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ilem

İslam dünyası modernleşme tecrübesi
ile birlikte kendi ilim
geleneğinden büyük kopuşlar yaşadı. Bu durum hayatın her alanında Müslümanca düşünme, yaşama ve çağın meselelerine tekabül etme konusunda ciddi eksikliklere sebep
oldu. Bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih
ilmî çalışmalara her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duyulmaktadır. İLEM, İslam medeniyetinin köklerinden hareketle günümüz ilmi anlayışını yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat
nizamı için gerekli bilgi birikimini ve tecrübe
paylaşımını oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 18 yıldır
çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları düzenlemektedir. İLEM bünyesindeki
çalışmalar, çağın ruhunu ve kendi medeniyetimizin esaslarını kavrayacak dirayet, feraset ve
siyaset sahibi ilim adamlarının yetişmesi için
çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde olanlar için ilmî bir muhit olma
çabasındadır.

ihtisas

Bu dönem, ihtisas programlarının 17. dönemini icra edeceğiz. Geçen sekiz yılda açtığımız
300’e yakın programda onlarca hocamız yürüttükleri dersler, okuma grupları ve atölyeler
ile 2000’i aşkın genç ilim yolcusuna yön verdiler. Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak
yayınlandı. Hepsinden güzeli, akademinin soğuk atmosferini dağıtarak, hayırda ortaklaşıp,
Hak rızasını gözeterek bir bilimsel düşüncenin
imkânını arayanların muhiti oldu İLEM İhtisas.
Bu dönem de, İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün içerikler ile lisansüstü
eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı,
birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir program
sunacaklar. Farklı akademik alanlardan ancak
belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve paylaşım içerisinde,
birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.
Bahar dönemi itibarıyla Edebiyat, Felsefe, Hukuk, İktisat, İslam İlimleri, Sanat ve İletişim,
Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma
gruplarımız; dersler, okuma grupları, atölyeler,
sunumlar, çalıştaylar ve dizi seminerler ile zengin bir akademik dönem planladı.
Kitapçıkta ayrıntılarını göreceğiniz programlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız alanda
bir çalışma grubunun derslerine girerek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak, özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner sınırlardan bağımsız açılan atölyelere
yetkinliklerinize göre katılabilir, akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içinde
çalışma gruplarının ilan edeceği sunum ve dizi
seminerleri takip etmeniz, ihtisas alanınızda
güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.
Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle vücut bulan 2020 Bahar
Programımızın, genç ilim insanları için bereketli olmasını niyaz ediyoruz.

İLEM İhtisas
lisansüstü öğrencilerine
yönelik bir programdır.
Sıkça Sorulan Sorular
İLEM’e ilk kez başvuru yapıyorum, bu kabulümü etkiler mi?
Hayır, etkilemez.
Başvurular nasıl gerçekleşiyor?
Başvurular, yalnızca ilem.org.tr/ihtisas adresinden yapılmaktadır.
Programa herkes başvurabilir mi?
Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru formunda
bulunan şartları taşıyan kimseler programa başvurabilirler.
Başvuru sonrası değerlendirme süreci nasıl işliyor?
Başvurduğunuz programın şartlarına göre ilgili çalışma
grubu tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra başvuru yaptığınız programa kabul edilip edilmediğiniz size
bildirilecektir.
Başvuru sonucunu nasıl öğrenirim?
Başvuru sonuçları sms veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?
Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi; üçten fazla
programa başvuru yapılması; programı tercih gerekçesi ve
çalışmalarına dair bilgilerin girilmemesi başvurunuzu geçersiz kılar. Başvuru formunda bulunan şartları taşımadığı
tespit edilenler, programa kabul edilmezler.
İLEM İhtisas programlarına katılım ücretli midir?
Programlarımızda herhangi bir ücret talep edilmez.
Program sonunda katılım belgesi ya da sertifika verilmekte midir?
Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir
belge verilebilir. Ancak, çalışmaların hiçbirinde herhangi
bir sertifikanın verilmesi söz konusu değildir.
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Ders

