Uzunca bir süredir Türkiye’de sahih bir ilim ve
düşünce geleneğinin tesis edilemediğine 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. Çağın ruhunu ve kendi medeniyetimizin
esaslarını kavrayacak dirayet ve feraset sahibi
ilim adamlarının yetişmesi için İLEM bünyesindeki çalışmalar çok yönlü ve mukayeseli bir
yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu amaçla hazırladığımız 2013 Güz Dönemi İhtisas Programı’nın
detayları bu kitapçıkta yer almaktadır. Programdaki derslere, atölyelere ve okuma gruplarına
tüm ilgilileri beklemekteyiz.

ihtisas 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 yılı aşkın süredir devam eden ‘İLEM Eğitim Programı’ ve ilk uygulaması 2012 Bahar döneminde başlayan İLEM İhtisas Programı,
İlmi Etüdler Derneği’nin ilim dünyamıza sağlamayı düşündüğü
katkılara yönelik önemli bir aşamayı teşkil etmektedir.
İhtisas Programı bünyesinde yürütülecek derslerle farklı meselelerde eleştirel ve yapıcı bir bakışın geliştirilmesi ve buradan hareketle belli birikimlerin oluşturulması; 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.
Alanında yetkin isimlerin yürüteceği ve yine alanın ilgilileri tarafından takip edilen/edilebilecek olan İhtisas Programı, 2013
Güz Dönemi için hazırlanan nitelikli içeriğiyle siz değerli katılımcı adaylarının ilgisine sunulmuştur.
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Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar
Faruk Taşçı
Salı - 17.30 / 29 Ekim 2013 - 20 Aralık 2013 (8 Hafta)
Katılım Şartları: Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.

Ders, sosyal politikaların öneminin gün geçtikçe arttığı görüşünü merkeze almak suretiyle, dünya ölçeğindeki sosyal politika uygulamalarını karşılaştırmalı
bir çerçeve içinde ele almaktadır. Sosyal politika “uygulamalarının karşılaştırılmalı bir şekilde ele alınmasının daha anlamlı/anlaşılır olması” içinse, sosyal politikalara etki eden zeminlerin de karşılaştırılmalı bir şekilde sunulması düşünülmektedir. Böylece sosyal politikaların niçin önemli olduğu; gelinen noktada
nerede durduğu ve nereye doğru evrildiği sorularına da cevap aranmaktadır.

Faruk Taşçı, 1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi
Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı (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. Mayıs 2012’den bu yana Sosyal Siyaset –
Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta olan Taşcı’nın “Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım” (Nobel Yayınları, 2010) ve “Sosyal Politika Ahlakı” (Nobel Yayınları,
2012) adlı kitapları yanında, sosyal politika alanında makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.
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Şehir ve Estetik
Aynur Can
Cuma - 16.00 / 01 Kasım 2013 - 03 Ocak 2014 (10 Hafta)
Katılım Şartları: İngilizce metin okuyup anlayabilmek, estetik duyarlılık ihtiyacını hissetmek, şehre ait sualleri meseleye dönüştürmüş olmak ve şiire aşina olmak. Derse devam konusundan hassas olmak.

Bu seminer dizisi, şehri; kültür ve estetik bağlamında ele almakta ve büyük oranda meseleyi sorunsallaştırmaktadır. Kavramsal çerçevenin çizilmesinin ardından
kısa kent tarihçesi sunulmaktadır. Özellikle İstanbul kentini kendi bağlamı içinde
nasıl düşünmeliyiz, nasıl okumalıyız ve nasıl çözümleyebiliriz suallerinin aydınlatılmasında bilimsel nitelikteki okuma önerileri, görsellerden yararlanma ve bizatihi kent gezisi eşliğinde ‘şehrin ruhuna nasıl dokunacağız’ sorusuna zihinsel
egzersiz pratiği ile cevaplar aranması hedeflenmektedir. Bununla birlikte tarih
bilincinin tazelenmesi, estetik duyarlılığın geliştirilmesi ve arttırılması amaçlanmaktadır.

Aynur Can, 1972 yılında Denizli’de doğdu. 1990’da İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yedi yıl süre ile Ankara ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde
hemşirelik hizmeti verdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden
Yönetim Bilim Dalı’nda ‘İstanbul Kent Dokusunda Bir Tür Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği’ tezi ile yüksek lisans (1998), ‘Antik Kent ve Bu Mekânı Üreten Toplumun Değerler
Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Atina Örneği’ tezi ile doktora (2003) derecesini tamamladı.
Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Programında öğretim üyesidir. Can, kent kültürü ve estetiği alanında önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
dersler vermekte ve bu alanda araştırma ve çalışmalarını yürütmektedir.
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Varoluşçuluk ve Fenomenoloji
Emre Şan
Cuma - 18.00 / 01 Kasım 2013 - 07 Şubat 2014 (8 Hafta - İki Haftada Bir)
Katılım Şartları: Lisans düzeyinde Fenomenoloji ile ilgilenmiş olmak. Husserl ve Heidegger felsefelerini takip etmek. Derse
devam konusunda hassas olmak.

