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Uzunca bir süredir Türkiye’de sahih bir ilim ve
düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit
olmaktayız. Yaşanan bu buhranın sebebi medeniyetimizin köklerinden kopuştur.
İlmî geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üretebilmek gayesiyle çalışmalarına
yön veren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2002
yılında kurulmuştur. Hem çağın ruhunu hem de
kendi medeniyetimizin esaslarını kavrayacak dirayet ve feraset sahibi ilim adamlarının yetişmesi
için İLEM bünyesindeki çalışmalar çok yönlü ve
mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır.
Bu kitapçıkta 2013 Bahar dönemi İhtisas
Programı’nın detayları yer almaktadır. Programdaki derslere ve okuma gruplarına tüm araştırmacı ve ilim adamlarını beklemekteyiz

İhtisas
Programı

İlmî geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine
zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına kalıcı çözümler
üretmek gayesiyle 2002 yılında yola çıkan İlmi Etüdler
Derneği (İLEM), her geçen gün artan ilmî faaliyetleri ve
zenginleşen ders içerikleriyle istikrarlı bir şekilde yoluna
devam etmektedir. On yıldır gelişerek ilerleyen ‘İLEM Eğitim Programı’ yanında ilk uygulaması 2012 Bahar döneminde gerçekleşen İLEM İhtisas Programı, İlmi Etüdler
Derneği’nin ilim dünyamıza sağlamayı düşündüğü katkıların ciddi ve somut göstergesi olması hasebiyle mühim
bir rol üstlenmektedir.
İhtisas Programı bünyesinde yürütülecek derslerle farklı
meselelerde eleştirel ve yapıcı bir bakışın geliştirilmesi
ve buradan hareketle belli birikimlerin meydana gelmesi;
okuma grupları ile alanlarında önemli çalışmalara imza
atmış kişiler ve klasik eserler merkeze alınarak okumalar
yapılması ve bu çerçevede oluşturulan temel ilmî birikimin günümüz ilim dünyasına aktarımının sağlanması
amaçlanmaktadır. Benzer şekilde atölye çalışmaları ile
de bu meselelerin uzun vadede, derinlemesine düşünülmesi, tartışılması ve neticesinde ilmî çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların yanında gerçekleştirilecek sunumlar ile, özgün ve nitelikli çalışmaların
akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak ve
çalışma sahibinin edindiği bilgi ve tecrübenin paylaşımını
sağlamak amaçlanmaktadır.
Alanında yetkin isimlerin yürüteceği ve yine alanın ilgilileri
tarafından takip edilen/edilebilecek olan İhtisas Programı, 2013 Bahar dönemi için hazırlanan zengin içeriğiyle
siz değerli katılımcı adaylarının ilgisine sunulmuştur.

dersler
İLEM İhtisas Programı dâhilindeki seminerler;
katılımcıların daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir
bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, seminerlerin başlıca gayesidir.

İslam Eğitim Tarihi
Doç. Dr. Tuncay Başoğlu

Katılım Şartları: İslam eğitim tarihi alanına ilgili olmak ve bu alanda çalışmalar yapmak. Derse devam konusunda
hassas olmak.
Çarşamba - 18.30 / 06 Mart 2013 - 24 Nisan 2013 (8 Hafta)

Bu seminerde, İslam medeniyetinin eğitim düşüncesi ve eğitim tarihine ilişkin genel bir girişin ardından, bu alana dair çalışmalar ve yeni araştırma alanları ele alınacaktır. Bunun yanında, günümüz meselelerine ışık tutabilmek amacıyla İslam
dünyasındaki son dönem eğitim sorunlarına değinilecektir.

1970 yılında doğan Başoğlu, 1992 yılında, lisans eğitimi aldığı Boğaziçi üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olarak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku alanında yüksek lisansa başlamıştır. Aynı bölümde, 1996 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında ise
doktorasını tamamlayan Başoğlu, 2012 yılında doçent olmuştur. Kendisi hâlen, İSAM’da fıkıh alanında
araştırmacı olarak çalışmalar yapmakta; bunun yanında aynı kurumda başkan yardımcılığı vazifesini
yürütmektedir.
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Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları
Doç. Dr. Tarkan Oktay

Katılım Şartları: Şehircilik ve yönetim konularına ilgili olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.

