
Caner Taslaman (Doç. Dr.)

Doç. Dr. Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul'da bitirdi. Kimya
mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri
ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı.
Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. 

  

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi 'nin felsefe ve
teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, 
Evrim Teorisi
’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha
sonra ise 
Kuantum Teorisi
’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu. Ayrıca "
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam
" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamaladı.
Oxford Üniversitesi'nde post-doktora calışmasını yaptı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde
bilim-din ilişkisi üzerine seminerlere katılan ve Japonya Tokyo Üniversitesi’nde “
misafir akademisyen
” olarak bulunan Caner Taslaman'ın, Türkçe, İngilizce ve Boşnakça olarak yayımlanmış kitapları
ve makaleleri bulunmaktadır. 

  

Şu anda “modern bilim, felsefe ve din ilişkisi” ile “küreselleşme ve İslam” konuları üzerinde
çalışmalarda bulunmakta ve özellikle "
Küreselleşme ve İslam
", "
Kuran ve bilim
", "
modern fiziğin felsefi ve teolojik sonuçları
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http://www.bigbang.gen.tr/
http://www.evrim.gen.tr/
http://www.kuantum.gen.tr/
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", ''
din felsefesi
'', ''
bilim felsefesi
'' "
biyoloji felsefesi
" gibi konularla ilgilenmektedir. 

  

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe ve İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümleri'nde ders
vermektedir. (Aralık 2010)

  Kitapları
    
    -  Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı   
    -  Evrim Teorisi ve Tanrı   
    -  Big Bang (Büyük Patlama) ve Tanrı   
    -  Terör'ün ve Cihad'ın Retoriği   
    -  Modern Bilim Felsefe ve Tanrı  

  Makaleleri
    
    -  Din Felsefesi Açısından İzafiyet Teorisi   
    -  Din Felsefesi Açısından Entropi Yasası   
    -  Tanrı-Evren İlişkisi Açısından Determinizm, İndeterminizm ve Kuantum Teorisi   
    -  Beden Ruh Dualizmine Teolojik Agnostik Tavır   
    -  Terör'ün ve Cihad'ın Retoriği: Felsefi ve Teolojik Bir Değerlendirme   
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http://www.kuantum.gen.tr/
http://www.canertaslaman.com/kitap/
http://www.bigbang.gen.tr
http://canertaslaman.com/retorik/
http://canertaslaman.com/izafiyet-teorisi/
http://canertaslaman.com/entropi/
http://canertaslaman.com/kuantumteorisi/
http://canertaslaman.com/bedenveruh/
http://www.canertaslaman.com/retorik/

