insanın bu keşif duygusu zayıflar veya 
yitirilir. Hâlbuki “Kendini bilen Rabbini bilir” hadisindeki veya Yunus Emre’nin “İlim 
ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır” 
dizelerindeki dini ve kültürel kodlarımızda insanın kendini tanımasına yönelik 
birçok atıfta bulunulmuştur.

Psikoloji Kürsüsü’ndeki çabamız, kendi keşif yolculuğumuzu destekler mahiyette 
olacaktır. Giriş mahiyetindeki bazı derslerin yanı sıra kitap ve makale okumaları ve 
tahlillerine yer verilecektir. Kürsünün, bir üniversitenin Psikoloji bölümü şeklinde 
olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Amacımız, psikolojiye ilgisi olanların ilgisini 
canlı tutmak ve günlük hayatta iç içe olduğumuz bu bilim dalının sokaklarında 
sizleri gezintiye çıkarmaktır.

Meraklı gezginlere duyurulur…

PSİKOLOJİ KÜRSÜSÜ

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK
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Sosyal bilimlerin en temel problemlerinden biri olan "toplumsal değişim" 
kavramının, birçok tanımı olmakla beraber; toplumda yaşanan siyasi, ekonomik, 
sosyal ve demografik değişimleri açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Toplumsal 
değişim kavramının bu kadar boyutu barındırması meseleyi, farklı disiplinler 
tarafından tanımlanması ve tartışılması gereken bir mesele haline getirmiştir.

Türkiye’de son yıllarda çokça tartışıldığı görülen değişim kavramının hangi 
kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alındığını 
tespit etmek ve örneklendirerek açıklamak gerekmektedir. Bugüne kadar 
oluşturulan sosyal değişim teorileri (klasik, çağdaş ve postmodern değişme 
teorileri), Batı toplumlarındaki değişim gerçeğini merkeze almıştır. Bu bakış açısı 
ile Batı toplumları, diğer toplumların (Doğu toplumlarının) ulaşması gereken 
ideal toplum haline gelmiştir. Halbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim 
süreçleri göz önünde tutularak; o toplumun yapısını ve değişim gerçeğini 
kavrayacak sosyal değişim teorileri inşa edilmelidir. 

Toplumsal Değişim Okuma Grubu, toplumsal değişim kavramı ile ilişkili tüm 
literatürü tarayıp, bu kavramın kapsamlı ele alınışını ortaya koyarak, kendimize 
dair bir söz üretmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, toplumsal değişimi 
etkileyen aile, din, eğitim, kültür, siyaset, ekonomi, demografi, göç ve kent gibi 
konular genişlemesine ele alınacaktır.

TOPLUMSAL DEĞİŞİM OKUMA GRUBU

Haluk NAS
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Farklı temalar sayesinde toplumsal meselelere birçok açıdan bakılabilecek, 
toplumsal değişimi analiz ederken tarihi, iktisadi, içtimai ve siyasi birçok etki 
tartışılacaktır. 

1. Metropol ve Toplum: Bu temada okunacak kitaplarla modern toplum ele 
alınacaktır. Modern toplum olmanın özellikleri sosyolojik açıdan tartışılacaktır. 
Bireyin içinde bulunduğu metropol yaşamının bireyi nasıl ve ne kadar etkilediği 
ele alınacaktır. Bu tema sayesinde bireyin, içinde yaşadığı topluma karşı 
farkındalığının arttırılması planlanmaktadır. 

2. Tarih ve Toplum: Bu temada Osmanlı tarihinin son dönemlerinde Cumhuriyet’in 
kuruluşu ve ardından yaşanan döneme ışık tutacak hatıratlar okunacaktır. Bu 
hatıratlar sayesinde geçmiş birkaç farklı gözden görülecektir. Siyaseten değişen 
dünyanın, toplum ve gündelik hayat üzerindeki etkileri, bakış açıları farklı birkaç 
aile tarihi üzerinden okunacaktır.