Pazartesi - 17.30 / 04 Mart 2013 - 22 Nisan 2013 (8 Hafta)

Yerel yönetimler konusundaki temel alanların teorik ve uygulamaya dayalı biçimde incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda; yerel yönetimlerle ilgili kavramlar, alanın tarihî gelişimi, Türkiye’deki model ve uygulamaları,
metropoliten yönetim, yerel meclisler ve kamu politikası geliştirme süreci konuları ele alınacaktır.

Doç. Dr. Tarkan Oktay, 1973’te Yalova’da doğdu. 1995’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans (1998) ve doktora (2005) çalışmasını Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalının Yerel Yönetim Tarihi alanında tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Programında yardımcı doçent olarak göreve
başladı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümüne geçti. 2012 yılında doçent olan Oktay, aynı üniversitede çalışmalarını yürütmektedir. Temel ilgi alanlarını; yerel yönetim tarihi, yerel meclisler, metropoliten yönetim, yerel yönetimlerde stratejik planlama konuları oluşturmaktadır.
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Dilbilim Meseleleri: Dil, Zihin, Toplum, Kültür ve Tarih
Yrd. Doç. Dr. Cem Keskin

Katılım Şartları: Dilbilim ve dil felsefesi meseleleri ile akademik düzeyde ilgilenmek. Tercihen orta seviyede İngilizce
okuma becerisine sahip olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.
Çarşamba - 18.00 / 06 Mart 2013 - 08 Mayıs 2013 (10 Hafta)

Modern dilbilime göre insanın dil yetisi – özü itibariyle – biçimsel bir bilişsel sistemdir. Biraz daha açık bir ifadeyle dil, kısıtlı sayıda kuralla sonsuz sayıda cümle
üreten bir gramer sistemidir; bireylerin zihninde yer alır. Ancak dilin sadece zihinsel bir yönü yoktur. Bu yeti insan türünün tüm sağlıklı üyelerinde görülür ve
insan türünün de zamanda ve mekânda yayılımı olması dolayısıyla dil, – zihinsel
yönüne göre ikinci planda olsa da– coğrafi, toplumsal ve tarihsel veçhelere de
sahiptir. Ayrıca, dil yetisinin özü itibariyle insan zihnindeki bir olgu olması, onun
üzerinde insanın dikkate değer bir tasarrufu olduğu anlamına gelmez. Dil; fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemler gibi, insan iradesinden büyük ölçüde bağımsız,
kendi yasalarına tabi, doğal bir fenomendir. Dilbilimin amacı da bu fenomenle
bunun zaman ve mekândaki tezahürlerini betimlemek ve açıklamaktır. Diğer bir
deyişle dilbilim, araştırma nesnesi olarak insanın dil yetisini alan bilimsel bir disiplindir. Dersin amacı, bu bilimsel disiplini ve araştırma nesnesi ile ilgili bulgularını
bir ölçüde tanıtmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Cem Keskin, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünü bitirdi. Ardından 2002 yılında ODTÜ Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2009 yılında ise Utrecht
Üniversitesi Dilbilim Enstitüsünden doktor unvanını aldı. Keskin, 2000-2005 yılları arasında Hacettepe
Üniversitesinde araştırma görevlisi, 2005-2010 yılları arasında ise Utrecht Üniversitesinde araştırmacı,
öğretim elemanı ve proje asistanı olarak görev aldı. 2011 yılından buyana ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir.
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Müzik Diliyle Medeniyeti Okumak
Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya

Katılım Şartları: Asgari düzeyde müzik bilgisine sahip olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.

Cuma - 18.00 / 08 Mart 2013 - 26 Nisan 2013 (8 Hafta)

Bu derste, öncelikle ‘müziğin dili’ öğrenilmeye çalışılacaktır. Bu alt yapıdan hareketle Osmanlı-İslam medeniyetinin ve bunun yanında Batı-Hristiyan uygarlığının
müzik dilleri incelemeye alınacaktır. Katılımcıların; farklı kültür ve medeniyete
mensup toplumların düşünce dünyalarını ortaya koyan ve çok farklı dinamiklerle
beslenen müzik diline ilişkin kazanacakları formasyon, dersin ilerleyen dönemlerinde önemli mukayeselerin ortaya konacağı bir bilimsel düzlemin tesisinde
büyük rol oynayacaktır.