Yeni Türk
Edebiyatında
Kurmaca Metin
Okumaları

3 Mart - 21 Nisan
Salı, 18.30

Cahid Şenel

Ders

Çağdaş Türk
Düşüncesi’nin
Kaynakları

5 Mart – 23 Nisan
Perşembe, 18:00

Ayhan Çitil

Okuma
Grubu

Çağdaş Ontoloji
Okumaları

7 Mart – 21 Nisan
Cumartesi, 11:00

Eşref Altaş

Okuma
Grubu

Fahreddin er-Râzî
ve el-Mulahhas
Okumaları

7 Mart – 18 Nisan
Cumartesi, 09:00

Nihat Bulut

Ders

Felsefeden Pratiğe
İnsan Haklarının
Hukukileşmesi

6 Mart – 10 Nisan
Cuma, 18.30

Mehmet Bulğen

Ders

Dakîku’l-Kelâm: Klasik
Dönem Kelâmında
Bilim ve Felsefe

3 Mart – 21 Nisan
Salı, 18.00

Nedim Tan

Okuma
Grubu

Kuşeyrî Risâlesi:
Tasavvufun Tarihsel
Hafızasına Giriş IV

4 Mart – 22 Nisan
Çarşamba, 18.00

Sanat ve İletişim

Mustafa Ali
Minarlı

Ders

Sosyal Medya,
Kamusal Alan ve
Demokrasi

2 Mart – 6 Nisan
Pazartesi, 18.00

Toplum

Lütfi Sunar

Ders

Çağdaş Sosyal Teori I:
Özgürlük ve Adalet

2 Mart – 6 Nisan
Pazartesi, 18.00

Nihat Erdoğmuş

Ders

İnsan, Meslek ve
Hayat: Mesleki
Kimliğin İnşası

6 Mart – 24 Nisan
Cuma, 18.00

Akansel
Yalçınkaya

Okuma
Grubu

Eleştirel Yönetim
Okumaları

4 Mart – 22 Nisan
Çarşamba, 18.00

Yönetim

İslam İlimleri

Hukuk

Felsefe

Edebiyat

Şaban Sağlık
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Çalışma Grupları Nedir?
Çalışma Grupları birbirini tamamlayan çalışmaların
katılımcılar nezdinde takibini kolaylaştırmak üzere
oluşturulmuş bilimsel kurullardır.
Akademik üretim ve gelişmeyi arttırıcı bir vizyon ve
çalışma disiplinin öncelendiği İLEM İhtisas, genişleyen
yapısıyla daha nitelikli bir çalışma ortamında katılımcıların
ilmi çabasını yoğunlaştırmayı arzulamaktadır.
İLEM İhtisas bünyesinde, Edebiyat, Eğitim, Felsefe,
Hukuk, İktisat, İslam İlimleri, Sanat ve İletişim, Siyaset,
Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma grupları ve bu gruplar
nezdinde her dönem yeni Dersler, Okuma Grupları ve
Atölyeler faaliyet göstermektedir.

Dersler Neyi Hedeflemektedir?

İLEM İhtisas bünyesindeki dersler, temel disiplinler
bağlamında oluşturulan interaktif bir bileşendir. İhtisas
dersleri katılımcıların uzmanlaşmak istedikleri konularda
daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar
yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel
bir bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin
vücuda gelmesini sağlamak, bu derslerin başlıca
gayesidir. Yeni ve özgün çalışmaların kapısını aralamayı
hedefleyen ihtisas dersleri nitelikli akademik çalışmaların
kapısını aralamaktadır.
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Okuma Grupları Neyi
Hedeflemektedir?
İhtisas okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin
klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi
birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve günümüze
aktarılmasına olanak sağlayarak bu konudaki boşluğu
doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Bu çerçevede
okuma gruplarında belirlenen başlık ve konu altında
kuramsal bir çerçeveden somut verilerle pekiştirilmiş
bir bilgilenme safhasına kadar geniş bir yelpazede
katılımcıların kendini geliştirmesini amaçlamaktadır.

Atölyede Neler Yapılıyor?

İhtisas
programı
kapsamında
yürütülen
atölye
çalışmalarında mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarında
derinlemesine analiz etmek ve buna müteakip
nitelikli ürünler ortaya koymak amaçlamaktadır. Genç
araştırmacıların koordinatörler nezaretinde eğitimden
ilmi üretime geçişini temsil eden atölyelerde yarının
akdemisyenleri ilk ürünlerini vermektedirler. Böylece
bir ocağa dönüşen atölyelerin ürünleri makale ve kitap
olarak yayımlanmakta ve geniş ilmi çevrelerin istifadesine
sunulmaktadır. İLEM’de bugüne kadar Türkiye’de Kentlerin
Dönüşümü, Entelektüel Tarih Yazımı, Türkiye’de Sosyal
Politikalar, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı
Dergiler, İktisat Felsefesi ve Çağdaş Siyaset Felsefesi gibi
çok sayıda atölye gerçekleştirilmiştir.
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Edebiyat

