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İslam dünyası mo-

dernleşme tecrübesi 

ile birlikte kendi ilim 

geleneğinden büyük kopuşlar yaşadı. Bu du-

rum hayatın her alanında Müslümanca dü-

şünme, yaşama ve çağın meselelerine teka-

bül etme konusunda ciddi eksikliklere sebep 

oldu. Bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih 

ilmî çalışmalara her zamankinden daha fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır. İLEM, İslam medeniye-

tinin köklerinden hareketle günümüz ilmi an-

layışını yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat 

nizamı için gerekli bilgi birikimini ve tecrübe 

paylaşımını oluşturmak gayesiyle 2002 yılın-

da kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 17 yıldır 

çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim prog-

ramları düzenlemektedir. İLEM bünyesindeki 

çalışmalar, çağın ruhunu ve kendi medeniyeti-

mizin esaslarını kavrayacak dirayet, feraset ve 

siyaset sahibi ilim adamlarının yetişmesi için 

çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapı-

landırılmıştır. Bir diğer deyişle İLEM, yitik hik-

metin peşinde olanlar için ilmî bir muhit olma 

çabasındadır. 

ilem
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Bu dönem, ihtisas programlarının 15. dönemi-
ni icra edeceğiz. Geçen yedi yılda açtığımız iki 
yüzü aşkın programda onlarca hocamız, yü-
rüttükleri dersler, okuma grupları ve atölyeler 
ile bini aşkın genç ilim yolcusuna yön verdiler. 
Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak ya-
yınlandı. Bu dönem de, İLEM İhtisas bünyesin-
de seçkin hocalarımız, özgün programlar ile 
lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları için 
ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük 
bir dönem sunacaklar. Farklı akademik alan-
lardan ancak belirli odaklarda kümelenen li-
sansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma 
gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve pay-
laşım içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını 
yaşayacaklar.

Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Felsefe, Hu-
kuk, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum 
ve Yönetim çalışma gruplarımız; dersler, oku-
ma grupları, atölyeler, sunumlar ve dizi semi-
nerler ile zengin bir akademik dönem planladı. 

Kitapçık içinde ayrıntılarını göreceğiniz prog-
ramlarımızdan, lisansüstü çalışma yaptığınız 
alanda bir çalışma grubunun derslerine gire-
rek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına 
katılarak, özgün yaklaşımları keşfedebilirsiniz. 
Disipliner sınırlardan bağımsız açılan atölye-
lere yetkinliklerinize göre katılım sağlayabilir, 
akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsi-
niz. Dönem içerisinde çalışma gruplarının ilan 
edeceği sunum ve dizi seminerleri takip etme-
niz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları yaka-
lamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönül-
lülerinin emekleriyle vücut bulan 2019 Bahar 
Programımızın, genç ilim insanları için bere-
ketli olmasını niyaz ediyoruz.
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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 yapıl-

maktadır. 

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 baş-

vuru yaptığınız programa kabul edilip edilmediğiniz size 

bildirilecektir.

Başvuru sonucunu nasıl öğrenirim?

Başvuru sonuçları sms veya e-posta aracılığıyla bildirile-

cektir.

Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?

Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi; dönem içerisin-

de üçten fazla programa başvuru yapılması; programı ter-

cih gerekçesi ve çalışmalarına dair bilgilerin girilmemesi 

başvurunuzu geçersiz kılar. Başvuru formunda bulunan 

şartları taşımadığı tespit edilenler, programa kabul edil-

mezler.

İLEM İhtisas programlarına katılım ücretli midir?

Programlarımızda herhangi bir ücret talep edilmez.

Program sonunda katılım belgesi ya da sertifika veril-

mekte midir?

Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir 

belge verilebilir. Ancak, çalışmaların hiçbirinde herhangi 

bir sertifikanın verilmesi söz konusu değildir.
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E
d

e
b

iy
at Şaban Sağlık Ders Anlatıbilim

Pazartesi, 
19.00

Ahmet Cüneyt Issı Ders Modern Türk Şiiri Salı, 18.00

H
u

ku
k

Ahmet Hamdi 
Topal

Ders

Uluslararası Hukuk 
Perspektifinden Silahlı 
Çatışmalarda Cinsel 
Şiddet

Cuma, 18.00

Fe
ls

e
fe

M. Zahit Tiryaki
Okuma 
Grubu

Zihin Felsefesi 
Okumaları

Cuma, 18.00

Mustakim Arıcı Ders

13. ve 14. Yüzyıl 
İslâm Düşünce Tarihi 
Araştırmalarında 
Yöntem ve Kaynak 
Problemleri

Cumartesi, 
15.00

İk
ti

sa
t İsa Yılmaz Atölye

İslam Politik Ekonomisi 
Çalışmaları

Pazartesi, 
18.30 (İki 
Haftada Bir)

Zeyneb Hafsa 
Orhan

Atölye
İslam İktisadı 
Çalışmaları II

Çarşamba, 
18.30 (İki 
Haftada Bir)

İs
la

m
 

İl
im

le
ri

Nedim Tan Ders
Kuşeyrî Risâlesi: 
Tasavvufun Tarihsel 
Hafızasına Giriş II

Perşembe, 
18.00

S
iy

as
e

t Süleyman Güder Ders Latin Amerika Siyaseti
Çarşamba, 
18.30

Vahdettin Işık Ders
Son Dönem Osmanlı 
Düşüncesinde Doğu-
Batı Algısı

Çarşamba, 
18.00

Ta
ri

h

Faruk Yaslıçimen & 
Yasemin Ulutürk

Ders
Tarih ile Edebiyat 
Arasında Tarihi 
Romanlar

Salı, 18.30

Ertuğrul Ökten Ders Mekân ve Değerler
Perşembe, 
18.30

To
p

lu
m

Faruk Taşçı Ders
Engellilere Yönelik 
Sosyal Politikalar

Salı, 18.00

Yunus Kaya Atölye
Toplumsal Sınıf 
Çalışmaları

Çarşamba, 
18.30 (İki 
Haftada Bir)

Jamel Akbar Ders
Rights and Quality of 
the Built Environment

Cumartesi, 
16.00

Yö
n

e
ti

m Erkan Erdemir Ders

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün 
Penceresinden 
Kurumlar ve 
Kurumsallaşma

Cuma, 18.00

Lütfi Arslan
Okuma 
Grubu

Yönetim Tarihi 
Okumaları

Çarşamba, 
17.30
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Çalışma Grupları Nedir?