1960 Tekirdağ doğumlu olan Çetinkaya, İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarını bitirdi. Burada büyük üstatlardan kanun, form bilgisi, dinî musıkî, klasik gitar eğitimleri aldı. MÜ İlahiyat Fakültesi İslâm
Felsefesi alanındaki yüksek lisansını “İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi” başlıklı teziyle; doktora/sanatta
yeterlilik eğitimini de Prof. Dr. Nevzad Atlığ danışmanlığında hazırladığı, “Mevlevîlikte Müzik Düşüncesi” başlıklı teziyle tamamladı. CRR konser salonunun genel sanat yönetmenliği görevini yürüttü.
Reklam yazarlığı, kreatif direktörlük ve gazetecilik de yapmış olan Çetinkaya’nın, yayınlanmış dört
kitabı bulunmaktadır. Şu anda İTÜ Türk Musıkîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi, Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde de sanat danışmanı olarak çalışmaktadır.
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Modern Dönem İslam Düşüncesi
Vahdettin Işık

Katılım Şartları: İlgili alana dair okuma ve sunum becerisine sahip olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.

Cumartesi - 15.00 / 09 Mart 2013 - 11 Mayıs 2013 (10 Hafta)

Hâlihazırda derin etkisi altında olduğumuz kuşatmanın içtimai, iktisadi, fikrî ve
siyasi arka planını müzakere ederek günümüzü anlaşılır kılmaya ve bir istikamet
belirlemeye katkı sağlamak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 19.
yüzyılın sonlarında etkinliği artan ve bugün gerek Türkiye gerekse dünyanın pek
çok bölgesinde tesirleri devam eden İslamcılık olgusunun anlaşılabilmesi bu seminerlerin mevzuunu teşkil etmektedir. Seminerler boyunca ‘İslamcılık’ düşüncesinin teşekkülünde etkili olmuş isimler ve fikirler incelenecek; ana akım siyasette,
İslamcılığın konumu ve meşruiyeti tartışılacaktır. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, İslamcılık çevresinde yeniden alevlenen siyasi, iktisadi, askerî hareketlilikler
ve ilgili akademik çevrenin literatürü katılımcıların katkıları ile zenginleşerek müzakere edilecektir. Bu noktada katılımcılardan, nitelikli okuma ve paylaşımlarını
sürdürmeleri beklenmektedir.

Vahdettin Işık, 1964 Erzurum doğumludur. Uzun yıllar öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Pek
çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. İslam Siyaset Düşüncesi/ Modern Dönem İslam Düşüncesi/ Modern Dönemde Eğitimin Felsefi ve Kurumsal Değişimi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
‘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 Dönemi’, ‘İslamcılık: Tarih ve Zihniyet’ başlıklı yayın çalışmalarını da sürdüren Işık, halen, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde genel sekreter olarak görev
yapmaktadır.
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okuma grupları
İLEM İhtisas Programı dâhilindeki okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve
eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmî birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve mümkün mertebe günümüze aktarılmasına olanak
sağlaması hasebiyle boşluk doldurucu bir çalışmadır.
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El-İşârât ve’t-Tenbihât Okumaları
Doç. Dr. Ömer Türker

Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

Çarşamba - 18.30 / 12 Eylül 2012 - 30 Mayıs 2013

İbn Sînâ’nın El-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eseri, mantık, fizik ve metafizik bölümleriyle, İbn Sînâ külliyatının en veciz ve etkili ifadesini sunar. Bu yönüyle, sonraki
asırlarda güçlü bir şerh geleneğinin oluşumuna kaynaklık ederek bir klasik haline gelmiştir. Mes’ûdî, Fahreddîn er-Râzî, Nasiruddîn et-Tûsî, Âmidî, Semerkandî,
Kutbuddîn er-Râzî, Kemal Paşazade gibi düşünürlerin bu esere yazdıkları şerhler,
İşârât’a, İslam dünyasındaki nazarî etkinliğin asırlar boyunca odağını oluşturan
bir metin hüviyeti kazandırmıştır. İbn Sînâ metinlerinin Türkçeye aktarılması ve
yorumlanması noktasında gösterdiği önemli çabalarla bilinen Ömer Türker nezaretinde yapılmakta olan İşârât okumalarında, İslam felsefesi talebelerinin bu geleneğin en temel metniyle tanışmaları ve nazarî düşüncenin temel meselelerini
metin odaklı bir şekilde tartışmaları devam etmektedir.