Şaban Sağlık
Yeni Türk Edebiyatında
Kurmaca Metin Okumaları
Salı, 18.30

Şaban Sağlık
Yeni Türk Edebiyatında
Kurmaca Metin Okumaları

Modern Türk edebiyatında yayınlandıkları zamandan
bugüne kadar dikkat çekmiş birçok hikâye-öykü örneği
vardır. Bu metinlerin en önemli özelliği modern edebiyat
kuram ve terimlerine uygun olmalarıdır. Modern edebiyat
çalışmalarında bugün özellikle edebiyat kuramları başta
olmak üzere, pek çok açıdan farklı metin okuma yöntemleri kullanılmaktadır. Bilhassa disiplinlerarasılık açısından
yapılan metin okumaları edebiyat dünyamıza çokça katkı
sunmaktadır. Bu bağlamda edebiyat – felsefe, edebiyat –
sosyoloji, edebiyat – tarih, edebiyat – din, edebiyat- sinema, edebiyat – musiki gibi pek çok ilişki, bir kuram ya da
terim olarak kurmaca metin incelemelerine ışık tutmaktadır. Mesela kültürel yozlaşmaya dikkat çeken “antikahraman” terimi Ömer Seyfettin’in Efruz Bey adlı hikayesinde karşılık bulmaktadır. Modern dünyada bireyin varoluş
problemi ise edebiyatımızda özellikle Oğuz Atay’ın “Beyaz
Mantolu Adam” öyküsünde açığa çıkarılır. Kent sıkıntısı
(bunalımı) anlamına gelen ve modern insanın sıkışmışlığı /
küçülmesini anlatan Baudelaire’in “Spleen” şiirinin karşısına Mustafa Kutlu “taşra ferahlığını” (genişliğini) çıkarır. Kutlu bunu da uzun hikâye formunda yapar. Bunlar gibi pek
çok örnek modern insanımızın yaşadığı dramı / trajediyi
çok başarılı kurmacalarla yansıtır. İşte bu kurmaca metinleri modern kuram ve terim eşliğinde okuyup yorumlamak
bu bağlamda büyük bir önem arz etmektedir. Bu derste
belirli eserler üzerinde, o eseri kuşatan diğer disiplinlerin
her birinin bir terim ya da kuram olarak okuma eylemine
nasıl dahil edilebileceği irdelenecektir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence
web sitemizde paylaşılmıştır.
Şaban Sağlık, 1962 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korgan’da tamamladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1985’te bitirdi. 1992’de Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne araştırma
görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998’de de
doktorasını bitirdi. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne öğretim üyesi olarak atanan ve 2004 yılında doçent olan Şaban Sağlık, 2010 yılında profösör oldu. Şaban Sağlık, halen
(2019) İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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DERS

Salı, 18.30 | 03 Mart – 21 Nisan 2020 (8 Hafta)

Felsefe

Ayhan Çitil
Çağdaş Ontoloji Okumaları
Cumartesi, 11:00

Eşref Altaş
Fahreddin er-Râzî ve
el-Mulahhas Okumaları
Cumartesi, 09:00

Cahid Şenel
Çağdaş Türk Düşüncesi’nin
Kaynakları Üzerine
Perşembe, 18:00

Ayhan Çitil
Çağdaş Ontoloji Okumaları
Cumartesi, 11:00 | 07 Mart - 18 Nisan 2020 (7 hafta)

OKUMA
GRUBU

Bu derste Çağdaş ontoloji akımları ve ontolojinin güncel
sorunları tartışılacaktır. Bu bağlamda Kant sonrası ontolojiyle ilgili genel bir değerlendirme ertesinde Ontolojik çoğulucuk ve Yeni-Fregecilik, Yeni-Karnapçılık, Kurgusalcılık,
Meinongculuk ve Temelci yaklaşımlar ele alınacak; soyut
nesneler, mümkün dünyalar, maddi nesneler, kurgusal
nesneler ve nihayet özellikler ve olaylar gibi konular karşılaştırmalı bir şekilde müzakere edilecektir.