Bu derste, felsefi geleneğin soyutlamalarında kaybolan insan deneyiminin somut temellerini ortaya çıkarmak için felsefenin nesnesini ve yöntemini sorgulayan 20. Yüzyılın iki büyük hareketini, varoluşculuğu ve fenomenolojiyi inceleyeceğiz. Bu bağlamda öncelikle varoluşçuluğun felsefe tarihindeki arka planı ele
alınacak ve Kirkegaard ve Nietzsche ile birlikte önemli temsilcilerinden örnekler
verilecektir. Daha sonra varoluşçu felsefeye bir yöntem sağlayan, insanın dünya
ile olan ilişkisine dair sistematik bir açıklama için gerekli altyapıyı hazırlayan fenomenoloji ele alınacaktır. Fenomenoloji özneyi bütün tözleştirme biçimlerinden özgürleştirme olarak tanımlanacaktır.

Emre Şan, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitim gördü. Paris 1
Panthéon Sorbonne Üniversitesi Çağdaş Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında aynı
üniversitede doktora derecesi almaya hak kazandı. Doktorasından sonra Ecole Normale Supérieur,
Archives Husserl de Paris’te araştırmalarına devam eden Emre Şan’ın aşkınlık problemi üzerine yazdığı kitabı Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi felsefe ödülüyle Mimesis/J. Vrin yayınevinden yayımlanmıştır (2012). Emre Şan’ın uzmanlık alanları arasında Çağdaş Fransız Felsefesi, 19. ve 20. Yüzyıl
Kıta Avrupası Felsefesi, epistemoloji ve varlık felsefesi yer alıyor. Merleau-Ponty, Bergson ve Descartes
üzerine çalışmaları bulunan yazar fenomenoloji, sanat felsefesi ve mimarlık konularına ilgi duymaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.
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Modern Roman Modern Toplum
Ali Büyükaslan
Cuma - 18.00 / 01 Kasım 2013 - 13 Aralık 2013 (6 Hafta)
Katılım Şartları: Lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak. Sosyal bilimler alanında ve ders başlığı alanında ilgili olmak. Derse
devam konusunda hassas olmak.

Geçmişten günümüze romanın macerasına ilgi duyan, toplumsal çözümleme
örneği olarak romanı incelemek isteyen ve toplumun iletişim çabalarından biri
olarak romanı gören metin okumalarıyla: “Dünden bugüne yazının macerası,
anlatı türleri ve roman, bir iletişim yöntemi, bir iletişim çabası olarak yazınsal
eylem, bireysel ve toplumsal bir serüven olarak roman, modern toplum modern
insan, maceranın yazımından yazının macerasına” konuları işlenerek modern roman ve modern toplum tartışılacaktır.

Ali Büyükaslan, Fransız romanı ve yazını üzerine çalışmalarının yanı sıra, kültürler arası iletişim, çok kültürlülük, dil ve reklam dili üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazının macerasını
bir iletişim çabası olarak inceleyen Ali Büyükaslan, metni/yazıyı çift yönlü bir iletişim etkinliği olarak
bireysel ve toplumsal çözümlemenin yöntemi olarak değerlendirmektedir. Yurt içi ve yurt dışında
değişik üniversitelerde çalışmaları bulunan Büyükaslan, halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Modern Kuramsal Gramer Araştırmaları: Sözdizimi
Cem Keskin
Salı - 18.30 / 29 Ekim 2013 - 31 Aralık 2013 (10 Hafta)
Katılım Şartları: Dilbilim ve dil felsefesi meseleleri ile akademik düzeyde ilgilenmek. Tercihen orta seviyede İngilizce biliyor
olmak. Derse devam konusunda hassas olmak.

Dersin amaçları, modern sözdizimi araştırmalarında kullanılan kuram ve yöntemleri katılımcılara tanıtmak, bunların ışığında çeşitli dillerdeki gramer yapılarının kimi yönlerini incelemektir.

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 beri de İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir.

8

Disiplinler Arasında ve Disiplinler Ötesinde Sinema
Cumartesi - 19.00 / 02 Kasım 2013 - 11 Ocak 2014 (11 Hafta)
Katılım Şartları: Sinema veya farklı sanat dallarında lisansüstü çalışmalarda bulunuyor olmak.