Doç. Dr. Ömer Türker, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) burslusu olarak bu merkezde göreve başladı. Yüksek lisansını 1999’da “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı teziyle Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladı. Doktorasını ise “Seyyid
Şerif Cürcani’nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle
2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Halen İSAM’da araştırmacı
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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Kant Okumaları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil

Katılım Şartları: Gerekli okumaları yapmak ve derse devam konusunda hassas olmak.

Programın gün ve saati daha sonra ilan edilecektir.

Batı düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Immanuel Kant, eleştirel felsefenin
kurucusu ve felsefe tarihinde kendisinden sonraki dönemin belirleyici ismi olarak
ön plana çıkmaktadır. Kant’ın bu konumu, yalnızca tartıştığı konulara ilişkin geliştirdiği özgün perspektiften değil felsefe tarihinde ilk defa bir sistem içerisinde
felsefi tartışmaların odağını değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu girişimin en
temel güdüsü felsefeyi bilimin temellendirilmesine amade kılmak ve daha sonra da ahlakı rasyonel olarak savunarak bunları garanti altına almaktır. Bu amacı
gerçekleştirmek için, hem Descartes’ın rasyonalizminden hem de Hume’un ampirizminden önemli gördüğü öğeleri alarak, ‘transandantal epistemolojik idealizm’
diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiş, yükselen bilimin felsefi temellerini
gösterdikten sonra, özgürlük ve ödev düşüncesine dayalı bir ahlak anlayışını savunma çabası vermiştir. Kant Okumalarının amacı, Kant’ın temel eserleri aracılığıyla onun düşünce dünyasına bir kapı aralamaktır.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çitil, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerinden mezun
olduktan sonra aynı üniversitede Felsefe Bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Yönettiği
yüksek lisans tezleri, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunan Çitil, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.
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Max Weber Okumaları
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar

Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

Perşembe - 18.00 / 11 Ekim 2012 - 30 Mayıs 2013 -İki Haftada Bir-

Sosyal teorideki temel isimlerinden biri olan Weber, bazı yorumculara göre XX.
yüzyılın düşünce dünyasını kuran birkaç düşünürden biridir. Weber’in XX. yüzyıl
sosyolojisindeki bu konumu Batı uygarlığının temel meselelerini ele alması ve
modern topluma dair umutların kırıldığı bir dönemde moderniteyi savunmasıyla yakından ilişkilidir. IX. yüzyılın sonunda evrimci açıklamaların, pozitivist yaklaşımların ve bu yaklaşımlara göre geliştirilmiş modern toplum açıklamalarının
artık iyice sorgulandığı bir dönemde kendi bilimsel anlayışını bu sorulara çözüm
arama ekseninde kuran Weber, sosyal bilimlerin tarihinde bir dönüm noktasını
temsil etmektedir. Bu çerçevede Weber’in düşüncesinin ayırt edici özelliklerinden
birisi olguları uygarlık düzeyinde karşılaştırmalı tarihsel bir boyutta ele almasıdır.
Böylece moderniteye evrensel bir açıklama geliştirmeye çalışmıştır... 2012-Güz
dönemimizde çalışmalarına başlayan Max Weber Okumaları grubumuz, Weber’in
temel metinleri etrafında onun düşünce dünyasına nüfuz etmenin imkânlarını
yakalamaya gayret etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl
Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanlarında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın ‘Marx ve Weber’de
Doğu Toplumları’ ile ‘Türkiye’de İş Ortaklıkları’ adlı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.
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Sosyal Teori/Žižek Okumaları
Süheyb Öğüt

Katılım Şartları: İleri seviyede İngilizce bilmek. Derse devam konusunda hassas olmak.

Perşembe - 18.00 / 07 Mart 2013 - 09 Mayıs 2013 (10 Hafta)

Okuma programında çağdaş felsefenin önemli isimlerinden Salvoj Žižek’in temel
eserleri okunacak; böylelikle Kant, Hegel, Marx, Lacan ve Heidegger’in sosyal
teori ve siyaset teorisi açısından yaptıkları çalışmaların kritiği yapılarak, kapitalizm, ırkçılık/milliyetçilik, özne, hakikat, ideoloji ve din gibi konularda analizler
yapılacaktır. Teorik düzeyde gerçekleşecek tartışmalar, katılımcıların ileri seviyede
okumalarına ve sosyal teori alanında yetkin ürünler ortaya koymalarına yardımcı
olacaktır.