Bu programa yeni başvuru alınmayacaktır.
Ahmet Ayhan Çitil, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine
aynı üniversiteden An Introduction to the Ontological Foundations of Gödel’s
Incompleteness Theorems başlıklı teziyle Felsefe Yüksek Lisans ve 2000 yılında The Theory of Object in Kant’s Transcendental Thought and Some Consequences of a Deepening of This Theory başlıklı teziyle Felsefe Doktora Derecesi aldı. Çitil’in akademik çalışmaları bir yandan mantık, matematik felsefesi
ve ontoloji alanlarına bir diğer yandan da ahlâk felsefesine odaklanmaktadır.
Çitil, nesne merkezli bir matematik felsefesi geliştirme projesine ilişkin çalışmalarının bir kısmını Matematik ve Metafizik, Birinci Kitap: Sayı ve Nesne (2012)
başlıklı bir kitap olarak yayımlamıştır. Ahlâk felsefesi alanındaki çalışmaları
“Tarihsel bir mekânda var olan biz aktörler için ahlâkî anlamda nesnel sınırların
olduğu gösterilebilir mi?” sorusu etrafında sürmektedir.
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Eşref Altaş
Fahreddin er-Râzî ve
el-Mulahhas Okumaları

Bu derste 13. yüzyıl bilginlerinden Fahreddîn er-Râzî’nin
mantık, fizik, kozmoloji, psikoloji ve metafizik bölümlerini
içeren el-Mulahhas fi’l-hikme ve’l-mantık eseri okunacaktır. Razi’nin felsefe eleştirilerini sistemli bir şekilde sunan ve
kelam ilmini yeniden inşa etme projesinin merkezinde yer
alan metin karşılaştırmalı bir şekilde müzakere edilecektir.

Bu programa yeni başvuru alınmayacaktır.
Eşref Altaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu.
Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine ve öğretmenliğe başladı. Aralık 2002’de “Kâtip Çelebi’de Islahat Düşüncesi” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Haziran 2009’da “Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi” adlı teziyle doktorasını tamamladı.
Ders kitapları yazım komisyonlarında görev yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde çalıştı. Halen Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde İslam Felsefesi
alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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OKUMA
GRUBU

Cumartesi, 09:00 | 07 Mart - 18 Nisan 2020 (7 hafta)

Cahid Şenel
Çağdaş Türk Düşüncesi’nin
Kaynakları
Perşembe, 18:00 | 05 Mart - 23 Nisan 2020 (8 hafta)

DERS

Bu dersin temelde iki hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki
modernleşme döneminde gerçekleşen tartışmaların ikincil literatürde tarih yazıcılığı cihetinden nasıl değerlendirildiği tartışılacaktır. İkinci olaraksa bu tartışmaların birincil
literatürde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. İlk dört
haftada ikinci literatürde onlarca eser arasından temayüz
etmiş dört metin incelenecektir. Daha sonraki haftalarda
ise dönemin şahsiyetleri ve metinleri üzerinden bu tartışmalara ayrıntılı giriş yapılacaktır. Tartışılacak problemler
modernleşmenin unsurları olan hürriyet, meşveret, müsavat, adalet, meclis, meşrutiyet, iktisat, hukuk, anayasa,
kadın hakları, yazı ve harf inkılabı konusundaki tartışmalar,
İsâmın reformasyonu, milliyetçilik, ümmetçilik, turancılık
vb. konu ve kavramlar etrafında tartışılacaktır. Fikrî/siyasî
pozisyonların belirleyici unsurlarının ideolojik olmaktan
ziyade mesele bazlı farklılık gösterdiği metin analizleriyle
gösterilmeye çalışılacaktır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence
web sitemizde paylaşılmıştır.
Cahid Şenel, 2001’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa ve Türk İslam Düşünce Tarihi
Anabilim Dalında Araştırma Görevliliğine başladı. 2005 yılında “İslam Filozoflarının Haz ve Elem Kavramlarının Karşılaştırılması” adlı tezle yüksek lisansını
tamamladı. 2007-2008 öğretim yılında MEB bursuyla bir yıl süreyle Ürdün Yermük Üniversitesi’nde bulundu. 2009 yılında Suriye/Şam kütüphanelerinde;
2010 yılında ise BAP projesi kapsamında Mısır Kahire/İskenderiye kütüphanelerinde, iki hafta süreyle araştırma yaptı. 2012’de “Yeni Eflâtunculuğun İslâm
Felsefesine Yansımaları” adlı tezle doktorasını tamamladı. 2013-2014 öğretim
yılında Tübitak bursuyla bir yıl süreyle Kanada/McGill Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Cahid Şenel hâlen
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Hukuk