Dersler Neyi Hedeflemektedir?

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 konseptiyle 
daha nitelikli bir çalışma ortamında katılımcıların ilmi 
çabasını yoğunlaştırmayı arzulamaktadır.

İLEM İhtisas bünyesinde, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, 
İslam İlimleri, Siyaset, Tarih ve Toplum çalışma grupları 
ve bu gruplar nezdinde her dönem yeni Dersler, Okuma 
Grupları ve Atölyeler faaliyet göstermektedir.

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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Atölyede Neler Yapılıyor?

Okuma Grupları Neyi 
Hedeflemektedir?

İhtisas programı kapsamında yürütülen atölye 
çalışmalarında mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarında 
derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip 
nitelikli ürünler ortaya koyabilmek 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, Türkiyede Sosyal 
Politikalar, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı 
Dergiler, İktisat Felsefesi ve Çağdaş Siyaset Felsefesi gibi 
çok sayıda atölye gerçekleştirilmiştir.

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.
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Pazartesi, 19.00

Salı, 18.00

Anlatıbilim

Modern Türk Şiiri

Şaban Sağlık

Ahmet Cüneyt Issı

Edebiyat
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Pazartesi, 19.00  |  11 Mart – 29 Nisan 2019 (8 Hafta)

Şaban Sağlık, 1962 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğ-
renimini Korgan’da tamamladı. 1981 yılında girdiği Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1985’te bitirdi. 
1986-1992 yılları arasında Bayburt ve Samsun’da öğretmenlik yaptı. 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-Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne öğretim üyesi olarak atanan ve 
2004 yılında doçent olan Şaban Sağlık, 2010 yılında profösör oldu. Şaban Sağ-
lık, halen (2019) İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Bütün sanat eserleri, türü ne olursa olsun insana dair bir 
“hikaye” anlatır. Burada “hikaye” kavramı veya günümüz 
kültür dilinde sıkça kullanılan “anlatı” kavramı merkezi bir 
noktada durmaktadır. “Anlatı” kavramı sadece edebi ma-
nada yazılan “hikaye”leri kapsamaz. İçinde belirli bir “olay” 
ya da “olay örgüsü” taşıyan her türlü yazılı/sözlü metin “hi-
kaye” demektir. Bu manada “anlatı” kavramının içine masal, 
destan, kıssa, menkıbe, sinema filmi, karikatür gibi bütün 
alanlar girmektedir. “Hikaye” kavramının “ne” olduğu, hika-
yenin ontolojik unsurları, hikayenin nasıl oluştuğu, hikaye 
ile gerçek hayat arasındaki ilişki nedir?... Kısaca hikaye 
kavramının sınırlarının nereden başlayıp nereye kadar 
genişlediği gibi soruların cevapları, anlatı kavramının ha-
yatımızda neden vazgeçilmez olduğunu da ortaya koya-
cak niteliktedir. Bunlar hikayenin metni ile ilgili olanlardır. 
Bir de hikaye karşısında “okuyucu” ya da “dinleyici” rolünü 
üstlenen kişilerin durumları vardır. Çünkü bir hikayeye (an-
latıya) hayat veren, bu kişilerin tavır ve tutumlarıdır. Hika-
ye, yazanı açısından nasıl “yaratıcı bir yazma” eylemi ise, 
okuyucu açısından da  “yaratıcı bir okuma” biçimidir. Do-
layısıyla hikaye yazan kişiyle hikayeyi okuyan kişi “hikaye” 
metni zemininde buluşmaktadır. Burada da hikaye mer-
keze oturmaktadır.  Bütün bunlar madem “hikaye” (anlatı) 
merkezinde gerçekleşiyor, öyleyse anlatının ne olduğu 
en ince ayrıntısına kadar irdelenmelidir. Bu derste Türk ve 
Dünya edebiyatından seçilen başarılı hikaye örneklerin-
den hareketle anlatının, hikayenin, kurmaca ve kurgunun 
ne olduğu; söz konusu hikaye metinlerinin “okuma”, “anla-
ma”, “yorumlama”, “eleştirme” ve “alternatif metin üretme” 
gibi aşamalardan geçerek çözümlenmesinin terim, teknik 
ve metodları üzerinde durulacaktır. Çözümleme sürecinde 
ayrıca “dilbilim”, “göstergebilim”, “anlambilim”, “hermeneu-
tik” vs. gibi bütün kuramlardan da faydalanılacaktır.

Anlatıbilim 

Şaban Sağlık
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Ahmet Cüneyt Issı,  02. 02. 1971 Ordu/Korgan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğiti-
mini ilçesinde tamamladı. 1989’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. 1993’te, adı geçen 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 
1994 Ağustos’unda Araştırma Görevlisi oldu. 1996’da “Mehmet Rauf’un Edebi-
yat ve Tenkit Makaleleri Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle Yüksek Lisansını ta-
mamladı ve aynı yıl, doktora eğitimine başladı. 2002’de “Fahri Celal Göktulga, 
Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı çalışmasıyla Yeni Türk Edebiyatı ABD’da ‘Bilim 
Doktoru’ ünvanını aldı. 2002 Aralık’ında Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı ‘Dr. Öğretim Görevlisi’ 
vazifesini, Kasım 2005’ten 2009 yılı Haziran’ına kadar Yrd. Doç. olarak, 2009 
Haziran’ından itibaren ise Doçent unvanıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde sürdürdü. 2013 Tem-
muz’unda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Halen 
burada öğretim üyesidir.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Modern Türk Şiiri adlı derste şiiri belli başlı isimleri ve tema-
ları etrafında ele almaya çalışacağız. Tanzimat Dönemiyle 
başlayan modernleşme olgusu Cumhuriyet dönemine 
kadar olan şiir örnekleri üzerinden tartışılacak; Cumhuriyet 
dönemi şiiri ise bu dönemin görünür şairleri ve temaları 
etrafında değerlendirilecektir. Bu bağlamda, Cumhuriyet 
şiirinin iki önemli ismine; Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a; iki topluluğa (Birinci ve İkinci Yeni) özel fasıllar 
açılacaktır. Derslerimizde tartışacağımız bir başka husus, 
modern Türk şiirinden seçilmiş bazı örnekler üzerinden 
yol ve birey arasında kurulan korelasyonlardır. Ahmet Ha-
şim’in “Yollar”ından Faruk Nafiz’in “Han Duvarları”na, Necip 
Fazıl’ın “Kaldırımlar”ına şiirlerde yol’un bir modernleşme 
metaforu veya değişimle ilgili göndermelerine; bunların 
okurun psiko-sosyal duygu durumları üzerindeki etkisine 
odaklanılacaktır.  Modern Türk şiirinin başlarındaki önemli 
şiir konularından biri olan köy-kent ikiliği de bu bağlam-
da belli bazı örneklerle tartışılacaktır. Programa katılacak 
olanların haftalık programda isimleri geçen şairler hakkın-
da temel bilgilere sahip olması, ders verimliğini artıracaktır. 
Derslerde yöntem anlatma, karşılıklı düşüncelerin söyle-
nip tartışılması şeklinde olacaktır.