3. Zihin ve Toplum: Bu dönemde, kurgu metinler olan ütopya ve distopyalar 
okunacaktır. Modern öncesi ve modern toplumlardaki iş bölümü, güç dengeleri, 
otorite, denetim, gözetim gibi konular tartışılacaktır. Bu konular tartışılırken 
gündelik hayattan örneklerle pekiştirilecek; gazete, telefon, televizyon ve sosyal 
medyanın toplumdaki etkileri distopyalar bağlamında tartışılacaktır.

SOSYOLOJİ OKUMALARI 

Reyyan Beyza BÜYÜKGÜMÜŞ

21



Yazmak insani bir eylemdir. 

Kelimeler herkesin, cümlelerimiz kendimizindir. Kendi cümlelerimizi kurmak, 
kendi dizelerimizi dizmek, kendi hikâyemizi, romanımızı kurgulamak, kısacası 
kendimizi ifade etmek için kelime ambarında dil işçiliği yapmaya, dil zevki 
kazanmaya, dil ehlini tanımaya, seçkin metinleri inceleme ve yorumlamaya, 
edebiyat tarlamızı sürmeye, hayata ve kâinata daha estetik bakmaya davetlisiniz.

Okur-Yazar Atölyemizde değinilecek bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Dil zevki ve estetiği oluşturma

2. Dilin felsefi, edebi ve toplumsal inceliklerinin kavratılması

3. Sanatsal metinlerin tanıtılması

4. Metin oluşturma ve oluşan metinleri kritik etme

5. Gözlem yapma ve yorumlama

6. Karikatür, resim, film vb. görsellerin yorumlanması

7. Belirlenecek kavramların müzakere yoluyla açıklanması

8. Kendini ifade edebilme ve özgüveni kazandırma

9. Kurgu oluşturabilme ve senaryo üretme

10. Önemli kalem erbabının tanıtılması

OKUR-YAZAR ATÖLYESİ

Raif NAS
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•	 Müracaatlar	her	yılın	Eylül	ayında	İVEM	Genel	Merkezinde	bizzat	katılımcı		 	
 aday tarafından yapılır  (telefon, mail ya da ikinci şahıslar aracalığıyla kayıt   
 kesinlikle yapılmaz).

•	 Her	bir	kürsü	için	yeterli	talep	(18	öğrenci)	oluşması	halinde	bay	ve	bayan		 	
 olarak ayrı ayrı olarak planlanır.

•	 Kürsüler	bir	yıl	olarak	planlanıp	her	yıl	28	haftadan	oluşur.

•	 Program	sonunda	katılımcılara	sertifika	verilir.

•	 Programa	devam	mecburiyeti	esastır	1	yılda	7	haftayı	aşan	devasızlık		 	
 durumunda sertifika verilmez.

•	 Yoklamalar	ders	başladıktan	15	dakika	sonra	yapılır,	yoklamadan	sonra	gelen		
 katılımcı derse girer fakat o ders için yok yazılmış olur.

•	 Kürsü	hocasının	gerek	görmesi	halinde	sertifika	alabilmek	için	bitirme	ödevi		
 zorunludur.

•	 Katılımcılar	derslere	misafir	öğrenci	getiremezler.

•	 Dönem	sonlarında	yapılacak	olan	sınavlar	sertifika	için	değil,	programın		 	
 verimliliğini artırmak için yapılır.

•	 Eğitim	Kürsülerine	eğitimcilik	yönü	olan	ve	seçtiği	alanda	alt	yapısı	bulunan		
 öğrenciler alınır. Müracaatlar bir komisyon tarafından değerlendirilir ve   
 gerekirse katılımcılar mülakatla alınır.

•	 Eğitim	kürsülerine	katılım	18-35	yaş	ile	sınırlandırılmıştır.

EĞİTİM KÜRSÜLERİNE BAŞVURU ŞARTLARI
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