Nihat Bulut
Felsefeden Pratiğe İnsan
Haklarının Hukukileşmesi
Cuma, 18.30

Nihat Bulut
Felsefeden Pratiğe İnsan
Haklarının Hukukileşmesi
Cuma, 18.30 | 06 Mart – 10 Nisan 2020 (6 Hafta)

DERS

Günümüzde insan hakları, giderek hukukun temeli haline
gelmektedir. Fransız İhtilali sonrasında çerçevesi çizilen,
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Uluslararası Hukukun
konusu haline gelen ve doksanlı yıllarda küreselleşmenin
son aşaması ile birlikte zirveye çıkan insan hakları kavramının, artık her türden siyasal organizasyonun/sistemin
manevi temelini teşkil eder şekilde kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu durum hukuk için de geçerlidir ve
günümüzde insan hakları, giderek hukukun temeli haline
gelmektedir.
Derste, başlangıç temeli olarak insan haklarının bir fikir
olarak doğuşu ve oradan hukukileşme aşamasına geçişi
ele alınacak, sonra da ana mesele olarak somut hak kategorilerine ilişkin teori ve uygulama üzerinde durulacaktır.
Dersin sonucunda katılımcılar, modern hukukun odağında
yer alan insan hakları kavramının gerçekte nasıl ve ne ölçüde somutlaştığını değerlendirme kazanımını elde edeceklerdir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence
web sitemizde paylaşılmıştır.
Nihat Bulut, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yine aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Çeşitli yayınlarda bulunan Bulut, halen, İstanbul Şehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir.
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İslam İlimleri

Mehmet Bulğen
Dakîku’l-Kelâm: Klasik Dönem
Kelâmında Bilim ve Felsefe
Salı, 18.00

Nedim Tan
Kuşeyrî Risâlesi: Tasavvufun
Tarihsel Hafızasına Giriş IV
Çarşamba, 18.00

Mehmet Bulğen
Dakîku’l-Kelâm: Klasik Dönem
Kelâmında Bilim ve Felsefe
Salı, 18.00 | 03 Mart – 21 Nisan 2020 (8 Hafta)

DERS

Klasik dönem kelâmının ayırt edici özelliklerinden biri,
kelâmcıların “dakîku’l-kelâm” diye isimlendirdikleri bilim
ve felsefenin ilgi alanına giren konularla yoğun bir şekilde meşgul olmalarıdır. Onların varlık, yokluk, cisim, atom,
boşluk, hareket ve nedensellik gibi konulsrla meşguliyeti
II./VIII. Yüzyılın sonlarına uzanmakta ve İslam medeniyeti
tarihinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Kelâmcılar İslâm
medeniyetinde bilimsel ve felsefi konuları ilk defa tartışan
düşünürler grubu olmakla birlikte, İslâm bilim ve felsefe
tarihinde kendilerine hak ettikleri bir konumun verildiği
söylenemez. Kelâm kitaplarında fiziğe dair konuların genelde itikâdî konularla birlikte ele alınması onların çalışmalarının daha çok ilahiyat sahasına ait görülmesine ve
kelâm ilminin bilimle ilişkisinin sınırlı bir şekilde tasvir edilmesine neden olmaktadır. Halbuki onların çalışmalarına
yakından bakıldığında, kelâmcıların kullandıkları kavram
ve teorilerin gelişmişliği, ayrıca bu türden konuları sadece
karşıt düşünce gruplarıyla değil, birbirleriyle de tartışmaları, klasik dönemde kelâm ilminin bilim ve felsefe ile ilişkisinin çok daha derin ve kapsamlı olduğunu göstermektedir. Bu derste klasik dönem kelamcılarının “dakiku’l-kelâm”
başlığı altında ne türden bilimsel ve felsefi konularla meşgul oldukları ele alınacaktır. Dersin İslâm düşüncesinde
bilim ve felsefenin gelişime kelâmcıların yapmış oldukları somut katkıların net bir şekilde görülmesini sağlaması
umulmaktadır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
Mehmet Bulğen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2003 yılında bitirdi.
Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim
Dalında 2005 yılında tamamladı. 2012 yılında “Kelâm Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi” isimli tezini başarıyla savunarak
Doktor ünvanı aldı. Halen Marmara Üniversitesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Nedim Tan
Kuşeyrî Risâlesi: Tasavvufun
Tarihsel Hafızasına Giriş IV