Süheyb Öğüt, 2006’da Bilgi Üniversitesinin Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sabancı
Üniversitesinde Kültürel Çalışmalar programında yüksek lisansa başladı. 2008’de Bilgi Üniversitenin
Kültürel Çalışmalar programına geçiş yaptı ve buradan “Tesettür ve Pornografi: Egemenliğin İki Diferansiyeli” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak 2010 ağustosta mezun oldu. Eylül 2010’da Mimar
Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora programına kabul edildi. Şu anda “Bir Žižek’çi Olarak
Hobbes ve Bir Hobbes’çi Olarak Žižek” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. 2006’dan itibaren Genç
Siviller, AKDER, AK Parti, Dar’ul Hikme, İlim Evi, İSAR ve İLEM gibi kuruluşlarda Kıta Avrupası Felsefesi,
Siyaset Felsefesi, Sosyal Teori ve Sosyoloji seminerleri vermektedir.
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Politik Edebiyat Okumaları
Arş. Gör. Ahmet Köroğlu

Katılım Şartları: Osmanlı İmparatorluğu son dönemi ile erken Cumhuriyet yılları modernleşme ve siyasi tarih konularına ilgili olmak. Okumaları aksatmamak. Derse devam konusunda hassas olmak.
Cuma - 19.00 / 12 Ekim 2012 - 31 Mayıs 2013 -İki Haftada Bir-

Hatırat ve anı kitapları Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki karmaşık
ilişkileri anlamak için önemli birer kaynak olarak görülmektedirler. Özellikle II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerini kavrayabilmek açısından hatırat kitapları
önemli bir işleve sahiptir. Nitekim bu dönemi aydınlatacak, dönemle ilgili kaleme
alınmış çok sayıda hatırat vardır. Diğer taraftan bu dönemde hatıralarını kaleme
alanlar ömürlerinin ilerleyen kısımlarında Milli Mücadele yıllarına ve sonrasında
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına da tanıklık etmişlerdir. Böylece her üç dönemle
ilgili kırılmaları ve eklemlenmeleri gözleyebilmişler ve bunu okuyucularla paylaşabilmişlerdir. Sonuçta bu okuma grubunda Türkiye modernleşmesi sürecinde
yaşanan sosyal ve siyasal dönüşümü roman ve hatırat gibi edebi eserler üzerinden tahlil etmek hedeflenmektedir. Böylece vakıanın farklı siyasi cephelerden
hangi psikolojik saiklerle ilişkili olarak açıklandığına da vâkıf olmak amaçlanmaktadır. Katılım konusunda belirli bir alan sınırlaması olmayan grubun işleyişi Ahmet
Köroğlu’nun moderatörlüğünde tahlil usulü ile gerçekleştirilecektir.

İstanbul’da doğan Ahmet Köroğlu, ortaöğrenim ve lisans eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm” başlıklı teziyle
yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam eden Köroğlu, 2010 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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atölyeler
İLEM İhtisas Programı dâhilindeki atölye çalışmaları; mevcut ilmî birikimi günümüz şartlarında derinlemesine analiz edebilme ve buna
müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeyi
amaçlamaktadır.
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İktisat Felsefesi Atölyesi
Prof. Dr. Feridun Yılmaz

Katılım Şartları: İngilizce okuma becerisine ve alana dair yazım/sunum kabiliyetine sahip olmak. Derse devam konusunda hassas olmak
Cumartesi - 13.30 / 02 Mart 2013

İLEM İhtisas Programı 2012-Güz döneminde gerçekleştirilen İktisat Felsefesi Seminerlerinde 10 hafta boyunca iktisat felsefesinin iktisat bilimindeki konumu,
Ortodoks ve Heterodoks ayrımı, iktisat metodolojisinin doğuşu, postmodernizm
ve eleştirel gerçekçilik gibi önemli konular tartışıldı. Şimdi bu tartışmalar derinleştirilerek bir ‘İktisat Felsefesi Atölyesi’ne dönüştürülüyor. 02 Mart 2013’te başlayacak olan atölyeye iktisat felsefesine ilgisi olup, bu alanda çalışmalar yapan yeni
katılımcılar da kabul edilecektir.
Yeni katılımcılarla zenginleştirilecek bu atölyede Thorstein Veblen, Joseph Alois
Schumpeter ve Amartya Sen gibi seçme isimler etrafında okumalar ve tartışmalar gerçekleştirilecektir. Seçilen eserlerin tamamından grubun geneli sorumlu olmakla beraber, atölye kapsamında daha dar çalışma grupları oluşturularak daha
titiz bir okuma sürecinin tesis edilmesi sağlanacaktır. Bununla beraber, yakalanacak ivme ve dinamizm istikametinde ilerleyen süreçte atölye çalışmasının sonuçlarının akademik ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yılmaz, yüksek lisans ve doktora eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Kurumsal İktisat alanında yoğunlaşan çalışmalarının yanında İktisat Metodolojisi ve Felsefesi,
İktisadi Düşünce Tarihi ve Politik İktisat sahasında çalışmalar yürütmektedir. Halen Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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İslam ve Sekülerleşme Atölyesi
Doç. Dr. Mustafa Tekin

