İslâm Çalışmaları Programı
İndiana Üniversitesi
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Okulu
İndiana Üniversitesi’nin İslâm Çalışmaları Programı Hakkında
• Târihten kamu politikasına, sanat ve felsefeden diplomasi ve iktisata muhtelif alanlarda çalışan 75’i
aşkın öğretim elemanı ve 100’den fazla lisansüstü öğrencisi ile Amerika’nın, İslam çalışmaları
konusunda, akademik olarak en önemli ve en büyük programlarından bir tânesidir.
• Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Okulu’nun bir programı olarak, gerek Amerika içinden gerekse
dışından, İslâm çalışmalarına alâka duyan araştırmacılar ve enstitüler için birincil başvuru
adresidir. Bizler sayısız bölüm, merkez ve enstitü ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız. İslâm
coğrafyasında konuşulan Arnavutça, Amharca, Arapça, Azerbaycanca, Bambaraca, Bengâlce,
Boşnakça, Çağatayca, Darice, Fransızca, Guceratça, Endonezce, Kazakça, Kürtçe, Kırgızca,
Osmanlıca, Peştuca, Farsça, Rusça, Svahili, Tâcikçe, Tatarca, Türkçe, Türkmence, Urduca,
Uygurca, Özbekçe ve Volofca gibi dillerin öğretilmesi adına İndiana Üniversitesi’nde sunulan
imkaânlar bizi özellikle gururlandırmaktadır.
• Programımızın temel ve öncelikli görevi Bloomington yerleşkesinde akademik etkinlik ve teşebbüslere
destek olarak, İslâm ile ilgili her alanda araştırma yapılmasını teşvik etmek, ve bu sayede
araştırmacıların birbirleriyle fikir teâtisinde bulunacakları ortamlar yaratmaktır.
• Öğretim elemanlarına, lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma fonları sağlamaktayız. Ayrıca, lisans
öğrencileri için İslâm Çalışmaları sertifika programımız mevcuttur.
• Özel çalışma grupları, İslâm Dünyası El Yazma ve Metin seminleri, alanın dünyaca ünlü isimlerinin
verdiği yıllık düzenlenen konuşmalar, ve İndiana Üniversitesi’nde bulunan İslâm el yazmaları,
mikrofilm (dünya çapındaki İslâm eserleri koleksiyonlarından gelen binlerce mikrofilm dâhil
olmak üzere), ve târihi eser koleksiyonlarına düzenlenen, ve uzmanlar tarafından yönetilen turlar
önemli etkinliklerimizden sâdece birkaçıdır.
• İslâm’da Dini Otorite adı altında İslâm’da dini otoritenin buhranı olarak görülen otoritenin
parçalanması ve çoğulculuk temalarına yoğunlaştığımız bir çalışma programı geliştirmiş
durumdayız. Bu bağlamda, uluslararası çalıştaylarımız (bunlardan ilki, konuyu Rusya ve Orta
Asya özelinde incelediğimiz, 2017 yılının Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızdır) ve
çokdilli yayınlarımızla konuya geniş kapsamlı ve özgün bir çerçeve yaratmayı amaçlamaktayız.
Gelecek çalıştaylarımızda Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu’ya odaklanacağız.
• Programımızın dünya geneline erişimi Kuzey Afrika ve Avrupa’daki üniversite ve akademik
merkezlerle tesis ettiğimiz uzun süreli işbirliğinin yanı sıra Orta Doğu, Güney Asya, Rusya ve
Orta Asya’ya açılma planlarımız ile günden güne artmaktadır.
Bize islmprog@indiana.edu adresinden ulaşabilirsiniz.