Salı, 18.00  |  12 Mart – 30 Nisan 2019 (8 Hafta)

Modern Türk Şiiri 

Ahmet Cüneyt Issı
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Cumartesi, 15.00

Cuma, 18.00

13. ve 14. Yüzyıl 
İslâm Düşünce Tarihi 
Araştırmalarında Yöntem ve 
Kaynak Problemleri

Zihin Felsefesi Okumaları 

Mustakim Arıcı

M. Zahit Tiryaki

Felsefe
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M. Zahit Tiryaki, M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. 2007’de, 
M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mehmed Emin Üsküdârî’nin Şerhu Teh-
zîbi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 
2010-2011’de Ürdün’de, 2012-2013’te Yale Üniversitesi Religious Studies’de 
bulundu. “İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim” başlıklı 
doktora tezini 2015 yılında tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Temel ilgi alanı klasik ve çağdaş yönleriyle nefs teorileri ve zihin felsefesidir. 

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Felsefe tarihinin erken dönemlerinde de kökleri olmakla 
birlikte çağdaş dönemde üzerinde çokça tartışma yürütü-
len en önemli alanlardan birisi de zihin felsefesidir. Tarihsel 
süreç içinde yeni meselelerin de dahil olmasıyla zihin fel-
sefesi disiplini içindeki tartışmalar giderek incelmiş, felse-
fenin diğer disiplinlerine benzer şekilde bizatihi zihin felse-
fesi disiplininin kendi içinde de yoğun bir tartışma alanı ve 
buna bağlı olarak her geçen gün hala artmakta olan geniş 
bir literatür oluşmuştur. Bu sekiz haftalık okumalar boyun-
ca zihinsellik, fiziksellik, öznellik, nesnellik, zihin-beden 
ilişkisi, bilinç gibi temel problemler hakkında takındıkları 
tutumlar üzerinden çağdaş zihin felsefesindeki bazı te-
mel yaklaşımların ve bu yaklaşımlara yöneltilen belli başlı 
eleştirilerin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. 
Derse ve tartışmalara dahil olabilmeleri bakımından katı-
lımcılardan her haftanın konusuyla ilgili metinleri okuma-
ları beklenmektedir. 

Not: Programdaki okumalar nihai olmayıp okumalara ek-
leme yapılacak ve her hafta katılımcılara bildirilecektir.

Cuma, 18.00  |  15 Mart – 03 Mayıs 2019 (8 Hafta)

Zihin Felsefesi Okumaları

M. Zahit Tiryaki
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Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Mustakim Arıcı, 2002’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2011 yılında İs-
tanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. 2012 yılından itibaren 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğre-
tim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları İbn Sînâ sonrası düşün-
ce ve felsefe tarihi, Osmanlı düşünce tarihi, İslâm düşünürlerinde siyaset ve 
ahlâk felsefesi, İslâm felsefesi tarihi yazıcılığıdır 

Kelam, tasavvuf ve felsefe gibi nazari düşünce alanlarına 
dair modern dönemde yapılan araştırmalarda 12. yüzyıl-
dan sonraki dönemin nasıl değerlendirileceğine dair eli-
mizde olan ölçütler ve perspektifler büyük oranda yirminci 
yüzyılda geliştirilmiş bazı ideolojik kabullere dayanmakta 
olup bunların doğruluğu ve geçerliliği yakın zamanda 
hayli sorgulanır olmuştur. Bunun neticesinde adlandırma, 
dönemlendirme ve kapsam başta olmak üzere İslâm dü-
şünce tarihini bütüncül okuma ekseninde yeni arayışlar 
tezahür etmiş ve hala da etmektedir. 13. yüzyıl ve 14. yüz-
yıldaki nazari üretim, 15. ve 16. yüzyıllarda önemli bir atılı-
mın gerçekleştiği Osmanlı ve İran coğrafyasındaki birikime 
kaynaklık etmenin ötesinde 20. yüzyıla kadar devam eden 
geleneksel müferedat, okumalar ve entelekütel üretime 
de yön vermiştir. Bununla birlikte akademik çalışmalarda 
13. ve 14. yüzyıllardaki tarihi vakıanın ve günümüze ulaşan 
mirasın nasıl değerlendirileceği, bu dönemin nasıl ele alı-
nacağı ile ilgili sorunlar önemli ölçüde varlığını korumak-
tadır. Çok önemli bir dönüşüme sebep olması açısından 
Moğol İstilası’nın ilmi ve entelektüel sahadaki sonuçları, 
kurulan devletlerin ilmi faaliyetlere olan destekleri, ule-
manın ilişki ağları, nazari düşüncede büyük oranda bu 
yüzyıllarda yazılan şerh ve haşiye literatürünün temel kay-
naklarının nasıl okunacağı başta olmak üzere bir dizi so-
run düşünce tarihi yazıcılığını doğrudan etkilemektedir. Bu 
dersin yakın hedefi 13. ve 14. yüzyıllardaki ilmi mirasın ana 
hatlarıyla işlenmesi ve bu mirasın ikincil kaynaklarda nasıl 
yer edindiğine, bu literatürdeki eksiklere ve yöntemsel so-
runlara odaklanılması olmakla birlikte 13. ve 14. yüzyıl ça-
lışacak araştırmacılarla bir atölye hazırlığına geçiş imkânı 
aranacaktır.