Katılım Şartları: Ürün ortaya koymaya yönelik gerekli çalışmaları aksatmadan yapmak ve derse devam konusunda
hassas olmak.
Perşembe - 18.00 / 07 Mart 2013

Sekülerleşme konusunun İslam toplumlarında var ettiği kırılmanın, ilmî etkilerin
ışığında ortaya konması, getiri ve götürülerinin hesaplanması, din algısındaki
dönüşümlerin incelenmesi ihtiyaç duyulan bir konudur. Bu alanda genç bilim
insanlarının yetişmesi ancak teorik ve metodolojik bir zeminin sahih tesisi ile
mümkündür. İslami ilimler birikimine duyulan ihtiyacın, her geçen gün daha belirgin olduğu bir toplumda, dini öteleyen seküler düşüncenin ürettiği paradoks,
toplumsal yansımaları ile gündelik hayatımıza da tesir etmektedir. 2012-Güz döneminde ders olarak yürütülen çalışmanın devamı niteliğindeki İslam ve Sekülerleşme Atölyesi, bu konulara ilgisi olan genç bilim yolcularına, devam edecek yeni
atölyelerde güçlü bir metodolojik bilinç kazandırmayı ve çeşitli pratikler ortaya
koymayı hedeflemektedir.

Doç. Dr. Mustafa Tekin, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görmüştür (mezuniyet: 1991). Yine aynı fakültenin ‘Din Sosyolojisi’ alanında,
1995 yılında hazırladığı “Mevlâna Celâleddin Rûmi›de Din ve Toplum» başlıklı teziyle yüksek lisansını
tamamlamıştır. Aynı üniversitenin aynı bölümünde yaptığı doktorasını da 2003 yılında «Türkiye›de
Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın» başlıklı teziyle tamamlamıştır. Yayınlanmış çok sayıda kitabı,
ulusal dergilerde yer almış makaleleri ve uluslararası toplantılarda yapmış olduğu zengin sunumları
bulunan Tekin, çalışmalarını modern ve postmodern süreçte İslâmi imkânlar üzerinde yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Kendisi hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim
Dalında başkanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.
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Tarih Atölyesi
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu

Katılım Şartları: İleri düzeyde İngilizce bilmek. En az bir makale/tez hazırlamış olmak.

Cumartesi - 11.00 / 13 Nisan 2013

2012-Güz döneminde çalışmalarına başlayan bu atölyede, birkaç haftalık yöntem
ve temel kavramlar dersinin ardından, katılımcıların ilgi ve yönelimleri doğrultusunda ‘Avrupa merkezli bakış açısıyla tarih yazıcılığı’ konusu belirlendi. Bu ana
başlık altında çeşitli konu başlıkları seçen katılımcılar, araştırmalarına başlayıp,
elde ettikleri verileri grup üyeleriyle paylaşmayı sürdürdüler. Bu dönemde de ilgili
bulguları, akademik bir formatta düzenleyip birer yazı oluşturma eylemine devam edecekler. Gruba, katılım şartlarını sağlayacak ve takriben dört aylık sürede
en baştan bir makale oluşturacak sınırlı sayıda katılımcı alınacaktır.