Bu okuma grubunda Kuşeyrî Risâlesi’nin yazıldığı XI. yüzyıl
ortalarından günümüze kadar tasavvufu kavram düzeyinde anlamlandırmak ve diğer dinî ilimler karşısında konumlandırmak isteyenlerin başvurduğu bir eser niteliği kazanmasının tarihsel sebepleri incelenecektir. Klasik dönemde
tasavvufa gerek içeriden gerekse dışarıdan bakanların
ilgisini çeken ve büyük ölçüde onayını alan bir eser olarak
Kuşeyrî Risâlesi, modern dönemde de okuyucu bulmuş,
hem akademik düzeydeki arayışlar hem de irşad hizmetlerinin pratik amaçları çerçevesinde farklı söylemleri taşıyabilen içeriğiyle çeşitli okumalara tabi tutulmuştur. Okuma grubunun amacı, klasik dönemde tasavvufî hafızayı
gerekçelendiren ve modern dönemdeki tasavvufa dönük
söylemleri besleyen yönleriyle Kuşeyrî Risâlesi’ni inceleyerek ilgili literatürü karşılaştırmalı ve eleştirel bir metotla
değerlendirmektir. Gerek kronoloji gerekse problematik
açıdan okunacak olan Kuşeyrî Risâlesi, kaynaklarının ve
etkilerinin tespitine odaklanarak değerlendirilecek, dolayısıyla tasavvufî hafızaya katkısının düzeyleri ve ürettiği
etkileşim bağlamında incelenecektir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
Nedim Tan, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalında “Sâfî’nin Kenz-i İhlâs’ının Tahkik ve Tahlili” adlı
yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında, “Abdullah Ensârî Herevî’nin Tasavvuf
Tarihindeki Yeri ve Sad Meydân’ı” başlıklı doktora çalışmasını 2013 yılında
tamamladı. Başlıca çalışma alanları XI. yüzyıl tasavvuf metinleri, İbnü’l-Arabî
ekolü ve Osmanlı dönemi tasavvuf literatürüdür. Halen Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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OKUMA
GRUBU

Çarşamba, 18.00 | 04 Mart – 22 Nisan 2020 (8 Hafta)

Sanat ve İletişim

Mustafa Ali Minarlı
Sosyal Medya,
Kamusal Alan ve Demokrasi
Pazartesi, 18.00

Mustafa Ali Minarlı
Sosyal Medya,
Kamusal Alan ve Demokrasi

Bu derste politik teori ve iletişim bilimlerinin kesişim kümesi olarak kamusal alan çalışmalarının sorunsallaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların inceleme nesnesini teşkil eden sosyal medya ve kamusal alan ilişkisine
dair önvarsayımların tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Ders, sosyal medya ve kamusal alan arasındaki ilişkiselliğin mümkün olup olamadığı sorusu ekseninde şekillenecektir. Bu bağlamda, sosyal medya ve demokrasinin
kavramsal nitelikleri öncelikle ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla, yeni medyanın ortaya çıkışı, teşkil ettiği nitelikler açıklanmaya çalışılacaktır. Ardından, yeni bir
iletişim ortamı olarak sosyal medyayı ortaya çıkaran gelişmeler serimlenecektir. Daha sonra ise, sosyal medyaya
anlamını verdiğini ifade edilebileceğimiz temel bileşenler
gösterilmeye çalışılacaktır. Blog/mikro blog, sosyal ağ siteleri ve medya paylaşım siteleri gibi farklı biçimler altında
açıklanan sosyal medya dahilinde meydana gelen içerik
akışını organize ettiği nitelendirilebilecek bu bileşenlerin
özellikleri ortaya çıkarılacaktır. Derste sosyal medyanın
kavramsal niteliklerinin serimlenmesinin ardından demokrasi mefhumu incelenecektir. Bu bağlamda, demokrasi
kavramının fenomenolojik niteliklerini bütünsel bir bakışla
ortaya çıkarmak için mefhuma yönelik farklı yaklaşımlara
değinilecektir. Ardından demokrasinin iletişimsel boyutu olarak kamusal alan başlığıyla isimlendirilen kamusal
alanın kuramsal özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Dersin bu bölümünde kamusala alanın teşkil ettiği nitelikler kavram hakkında çalışmalarda bulunmuş düşünürlerin
yaklaşımları ekseninde incelenecektir. Böylelikle, sosyal
medya, kamusal alan ve demokrasi arasındaki ilişkinin nitelikleri ortaya çıkarılacaktır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
Mustafa Ali Minarlı, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı bölümün siyaset ve sosyal bilimler programında “Çokkültürlü Yurttaşlık Bağlamında Türkiye’de Mikro Dinsel
Cemaatlerin Kimlik Problemi” başlıklı çalışma ile yüksek lisans öğrenimini
tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bilim Dalı’nda “İletişimsel Bir Ortam Olarak Sosyal Medya ve Demokrasi” başlıklı çalışma ile doktora derecesini aldı. Siyaset teorisi ve iletişim bilimleri disiplinlerinin
kesişim kümesi olarak ifade edilebilecek demokrasi, kamusal alan ve sosyal
medya temalarıyla ilgilenmektedir.
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DERS