Cumartesi, 15.00  |  16 Mart – 20 Nisan 2019 (6 Hafta)

13. ve 14. Yüzyıl 
İslâm Düşünce Tarihi 
Araştırmalarında Yöntem ve 
Kaynak Problemleri 

Mustakim Arıcı
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Cuma, 18.00

Uluslararası Hukuk 
Perspektifinden Silahlı 

Çatışmalarda Cinsel Şiddet 

Ahmet Hamdi Topal

Hukuk
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Ahmet Hamdi Topal, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
tamamladı. Marmara Üniversitesi SBE’de yüksek lisans, Ankara Üniversitesi 
SBE’de doktora derecelerini aldı. Çalışmalarını milletlerarası hukuk üzerinde 
yoğunlaştıran Topal, halen, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
öğretim üyesidir.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

İnsanoğlunun savaşlarda yaşadığı yıkım ve acıyı dikkate 
alan uluslararası toplum, savaş zamanında yaygın bir şe-
kilde görülen uluslararası hukuka aykırı pek çok davranışı 
yasaklamıştır. Bu bağlamda, silahlı çatışmalarda yaygın 
hatta sistematik bir şekilde karşımıza çıkan cinsel suçlar, 
uluslararası hukukun bu yönde adım atmasına neden ol-
muştur. Özellikle, 1990’lı yıllarda Eski Yugoslavya ve Ruan-
da’da yaşanan savaşlarda, yaşlı kadınlar ve küçük kız ço-
cukları dâhil her yaştan binlerce kadın hatta erkeğe hiçbir 
ayrım gözetilmeksizin aleni bir şekilde uygulanan cinsel 
şiddet örnekleri, cinsel suçlara ilişkin uluslararası hukuk 
kurallarının oluşumu üzerinde etkili olmuştur. Bu olayların 
ardından Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 
ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluşuyla 
başlayan ve Roma Statüsü’nün kabulü ve yürürlüğe gir-
mesiyle devam eden süreç, silahlı çatışmalarda cinsel şid-
dete yönelik hukukî mücadele açısından son derece belir-
leyici olmuştur. Böylece, cinsel şiddeti savaşın kaçınılmaz 
bir sonucu ve ordu disiplini ile ilgili bir suç kabul eden klâ-
sik anlayış terkedilmiş; cinsel şiddetin tüm biçimleri failin 
ve mağdurun cinsiyetine, etnik mensubiyetine ve kazanan 
veya kaybeden taraftan olup olmadığına bakılmaksızın ya-
saklanarak sorumluların cezalandırılması öngörülmüştür. 
Bu derste, silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin önlenmesi 
ve sorumluların cezalandırılmasında uluslararası hukukun 
rolü ve öngördüğü hukukî çerçeve ile cinsel şiddetin tâbi 
olduğu hukukî ölçütler, cinsel suç kavramı ve unsurları, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi esas alınarak, uluslararası 
yargı organlarının verdiği kararlar eşliğinde ele alınacaktır.

Cuma, 18.00  |  15 Mart – 19 Nisan 2019 (6 Hafta)

Uluslararası Hukuk 
Perspektifinden Silahlı 
Çatışmalarda Cinsel Şiddet

Ahmet Hamdi Topal 
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Pazartesi, 18.30

Çarşamba, 18.30

İslam Politik Ekonomisi 
Çalışmaları 

İslam İktisadı Çalışmaları II 

İsa Yılmaz

Zeyneb Hafsa Orhan

İktisat
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Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web
sitemizde paylaşılmıştır.

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği 
ile yürütülmektedir. 

Zeynep Hafsa Orhan, Bahçeşehir Üniversitesi ekonomi bölümü mezunudur. 
Yükseklisansı İsveç, Linköping Üniversitesi’nde tamamlamış olup Uluslararası 
ve AB İlişkileri üzerinedir. 2008 başında tamamladığı master tezi, politik iktisat 
alanında yazılmıştır ve finansal küreselleşmeye dair iki alternatif bakışın kar-
şılaştırılmasına dayanmaktadır. 2012 Kasımında Uluslararası Saraybosna Üni-
versitesi’nden almaya hak kazandığı doktorası ekonomi üzerine olup doktora 
tezi, İslami bankalardaki kâr-zarar ortaklıklarının risk analizine dairdir. 2015 ba-
şından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Yrd. Doç. olarak gö-
rev yapmaktadır. İlgi alanları, İslam ekonomisi, İslami finans ve bankacılık, mu-
kayeseli finans ve bankacılıktır. Osmanlı’da İşçiler (İletişim yayınevi, 2013) isimli 
bir kitabı bulunan Yıldırım’ın iktisadi düşünce tarihi, emek tarihi, Osmanlı ve 
Cumhuriyet tarihi üzerine yayınlanmış makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İslam İktisadı Çalışmaları atölyesi İhtisas 2018 güz döne-
minde başlamıştır. Atölyede, İslam iktisadı alanında önemli 
görülen fakat gözden kaçırıldığı düşünülen konularda, bir 
sistematik içerisinde birbirine bağlantılı olmak kaydıyla, 
katılımcı öğrencilerin araştırma yapmaları ve bu araştırma-
yı bir makaleye dönüştürmeleri hedeflenmektedir. 

Atölyenin amaçlarından bir tanesi de akademik yazım 
hususunda ‘learning by doing’ yöntemiyle yol göstericilik 
olduğu için katılımcı arkadaşların bu konuda eksiklerinin 
olması sorun teşkil etmemektedir. İlk dönemi biten atölye 
kapsamında mevcutta 10 öğrenci hali hazırda çalışmala-
rına devam etmektedir. 2019 Bahar döneminde ikincisine 
başlanacak olan atölye için sınırlı sayıda katılımcıyı bu ça-
lışmaya kabul edilecektir.