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi yüksek lisansı ve Hacettepe
Üniversitesinde Tarih doktorası yaptı. 1993-1999’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999-2000’de Alman devlet bursu ile iki sene Otto-Friedrich Bamberg
Üniversitesinde (Almanya); 2001’de Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesinde
(İskoçya) ve 2000-2006’da Aix-Marseille I Üniversitesinde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel
faaliyetlerde bulundu. 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fransızcadan çevirdiği 5 çizgi romanı Yapı Kredi Yayınlarında yayımlandı. Türk devlet yapısı, devlet-toplum ve birey ilişkileri, tarih yazıcılığı, mimarlık ve estetiğe
yönelik monografik, etimolojik, alfabetik ve kavramsal çalışmalar yaptı. Tarih ve siyaset bilimine dair
birçok bilimsel ve popüler çalışması muhtelif yerlerde yayımlandı.
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Çağdaş Siyaset Felsefesi Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci

Katılım Şartları: İlgili alana dair yazım/sunum becerisine sahip olmak. Siyaset felsefesi dersi yahut İLEM’de ‘Çağdaş
Siyaset Felsefesi’ dersini almış olmak. Derse devam konusunda hassas olmak. (Katılım 15 kişiyle sınırlıdır.)
Cumartesi - 13.00 / 02 Mart 2013 -İki Haftada Bir-

Ders bir atölye dersi olduğundan siyaset felsefesinin önemli kavramları üzerine
birer makale yazılması hedeflenmektedir. Her bir öğrencinin kendi konusuna, yazabilecek kadar hâkim olması gerekmektedir. Bir ‘kavram tarihi’ bağlamında ele
alınacak konuların çağdaş içeriği tartışılacaktır. Buluşmalarda, yazılanların kontrolü ve ilgili kavramları ele alan siyaset felsefecilerinin genel düşünceleri analiz
edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Bremen
Üniversitesinde yaptığı dil öğrenimi sonrasında Sakarya Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı.
Uludağ Üniversitesinde Carl Schmitt’in siyaset felsefesi üzerine doktora tezi yazdı. Muğla Üniversitesinde başladığı akademik görevini Sakarya Üniversitesinde sürdürmektedir.
21

Avrupa’da Din Eğitimi Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı

Katılım Şartları: Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında yüksek lisans veya
doktora yapmak.
Perşembe - 17.00 / 07 Mart 2013

Batı’da din eğitiminin şekillenmesinde birbiriyle etkileşim içerisinde olan çeşitli
faktörlerin rolü bulunmaktadır. 19 ve 20. yüzyıl başlarında sekülerleşme ile birlikte
önemini yitiren dinî değerler, iki dünya savaşına müteakip yaşanan sosyo-ekonomik problemler, küreselleşme ve 11 Eylül saldırısı sonrasında, bir çıkış yolu olarak
yeniden gündeme gelmiştir. Batılı uzman ve siyasetçilerin bu sosyo-ekonomik çıkış
planı, beraberinde Doğu’nun Batı’ya göçüne ve Batı’nın geçmişte olmadığı kadar
farklı kültürlerle karşılaşmasına yol açmıştır. Yeni çok kültürlü yapı, dinî değerlerin
öğretimini ön plana çıkarırken, bu durum Batı’nın din eğitimini yeniden yapılandırmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın başından itibaren Batı’da din eğitiminin geçirdiği evrelerle bu evreleri oluşturan temel etkenleri incelemek ve değerlendirmek; sekülerleşme, kültürel ve dinî göçler ile küreselleşmenin din eğitimini nasıl
dönüştürdüğünü belirlemek; din eğitiminin eğitim programları açısından nasıl yapılandırıldığını tespit ve tetkik etmek de programın amaçlarındandır.

1978 Yalova doğumlu olan Bahçekapılı, 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. Aynı yıl İslam Konferansı Örgütü tarafından Suudi Arabistan’da Türkiye temsilcisi olarak
bulundu. 2001-2002 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi aldı. 2005’te DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Temel İslam Bilimlerinde yüksek lisansını, 2010’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe ve Din Bilimlerinde (Din Eğitimi) doktorasını tamamladı. 2004’te MEB’de öğretmenliğe
başlayan Bahçekapılı, 2009-2011’de İstanbul Küçükçekmece AB Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı.
2006’dan 2011’e kadar birçok Avrupa ülkesinde din eğitimi konulu 3 farklı AB projesinde yürütücü ve
proje ortağı olarak görev aldı. Kendisinin din eğitimi alanında kitap, makale, bildiri vb. yayımlanmış
çalışmaları olup; ikinci doktora programına devam etmektedir.
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Türkiye’nin Orta Doğu Politikası Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik

Katılım Şartları: Arşiv tarama ve araştırmaları için ileri düzeyde Osmanlı Türkçesi bilmek; Orta Doğu çalışmaları yapabilecek düzeyde de İngilizce ve Arapça dil bilgisine sahip olmak. Araştırmaları aksatmadan sürdürmek.
Programın gün ve saati daha sonra ilan edilecektir.