Sinemanın, insanın varlığı yanında anlamlı bir varoluşa sahip olabilmesi, sinemanın “sinema” ile sınırlı olmayışının anlaşılması ile başlamaktadır. Bu bakımdan
insanın varlığına yönelik yaklaşımların ve bu yaklaşımların farklı formlardaki ifadelerinin sinema ekseninde incelenebilmesi sinemanın aslına yönelmek anlamına gelmektedir. Bu tür bir yönelmenin gerçekleştirilmesini amaçlayan ders,
sinemanın, çağın ve insanın zaaflarına ve imkânlarına dönüşebilen yapısını tahlil
edecektir.
Program, amaçlanan kuşatıcı perspektifi oluşturabilmek adına ilmi ve sanatsal çalışmalarıyla geniş bir yelpazeye yayılan isimlerin iştiraki ile oluşmaktadır.
Programda yer alan seminerler Celal Fedai, Cihan Aktaş, Enver Gülşen, Rıdvan
Şentürk, Şükrü Sim, Tahsin Görgün, Teyfur Erdoğdu ve Yusuf Kaplan tarafından
verilecektir.
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Giorgio Agamben Okumaları
Cuma - 18.00/ 01 Kasım 2013 - 27 Aralık 2013 (9 Hafta)
Katılım Şartları: Sosyal bilimler ve felsefe alanlarında okuyor olmak, teoriye ilgi duymak, verilen okumaları ve ödevleri harfiyen yapıp derse öyle gelmek.

Giorgio Agamben’in Kutsal İnsan, Dünyevileşmeler, Gelmekte Olan Ortaklaşalık kitaplarını okunacak ve Agamben’in teorik yaklaşımını bilhassa Derrida, Foucault, Hegel, Zizek, Nancy, Badiou ve Schmitt’le irtibatlı olarak çözümlemeye
çalışılacaktır. Bu minvalde egemenlik, pornografi, tesettür, kimlik, din, yapısöküm, etik, cemaat, kurban, mukaddes, zelil gibi konular ele alınacaktır. Bu okuma
programında hangi seviyeden olursa olsun bütün katılımcıların doktora seviyesinde teori ve sosyal bilimler tartışmalarına muttali olmaları hedeflenmektedir.
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İslam ve Postmodernizm
Mustafa Tekin
Çarşamba - 18.00 / 30 Ekim 2013 - 01 Ocak 2014 (10 Hafta)
Katılım Şartları: Sürekli ve istikrarlı katılım sağlamak.

Bu derste, öncelikle modernlikten başlayarak postmodernliğin nitelikleri konusunda bilgileri içeren kitaplardan okuma yapılarak; postmodernliğin durumu,
postmodern etik, İslam ve postmodenizm ve postmodernizmin İslamcılar üzerindeki etkileri bağlamında tartışmalar yapılacaktır.

Mustafa Tekin, 1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Eserlerinde Din ve Toplum” isimli
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” isimli
teziyle doktor oldu. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yardımcı
Doçent olarak atandı. 2006-2007 öğretim yılı içinde İngiltere’de York Üniversitesi Centre For Women’s
Studies’de “A Comparative Study on the Freedom of Women in the Context of Religion-The Cases
of Turkey and England” (Din Bağlamında kadın Özgürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-Türkiye
ve İngiltere Örnekleri) konusunda doktora sonrası araştırma yaptı. 2009 yılında doçent oldu. Halen
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi A.B.D. başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yayımlanmış birçok kitapları,
makaleleri; yurtiçi ve yurtdışında sunulmuş bildirileri vardır.
12

Hobbes’tan Hegel’e Klasik Sosyal Teoride “Öteki” Okumaları
Lütfi Sunar
Çarşamba - 18.00 / 30 Ekim 2013 - 18 Aralık 2013 ( 8 Hafta)
Katılım Şartları: Lisansüstü öğrencisi olmak ve derse devam konusunda hassas olmak.

Klasik sosyal teoride toplumun kuruluşu ve modernitenin çözümlenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Doğal hukuk, sosyal sözleşme ve ahlak teorileri çerçevesinde klasik sosyal teorisyenler modern toplumun oluşumunu ve işleyişini çözümlemeye çalışmışlardır. Bu çerçevede Batı dışı toplumlara dair çözümlemeler,
değerlendirmelerde önemli bir yer tutmuştur. Konjonktürel bir tarih anlayışı,
ilerlemecilik, akılcılık ve ilkel toplumlar bu fikri çözümlemenin temel çerçevesini teşkil etmiştir. Çağdaş emperyal düzenin temel mantığının ve kavramlarının
oluştuğu Hobbes’tan Hegel’e kadarki dönemde Avrupa’nın diğerlerinden üstün
ve diğerlerini yönetmeye layık olduğu fikri oluşturulmuştur. İki dönem sürecek
dersin ilk döneminde Hobbes, Hume ve Montesquieu’nun sosyal teorisinde batı
dışı toplumların yeri incelenecektir.