Çarşamba, 18.30  |  20 Mart – 26 Haziran 2019
(İki Haftada Bir; 8 Hafta)

İslam İktisadı Çalışmaları II

Zeynep Hafsa Orhan
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Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği 
ile yürütülmektedir. 

İsa Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London çift diploma 
programı kapsamında 2013 yılında İşletme-Ekonomi bölümünde Üstün Başarı 
Programından lisans mezuniyetini elde eden İsa Yılmaz, University of Durham 
Islamic Finance bölümünde 2014 yılında yüksek lisans derecesi, ve 2018 yılın-
da doktora derecesi aldı. Halihazırda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gerçekleştirilecek atölye temelde her katılımcı için bir 
araştırma sorusu belirleme ve bu soru üzerinden katılım-
cıların yönelimlerine göre farklı türlerde akademik ürünler 
ortaya koymayı hedefler. Bu anlamda, özellikle İslam ikti-
sadı alanında teorik ya da uygulamaya dönük, kitap tahlili 
(book review), akademik makale, ülke raporu, derleme 
makale (review article) gibi çeşitli akademik çıktılar oluş-
turmak üzere katılımcılar ile atölye yürütücüsü belirlenmiş 
periyotlarda bir araya gelip her hafta gerçekleştirilen çalış-
mayı değerlendirmek ve sonraki haftaların çalışma prog-
ramını belirlemek üzere müzakerede bulunurlar.

Böylesi bir atölyeyi önemli kılan etkenlerden biri özellik-
le İslam iktisadı alanında yapılan çalışmaların akademik 
üretime dönük bir boyuta taşınması ve halihazırdaki lite-
ratüre katkıda bulunmasıdır. Ayrıca, bu alana ilgili duyan 
genç araştırmacıların bir şekilde akademik yazım, literatür 
taraması ve grup çalışması yapma tecrübeleri kazanması 
önemli diğer katkılardandır.

Pazartesi, 18.30  |  11 Mart – 24 Haziran 2019
(İki Haftada Bir; 8 Hafta)

İslam Politik Ekonomisi 
Çalışmaları

İsa Yılmaz

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği 
ile yürütülmektedir. 
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Perşembe, 18.00

Kuşeyrî Risâlesi:
Tasavvufun Tarihsel Hafızasına Giriş II 

Nedim Tan

İslam İlimleri 
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Nedim Tan, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antro-
poloji Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü 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.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Bu derste Kuşeyrî Risâlesi’nin yazıldığı XI. yüzyıl ortaların-
dan günümüze kadar tasavvufu kavram düzeyinde anlam-
landırmak ve diğer dinî ilimler karşısında konumlandırmak 
isteyenlerin başvurduğu bir eser niteliği kazanmasının 
tarihsel sebepleri üzerinde durulacaktır. Klasik dönemde 
tasavvufa gerek içeriden gerekse dışarıdan bakanların il-
gisini çeken ve büyük ölçüde onayını alan bir eser olarak 
Kuşeyrî Risâlesi, modern dönemde de okuyucu bulmuş, 
hem akademik düzeydeki arayışlar hem de irşad hiz-
metlerinin pratik amaçları çerçevesinde farklı söylemleri 
taşıyabilen içeriğiyle çeşitli okumalara tabi tutulmuştur. 
Dersin amacı, sözlük bilgisi ve gramer yapısıyla sınırlı ya 
da tasavvufa duyulan sempatinin yönettiği bir algıyla de-
ğil, klasik dönemde tasavvufî hafızayı gerekçelendiren ve 
modern dönemdeki tasavvufa dönük söylemleri besle-
yen yönleriyle Kuşeyrî Risâlesi’ni okuyarak 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 hafı-
zaya katkısının düzeyleri ve ürettiği etkileşim bağlamında 
incelenecektir. Katılımcılar ilgilerine ve olanaklarına bağlı 
olarak derslerde ortaya konulacak sorular ve başlıklar çer-
çevesinde veri dökümü, literatür tespiti, transkripsiyon ve 
çeviri gibi yazılı etkinliklerde bulunabileceklerdir.

Perşembe, 18.00  |  14 Mart – 02 Mayıs 2019 (8 Hafta)

Kuşeyrî Risâlesi:
Tasavvufun Tarihsel Hafızasına Giriş II

Nedim Tan 
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Çarşamba, 18.00

Çarşamba, 18.30

Son Dönem Osmanlı 
Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı

Latin Amerika Siyaseti

Vahdettin Işık

Süleyman Güder

Siyaset 
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Süleyman Güder, Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2008 yılında tamamladı. “A Com-
parative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in Two Latin American 
States: Brazil and Venezuela in the Twenty-First Century” başlıklı teziyle 2011 
yılında Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans de-
recesi aldı. Dünya Siyaseti, Latin Amerika Siyaseti, Güncel Ortadoğu Siyaseti 
ve Sosyal Hareketler ve Siyasi İlahiyat konularında araştırmalar yapan Güder, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslarara-
sı İlişkiler bölümünden 2016 yılında “Hristiyan ve İslami Kurtuluş Teologlarının 
Öze Dönüş Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle doktorasını 
tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Güder, İlmi Etüdler Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevini 2016 yılından bu yana yürütmektedir. İngilizce, Arapça 
ve Portekizce bilen Güder, evli ve üç çocuk babasıdır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Bu programda Latin Amerika’daki siyasal-toplumsal ko-
nular ve olguların incelenmesi amaçlanmıştır. Seminerin 
amacı, katılımcıların Latin Amerika siyaseti ve toplumuna 
dair tartışma ve literatüre hâkim olması ve temel meselere 
ve kuramlara tarihsel gelişimleriyle birlikte aşina olmasıdır. 
Ders boyunca önemli bölgesel kırılmaların yaşandığı 20. 
yüzyılın başından günümüze Latin Amerika’daki seçilmiş 
konular ve bunların yarattığı sonuçlar yerel, bölgesel ve 
küresel boyutlarıyla ele alınacaktır. Böylelikle, dersin so-
nunda katılımcıların bölgedeki güncel meseleler hakkında 
tarihsel perspektifinden dikkate alındığı bir bakış açısına 
sahip olması beklenmektedir.