Pazartesi, 18.00 | 02 Mart – 6 Nisan 2020 (6 Hafta)

Toplum

Lütfi Sunar
Çağdaş Sosyal Teori I:
Özgürlük ve Adalet
Pazartesi, 18.00

Lütfi Sunar
Çağdaş Sosyal Teori I:
Özgürlük ve Adalet

Çağdaş sosyal teori çok çeşitli dinamikler etrafında gelişmiştir. Bu kapsamda çağdaş sosyal teori özgürlük, eşitlik,
adalet gibi meseleler çerçevesinde şekillenmiştir. Modernitenin oluşturduğu sorunların aşılması iyi bir toplum
arayışının sürdürülmesinin de en temel itici unsurudur.
Çağdaş dönemde, Batı dışı toplumların da modern meselelerle yüzleşmeleri ve kendi klasik düşünceleriyle yeni
bir ilişki geliştirmeleri neticesinde özgün bir sosyal teori
geliştirme çabası gittikçe çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir.
Müslüman düşünürler çağdaş dönemde toplum, siyaset,
iktisat ve insana dair çok önemli katkılar yapmışlardır. Bu
derste Muhammed İkbal, Ali Şeriati, Nurettin Topçu, Malik
Bin Nebi ve Aliya İzzetbegoviç’in sosyal teorileri özgürlük
ve adalet mefhumları çerçevesinde ele alınacaktır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
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 doktora derecesini aldı. 2008-2009’da New
York Üniversitesi’nde, 2014’te University of North Carolina Wilmington’da ve
2015’te Essex Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Sunar, hâlen
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınevleri
tarafından yayınlanan çok sayıda telif kitabının yanı sıra birçok editoryal çalışması, kitap bölümü, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri
bulunmaktadır. İnsan ve Toplum Dergisi kurucu editörü olan Sunar, İlmi Etüdler Derneği’nin kurucu başkanıdır. Halen İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanıdır.
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DERS

Pazartesi, 18.00 | 02 Mart – 06 Nisan 2020 (6 Hafta)