2012-Güz döneminde, Ortadoğu dış politikasını; bölgenin siyasi, jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkilerini; bölgedeki etnik, dinsel ve ideolojik çatışmaların
ana nedenlerini; Türkiye’nin bölgeyle olan irtibatlarını Türk dış politikası çerçevesinde incelemek ve mevcut problemlere çözüm önerileri geliştirmek gayeleriyle yürütülen Ortadoğu Politikası Atölyesi çalışmalarının, yeni dönemde daha
özele (Osmanlı Orta Doğusu ve Modern Türkiye ile olan ilişkileri) inerek ve daha
derinlemesine saha araştırmalarına yönelerek sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu
noktada atölyemiz, malum coğrafyayla ve akademik olarak bu konularla ilgilenen
adayların katılımına açıktır. Çalışma sonunda, nitelikli bir eserin ortaya konması
düşünülmektedir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 2011 yılında Durham University
School of Government and International Affairs’de yazdığı “Iran-Turkey Relations 1979-2011: Conventionalizing the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power State” başlıklı teziyle
doktor oldu. 2009-2010’da Newcastle Üniversitesi School of Geography, Politics and Sociology Fakültesinde “Introduction to Middle East Politics” adlı dersi verdi. 2010-2011’de Durham Universitesi Enerji
Enstitüsünde Enerji Jeopolitiği alanında Visiting Fellow olarak çalıştı. ‘Iran-Turkey Relations,1979-2011
conceptualising the dynamics of politics, religion and security in the middle-power states’ adlı kitabın yazarı olan Elik, Orta Doğu siyaseti, ekonomi politik ve enerji konularında çalışmalar yürütmekte
ve halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Dr. Elik ayrıca Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ve FSM Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde dersler vermektedir.
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BAŞVURU ÖNCESİ UYARILAR
- İLEM İhtisas Programı bünyesindeki çalışmalara başvurmayı düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuduktan sonra başvuru kararınızı
netleştiriniz.
- İLEM İhtisas Programı’nın sağlıklı ve nitelikli bir biçimde yürütülüp sonlandırılması, bu programın tertibi aşamasında İLEM’in en çok üzerinde durduğu ve hassasiyet gösterdiği konu olmaktadır. Bu hususta siz değerli adaylarımızdan da aynı hassasiyeti beklemekteyiz. Buna göre:
- Lütfen öncelikli olarak, katılmak istediğiniz programın ayrıntılarını detaylı
olarak inceleyiniz.
- Programımız, -bazı dersler için aksi belirtilmediği takdirde- lisansüstü çalışmalar yapan adaylara yönelik bir programdır. Bu kritere uymuyorsanız
yahut başvurmak istediğiniz çalışmanın özel şartlarını haiz değilseniz, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir.
- Lütfen akademik ve sosyal program takviminiz belli olmadan başvurunuzu yapmayınız. Başvurularımız 24 Şubat Pazar gününe kadar (Pazar dâhil)
sürecektir. Programınız belli olduktan sonra, devamlı surette katılabileceğiniz bir çalışmaya başvurmanız, hem sizler açısından, hem de çalışmamızın
nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi açısından son derece olumlu bir sonuç
doğuracaktır.
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- İhtisas Programı dâhilindeki çalışmalar, dikkat ve nitelikli devamlılık gerektirdiği için bir kişinin birden fazla programa başvurması tavsiye edilmemektedir. Ancak yine de seçilen çalışmaların vakitlerinin çakışmaması ve
katılım şartlarının sağlanıyor olması kaydıyla en fazla 3 başvuru gerçekleştirilebilir.
- Başvurup kabul aldığınız bir çalışmaya %70’in altında katılım gösterdiğiniz takdirde, bir sonraki dönem gerçekleştirilecek olan İLEM İhtisas
Programı’na kabulünüz gerçekleşmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu
hususu göz önünde bulundurmanız önemlidir.
- Programımız karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ve
program bitiminde herhangi bir sertifika verilmemektedir.
- Başvuruların neticelenmesine müteakip, çalışma detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla ilgili komisyon yahut dersin hocası tarafından
sizlerle bir görüşme gerçekleştirilecektir.
- Sonuçlar e-posta, telefon yahut http://ilmietudler.org/ adresi aracılığıyla
duyurulacaktır.
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