Çarşamba, 18.30  |  13 Mart – 24 Nisan 2019 (7 Hafta)

Latin Amerika Siyaseti

Süleyman Güder



25

D
E

R
S

Vahdettin Işık, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ta-
mamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “II. 
Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle tamamladı. Mo-
dernleşme dönemi Türk siyaset ve düşüncesi, eğitimin felsefi ve kurumsal dö-
nüşümü, modern dönem İslam Düşüncesi’nin meseleleri gibi konularda çok 
sayıda makale kaleme aldı. Şair ve Düşünür Sezai Karakoç Kitabı ve Vefatının 
75. Yılında Mehmed Akif kitaplarının editörü olan Işık’ın ‘‘Kültürel Yabancılaş-
ma (II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde)’’ adlı bir kitabı bulunmaktadır. “Said Halim 
Paşa ve Dönemi”, “İslamcılık: Tarih ve Zihniyet” başlıklı yayın çalışmalarını da 
sürdüren Işık, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitü-
sü’nde genel sekreter olarak görev yapmaktadır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Bu derste çağdaş Türk düşüncesini şekillendiren söylem-
lerin daha belirgin olarak ortaya çıktığı II. Meşrutiyet döne-
mindeki belirli dergilerde ve söylemlerde Doğu Batı algısı 
analiz edilecektir. Temel konu edinilen “İctihad” ve “Sırat-ı 
Müstakim” dergilerinin ve onların etrafında kümelenen fi-
kir muhitlerinin ben ve muhatap algılarının neden ve nasıl 
değiştiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çağdaş Türk 
düşüncesini ve siyasetini şekillendirmede hala önemli bir 
yer işgal eden Batıcı ve İslami Yenilenmeci akımların ‘ken-
di’ni ve ‘başkası’nı nasıl tanımladıkları açıklığa kavuşturma-
ya çalışılacaktır. Söylemin inşasını tarihi ve sosyolojik bağ-
lama indirgeme hatasında düşmemek için de “düşünce 
sosyolojisi” yöntemi tercih edilmektedir. Böylece fikirlerin 
doğrudan söylemin inşasına etkisini ve temsilcilerinin ko-
numları ile fikirlerin irtibatını anlamaya imkân bulunabile-
ceği düşünülmektedir.

Çarşamba, 18.00  |  13 Mart – 01 Mayıs 2019 (8 Hafta)

Son Dönem Osmanlı 
Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı

Vahdettin Işık
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Salı, 18.30

Perşembe, 18.30

Tarih ile Edebiyat Arasında 
Tarihi Romanlar

Mekan ve Değerler

Faruk Yaslıçimen
& Yasemin Ulutürk

Ertuğrul Ökten

Tarih
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Ertuğrul Ökten, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Tüm üniversite eğitimi tarih 
alanında oldu. Tarih alanında daha çok Maveraünnehr’den Osmanlı toprakla-
rına uzanan coğrafi alanda kültürel ve entelektüel  tarih üzerine, 13.-16. yy.lar 
aralığına yoğunlaşmaktadır. Kültürel araştırmalar ilgi alanlarından biridir. Ha-
len 29 Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünde doktor öğretim üyesi olarak ders 
vermektedir. 

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Bu dersin amacı mekanlar ve değerler arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Derste esas olarak “Mekanlar ve değerler 
arasında nasıl bir ilişki, etkileşim vardır?” sorusuna cevap 
aranacaktır. Bununla birlikte; Goethe ve tabiat ilişkisi konu 
edilecek, Mekke bir kapitalist şehir midir? sorusu tartışıla-
caktır. Program boyunca seçilecek bazı Osmanlı eserleri 
de dersin gündemine girecektir. Mekânın çok etkiledi-
ği yazarlardan biri olarak Goethe dikkati çeker. Özellikle 
doğadan çok etkilenmiştir. İlk adımda Goethe’nin doğa 
gözlemlerinin eserlerine nasıl yansıdığı ve mekân algısını 
nasıl etkilediği anlaşılmaya çalışılacaktır. “Modern Mekke” 
ruhaniyet/uhreviliğin zirve noktasını temsil eden bir şehir 
olmakla beraber kapitalist dünyanın bazı bariz özellikleri-
ni taşır. Hangi değerin Mekke’ye nasıl yansıdığı tartışılacak 
ikinci husus olacaktır. Üçüncü adımda ise seçilecek bazı 
Osmanlı mimari eserlerinin o zamanın toplumunda hâkim 
olan değerleri ile olan ilişkisini masaya yatırılacaktır. Dersin 
işleyişi katılımcıların teklif ve yönlendirmelerine açık ola-
caktır. Katılımcılardan seçecekleri bir konuda bir sunum 
yapmaları ve sonra bunu bir rapora dönüştürmelerini bek-
lenmektedir.

Perşembe, 18.30  |  14 Mart – 18 Nisan 2019 (6 Hafta)

Mekan ve Değerler 

Ertuğrul Ökten
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Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Dr. Yasemin Ulutürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim üyesi

Dr. Faruk Yaslıçimen, İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi

Bu derste, genel olarak tarihsel romanlara nasıl yaklaşıl-
ması gerektiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Tarih ile 
edebiyat romanda nasıl buluşur? Gerçek nerede biter, kur-
maca nerede başlar? Yazarın kullandığı retorik araçlar ve 
perspektifler bize ne söyler? Akımların tarihî roman üzerin-
de tesiri var mıdır? Sorularına cevap aranacaktır. İnanarak 
okuma, eleştirel okuma, bilinçli metin çözümlemesi ya da 
şüpheyle yaklaşma vb. bu gibi yaklaşımlardan hangilerinin 
‘tarihî romanları okuma farkındalığını arttırmakta olduğu 
irdelenecektir. Ders boyunca hem kuramsal olarak tarih 
ile edebiyat arasındaki ilişki hem de seçilen bazı romanlar 
birlikte okunup tartışılacaktır.