Yönetim

Nihat Erdoğmuş
İnsan, Meslek ve Hayat:
Mesleki Kimliğin İnşası
Cuma, 18.00

Akansel Yalçınkaya
Eleştirel Yönetim Okumaları
Çarşamba, 18.00

Nihat Erdoğmuş
İnsan, Meslek ve Hayat:
Mesleki Kimliğin İnşası

Meslek, bir insan için hayatını idame ettirmenin bir aracı olmak yanında kendini ifade etmenin en önemli yollarından
birisidir. Bu yüzden meşru, tatmin edici ve başarılı olacağımız bir mesleği icra etmek hayattaki en önemli arayışlarımız arasındadır. Bu arayışla beraber hayattaki başka sorumluluk alanlarımıza yeterli zamanı ayırabilmek ve temel
rollerimiz arasında denge kurmak gibi meydan okumalarla
karşı karşıya kalırız.
Yaptığımız iş, işin meşruiyeti ve iş yapış biçimimiz bizim
kim ve ne olduğumuzu yansıtmaktadır. İçinde bulunduğumuz sosyal yapı ve çevreyle etkileşim halinde mesleki kimlik şekillenir. Mesleki kimliğin oluşumuna etki eden
süreç ve faktörler arasında, bireyin erken yetişme dönemleri, kişiliği, meslek seçimi süreci, yaşam evreleri, çalışma
hayatında bulunduğu görevler ve bunlardan tatmin olma
düzeyi öne çıkmaktadır.
Meslek tatmini ve başarıda bu faktörlerin objektif olarak
varlığı kadar, bireyin bunları nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı da büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu açıdan mesleki kimlik bir sosyal inşa sürecidir. Bu programda nesnel
ve öznel faktörler üzerinden mesleki kimliğinin nasıl inşa
edildiği ve değiştiği üzerinde durulacaktır. Akademisyenlik, profesyonel meslekler (tıp, hukuk, psikoloji, mühendislik vb.) yöneticilik ve girişimcilik gibi seçilmiş meslek alanlarından vakalarla konu derinleştirilecektir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
Nihat Erdoğmuş, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden
mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış
Bilimleri Anabilim Dalında 1995 yılında tamamladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora derecesi aldı. 1999
yılında İşletme Yönetimi alanında Doçent, Nisan 2005 yılında ise Yönetim
ve Organizasyon alanında Profesör oldu. 2002 yılında İngiltere Northumbria
Universitesi New Castle Business School’da misafir araştırmacı olarak çalıştı.
Çalışmalarında kurumsal kapasitenin yapısal ve yönetsel bakımdan geliştirilmesi, yönetim psikolojisi, kariyer kimliğinin oluşumu ve değişimi konularına
odaklanmaktadır. Son yıllarda kar amacı gütmeyen kuruluşlarda (STK’lar,
yükseköğretim kurumları vb.) yönetim ilgilendiği alanlar arasındadır. Halen
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalında
öğretim üyesi ve İLKE Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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DERS

Cuma, 18.00 | 06 Mart – 24 Nisan 2020 (8 Hafta)

Akansel Yalçınkaya
Eleştirel Yönetim Okumaları
Çarşamba, 18.00 | 04 Mart – 22 Nisan 2020 (8 Hafta)

OKUMA
GRUBU

Bu okuma grubunda yönetim ve organizasyon yazını ve
söz konusu bu yazın ile ilişkili olan emek tarihi, çalışma
sosyolojisi ve endüstri sosyolojisi alanlarındaki yerel birikimin eleştirel bir okumaya tabi tutularak alanlar arasındaki
karşılıklı etkileşimin imkanlarının keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Okuma grubunun girişinde, eleştirel yönetim
alanının tarihine ilişkin kısa bir girizgahtan sonra haftalık
olarak eleştirel yönetime ilişkin ülkemizdeki birikimin farklı
düzey ve alanlardaki güncel örnekleri eleştirel bir analiz
ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Okuma grubu kapsamında kritik edilecek metinlerin tamamı kitap türündeki
eserlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, her katılımcının
buluşmaya gelmeden önce ilgili haftanın eserini okuması
ve üzerine düşünmesi beklenmektedir. Buna göre, okuma grubunun amacının gerçekleştirilmesi hususunda,
program katılımcılarının belirtilen okumaları (haftalık bir
kitap) yaparak derse gelmeleri oldukça önemlidir. Okuma programı sonucu, katılımcıların ülkemiz sosyal bilimler
alanı başta olmak üzere özellikle yönetim ve organizasyon
alanında eksikliği sürekli hissedilen nitelikli eleştirel düşünme ve üretme pratiklerini kazanacakları veya en azından kritik bakış açılarının bir nebze de olsa keskinleşeceği
beklenmekte ve düşünülmektedir. Söz konusu okuma faaliyetlerine ek olarak derslerde gerçekleştirilecek eleştirel
okumaların, ele alınan eserlere ilişkin bir kitap değerlendirmesi gibi birer çıktıya (en az 5000 kelimelik) dönüştürülmesi beklenmektedir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.
Akansel Yalçınkaya, Lisans derecesini 2009 yılında Anadolu Üniversitesi’nden almıştır. İşletme Yönetimi ve Organizasyonu alanındaki yüksek lisans derecesini ise 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Türkiye’de havayolu
taşımacılığı sektörünün ortaya çıkışı, gelişimi ve evriminde devletin rolünü
yeni kurumsalcı bir örgütsel analiz ile ele aldığı “Devlet, Aktör ve Değişim:
1983-2013 Yılları Arası Türk Havayolu Taşımacılığı Alanında Kurumsal Değişim”
adlı doktora tezini, 2018 yılında tamamladı. İşletme ve yönetim tarihi ile örgüt kuramı konularına ilgi duymakta ve halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak
görev yapmaktadır.
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