Salı, 18.30  |  12 Mart – 30 Nisan 2019 (8 Hafta)

Tarih ile Edebiyat Arasında 
Tarihi Romanlar

Faruk Yaslıçimen
& Yasemin Ulutürk
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Cumartesi, 16.00

Çarşamba, 18.30

Salı, 18.00

Rights and Quality of the 
Built Environment

Toplumsal Sınıf Çalışmaları

Engellilere Yönelik Sosyal 
Politikalar

Jamel Akbar

Yunus Kaya

Faruk Taşçı

Toplum
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Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Faruk Taşçı, 1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bo-
ğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve 
doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde Aralık 2006–Mayıs 2012 arasında araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. 1 Eylül 2015 tarihinden bu yana Doçent olan Taşçı’nın 
“Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım” (Nobel Yayınları, 2010), “Sos-
yal Politika Ahlakı” (Kaknüs Yayınları, 2017), “Yoksulluk ve Sosyal Hizmet” (İÜ 
Açıköğretim Ders Kitabı, 2015) ve “Engellilik ve Sosyal Hizmet” (İÜ Açıköğre-
tim Ders Kitabı, 2016) adlı kitapları yanında sosyal politika ve sosyal hizmetler 
alanında eserleri bulunmaktadır; İslam’da ekonomi, şehir gibi konular ile de 
ilgilenmektedir.

Engellilik konusu, birden çok disiplin tarafından ele alı-
nabilmektedir. Her disiplin, (doğal olarak) kendi perspek-
tifi üzerinden engellilik konusunu incelemektedir. Ancak 
daha makul olan, engellilik konusunun interdisipliner bir 
perspektifte ele alınmasıdır. Sosyal politika, interdisipliner 
bir mahiyet taşıdığı için, engellilik konusunu bütüncül ele 
almada daha makul bir zemin sağlayacaktır. Bu çerçevede 
derste, öncelikle “engellilik” olgusunun ne olup olmadığı 
mütalaa edilecek ve tarihsel bağlamda engellilik üzerin-
de durulacaktır. Daha sonra da engellilere yönelik sosyal 
politikalar, en çok öne çıkan (bakım ve rehabilitasyon, eği-
tim, istihdam, erişebilirlik, sosyal yardım) yönlerden tartışı-
lacaktır. Tartışmalar, kavramsal, kurumsal ve uygulamalar 
boyutları üzerinden daha çok Türkiye merkezli olacaktır. 
Böylece, katılımcılara bir yandan kavramsal ve tarihsel an-
lamda engellilik konusu diğer yandan da engellilerin gün-
cel sosyal politika konularının artısı-eksisi çözüm odaklı 
olarak sunulmuş olacaktır.

Salı, 18.00  |  12 Mart – 16 Nisan 2019 (6 Hafta)

Engellilere Yönelik Sosyal 
Politikalar

Faruk Taşçı
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Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.
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Yunus Kaya, doktorasını 2007 yılında ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleş-
me, Endüstrileşme ve Toplumsal Sınıf ’ başlıklı teziyle Duke Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalış-
maktadır. Küreselleşme, toplumsal eşitsizlik ve toplumsal sınıf konularında 
çalışmalarına devam etmektedir.

Bu atölyede katılımcılar toplumsal sınıf temalı bir çalışmayı 
tamamlayacaklar ve akademik makale formatında yayıma 
hazırlayıp göndereceklerdir. Çalışmalar, katılımcıların ilgi 
alanlarına ve seçtikleri konulara göre hem birincil hem 
de ikincil veri analizine dayanabilecektir. Atölye hem nitel 
hem de nicel yöntem kullanmak isteyen katılımcılara açık-
tır. İki dönem şeklinde planlana atölyenin ilk döneminde 
konu seçimi, araştırma dizaynı, literatür taramasının ta-
mamlanması ile saha çalışmasının gerçekleştirilmesi veya 
ikincil verilerin toplanmasının sonuçlanması amaçlanmak-
tadır. İkinci dönemde ise veri analizinin tamamlanarak ça-
lışmanın raporlanması ve akademik makale formatında 
yayımlanması amacı ile akademik dergilere gönderilmesi 
amaçlanmaktadır.

Çarşamba, 18.30  |  13 Mart – 26 Haziran 2019
(İki Haftada Bir; 8 Hafta)

Toplumsal Sınıf Çalışmaları

Yunus Kaya
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Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.
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Jamal Akbar is a Professor at Fatih Sultan Mehmet Vakif University. He holds 
B. Arch. from King Saud University, Saudi Arabia; M.Arch.A.S. and PhD. from 
MIT. He was at King Faisal University for over 25 years. His theoretical cont-
ributions are in the field of the built environment. His major contribution is 
in measuring the quality of the built environment by investigating human’s 
and properties’ rights. His latest book (Qas ul-Haq) which concentrated on 
economic principles by comparing rights in different cultures such as access 
to resources, developed conclusions regarding equity, justice, efficiency, pro-
duction modes, power structures and social settings and their ramifications 
on the quality of life and built environment.

Jamel Akbar won the First King Fahd Award for Architectural Research in the Mus-
lim World and the First Award of the Organization of Islamic Capitals and Cities.

Human societies whether within Capitalism, Socialism or 
Islam, manifested diverse humans’ and properties’ rights. 
Regarding urbanization, built environments would have 
different qualities depending on the enjoyment of such ri-
ght by the acting parties whether they were governmental 
agents, institutions, companies or even individuals. At the 
heart of such rights for example is control. The mayor who 
does not own the park may control it; however, he may 
not control a rented apartment in which he lives. This is an 
extreme example. Another example is: what is the limit of 
users’ control over their gated community against the mu-
nicipality? Such questions cannot be answered without 
observing change in the built environment, i.e., physical 
change, change of functions or use, etc. Such observati-
ons would delineate the limits of the claim of control, use 
and ownership in the three doctrines. The course will also 
question rights to access to resources, knowledge and 
permissions (to name only three examples), to compare 
the impact of the different models of rights on the quality 
of the built environments. Such exercise would allow us to 
propose possible solutions to our current global problems 
such as poverty and sustainability. 

Cumartesi, 16.00  |  16 Mart – 13 Nisan 2019 (4 Hafta)

Rights and Quality of the 
Built Environment

Jamel Akbar
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Cuma, 18.00

Çarşamba, 17.30

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün Penceresinden 
Kurumlar ve Kurumsallaşma

Yönetim Tarihi Okumaları 

Erkan Erdemir 

Lütfi Arslan 

Yönetim
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Lütfi Arslan, 1972 yılında Vezirköprü’de doğdu. Marmara Üniversitesi İngiliz-
ce İşletme bölümünden lisans, aynı üniversitede İnsan Kaynakları alanında 
yüksek lisans ve İktisat Tarihi kürsüsünden doktora derecesi aldı. ABD’de Ge-
orgetown Üniversitesi’nde iletişim yüksek lisansı yaptı. Özel sektörde medya 
ve insan kaynakları alanında 15 sene kadar çalıştıktan sonra 2011 senesinde 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne atandı. 2015 senesinde yönetim-strateji 
dalında doçent unvanı aldı. Halen aynı üniversitede çalışmaya devam eden 
Arslan’ın iktisat tarihi, yönetim ve insan kaynakları alanlarında yayınlanmış bi-
limsel eserleri bulunmaktadır.

Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Medeniyetimize ait yönetim pratiğinin kuramsal temelleri-
ne inmeyi amaçlayan bu derste yönetim ve yönetici kav-
ramlarının tarihimizde en çok kriz zamanlarında göz açıcı 
örnekler ortaya koyduğu önermesinden hareket edecek 
ve üç kriz zamanına dair üç temel metni, üç öncü şahıs-
la birlikte ele alacağız. Bu üç öncü şahıs Hz. Ali, Nizamül-
mülk ve Ahmet Cevdet Paşa’dır. Yönetim uygulamaları ile 
birlikte kuramsal katkıları da önemli bu eşhas acaba kriz 
zamanlarında nasıl bir uygulama/pratik ortaya koymuş-
lardır? Pratiklerin, söz konusu eşhasın alanımıza kuramsal 
katkıları olarak görülebilecek eserleriyle (Emirname-i Ali, 
Siyasetname ve Mecelle) ne tür bir rabıtasından bahsedi-
lebilir? Bu soruların cevapları ve üç kriz zamanında ortaya 
çıkan uygulamaların mukayeseli olarak değerlendirilmesi-
nin kendi yönetim düşüncemiz ve felsefemiz açısından te-
mel istinat noktalarını ortaya çıkartacağını umuyoruz. Der-
sin her haftaya münhasır belli okuma metinleri olacak, ilk 
bölümde ders öncesi yapılan okumalar tartışılacak, sonra-
ki bölümde yapılan tartışmanın bir tahlili yapılarak, varılan 
neticelerin günümüze yansıması konuşulacaktır. Her bir 
haftanın okumalarının (ortalama 200 sayfa) tamamlanması 
dersten beklenen faydanın sağlanması açısından zaruridir. 
Katılımcıların dönem sonunda, ders notlarını gözden geçi-
rerek en az 5, en çok 10 sayfalık genel bir değerlendirme 
yazısı yazmaları dersin çıktılarının üzerlerindeki kalıcılığını 
sağlamak açısından önerilir.

Çarşamba, 17.30  |  13 Mart – 01 Mayıs 2019 (8 Hafta)

Yönetim Tarihi Okumaları

Lütfi Arslan

Bu program İLKE Derneği Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) işbirliği ile 
yürütülmektedir. 
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Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Erkan Erdemir, lisans eğitimini 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Yönetim ve organi-
zasyon alanındaki yüksek derecesini 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesinden, doktora derecesini de 2007 yılında Anadolu Üniversitesinden 
aldı.  2012 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanı örgüt kuramları ve örgüt sosyolojisi 
olan Erkan Erdemir, örgüt davranışlarını daha çok yorumsamacı yaklaşımlar 
olan eleştirel, postmodern ve kurumsal kuram çerçevesinden anlamaya ve 
açıklamaya çalışmaktadır.

Neden bazı toplumlar diğerlerinden daha gelişmiştir? 
Bu soruya Jared Diamond 1998 yılında kendisine Pulitzer 
Ödülü getiren Tüfek Mikrop ve Çelik adlı kitabında “kısmet” 
diye cevap veriyor. “Bazı toplumlar diğerlerine göre daha 
uygun bir coğrafi çevrede yaşadıkları için öne geçerler.” 
Dünya ekonomi çevrelerinde James Robinson ile birlikte 
yazdığı Ulusların Düşüşü adlı kitabıyla ses getiren ve adı 
iktisat alanında Nobel Ödülü alması beklenenler arasında 
geçen Daron Acemoğlu ise söz konusu eserinde aynı so-
ruya farklı bir cevap veriyor: “Kurumlar”. Acemoğlu’na göre 
bu işin sırrı, o toplumlarda başarı için gerekli niteliklere sa-
hip bazı kurumların ortaya çıkmış olmasındandır. Peki, ku-
rum nedir, söz konusu kurumlar hangileridir? Nasıl ortaya 
çıkarlar? Gelişmemiş toplumlarda kurumlar yok mudur? 
Bu ihtisas dersi boyunca bu sorulara cevap aranmaya ça-
lışılacaktır. Bu çerçevede kurumların ortaya çıkışı konusu, 
örgüt kuramı/sosyolojisi alanının temel yaklaşımlarından 
olan kurumsal kuram bakış açısıyla ele alınacaktır.  Ku-
rumların ortaya çıkışında en önemli faktörlerden biri olarak 
kurumsal girişimciler gösterilmektedir. Gerçekten de ku-
rumsal girişimciler çok çeşitli özelliklere sahip, hatta kimi 
zaman işlevi kendinden menkul kurumların ortaya çıkışın-
da bile etkin olabilirler. Bu konudaki en güzel örneklerden 
birini oluşturan ve bir anlamda Türkiye’deki kimi bürokratik 
kurumların ortaya çıkışını ve işleyişini hicveden Tanpınar’ın 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı da altı haftalık ders 
çerçevesinde örnek olay olarak incelenecektir.

Cuma, 18.00  |  15 Mart – 19 Nisan 2019 (6 Hafta)

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün Penceresinden 
Kurumlar ve Kurumsallaşma

Erkan Erdemir

Bu program İLKE Derneği Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) işbirliği ile 
yürütülmektedir. 
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