Lütfi Sunar, Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde
“Karl Marx ve MaxWeber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ınMarx ve Weber’de
Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları adlı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

13

Carl Schmitt Okumaları
Bünyamin Bezci
Cumartesi - 13.30 / 02 Kasım 2013 - 04 Ocak 2014 (6 Hafta - İki Haftada Bir)
Katılım Şartları: Siyaset bilimi ve siyaset felsefesine dair ders almış olmak. İki haftada bir yapılacak olan derslerde verilen
metinleri mutlaka okuyarak ve özet çıkarmış olarak derse gelmek. Derse devam konusunda hassas olmak.

Modern devlete dair sorunlar siyaset felsefesinin kadim konusudur. Bu derste
devlete dair sorunlar başta olmak üzere siyaset felsefesindeki politik olan, demokrasi, liberalizm, hukuk devleti, romantizm, parlamentarizm, egemenlik, siyasi ilahiyat, din-siyaset ilişkisi, vatan ve toprağın siyasi anlamı, siyasi başkaldırı,
modernizm ve gelenek konuları Schmitt’in eserleri bağlamında tartışılacaktır.
Katılımcıların konuları takip edebilecek siyaset felsefesi okumasına sahip olmaları ve takip ettikleri konuları eksiksiz okumaları gerekmektedir.

Bünyamin Bezci, Ankara SBF mezunudur. Uludağ Üniversitesi’nde Carl Schmitt’in
politik felsefesi üzerine doktora yapmıştır. Siyasal düşünceler alanında doçent olarak Sakarya
Üniversitesi’nde çalışmaktadır.
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Çağdaş Arap Edebiyatı Okumaları
Samiha Khalifa Yılmaz
Cumartesi - 17.00 / 02 Kasım 2013 - 04 Ocak 2014 (10 Hafta)
Katılım Şartları: İleri düzey Arapça bilmek. Derse devam konusunda hassas olmak.

Bu okuma grubunda Arap dünyasının sömürge ve işgal devrini sona erdirme
arzusunda olduğu ve bağımsızlık mücadelesini kuvvetli bir şekilde sürdürdüğü
yıllara odaklanan edebiyat eserleri ele alınacaktır. Mücadele yıllarında ülkesinde
bulunan ve bilfiil bağımsızlık için çaba gösteren edebiyatçıların ve bağımsızlık
sürecini hicret ettikleri ülkelerden takip eden edebiyatçıların eserleri ayrı ayrı
incelenecektir. Arap dünyasında sömürgeci devletlere karşı verilen mücadeleyi
ve bu mücadelenin içerden ve dışardan tasvir edilmiş hallerini edebiyat eserleri
üzerinden kavramak programın öncelikli amacıdır.

Samiha Khalifa Yılmaz, lisans eğitimini Cezayir Hadj Lakhdar Batna
Üniversitesi’nde Klasik İngiliz Dili ve Klasik Fransız Dili bölümlerinde tamamladı. 2007 yılında Cezayir
El-Hilal Enstitüsü’nde Sinema ve Televizyon Yayıncılığı diploma programından mezun oldu. Lahay
Global University’de Gazetecilik ve Medya master programını The Psychology of Communication
başlıklı tezi ile tamamladı. Suriye, Cezayir ve İspanya televizyonlarında yayınlanan Indama Tatamarado El-Akhlak adlı televizyon dizisi için yazdığı senaryo 2009 yılında Cezayir Fennec d’or ödüllerinde
en iyi senaryo seçildi. Suriye ve Cezayir’de çok sayıda televizyon filmi yapımında görev aldı. Atham
Jotha adında bir roman yayımladı. Halen Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

15

Martin Heidegger: Düşünmenin Yolunda Olmak
Feridun Yılmaz - Şenol Karagüzel
Cumartesi - 14.30 / 02 Kasım 2013- 4 Ocak 2014 (10 Hafta)
Katılım Şartları: Lisansüstü öğrencisi olmak. Derse katılım konusunda hassas olmak.

Düşünür Martin Heidegger’in yolculuğuna eşlik edip, onun metinleri özelinde,
Batı metafiziğinin varoluşsal bir şekilde dünyayı nasıl kuşattığı, zamanımızın nasıl kendisi haline geldiği ve bu zamanı ve yazgıyı düşünebilmenin imkânlarının
neler olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.

Feridun Yılmaz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünden mezun olan Feridun 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.
Şenol Karagüzel, 1975 yılında Trabzon’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji
mezunu. İstanbul’da bir lisede felsefe hocasıdır. Arapça bilmektedir
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Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi; İslamcı Dergiler Atölyesi
Vahdettin Işık
Katılım Şartları: Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi alanında ve özellikle islamcı yayınlar üzerine ilgili olmak ve bu alanlara dair
çalışma sahibi olmak.

Bu atölyede geçen dönem genel anlamda ele alınan islamcılık düşüncesi ve
Türkiye’de islamcılığın serüveni, islamcı yayınlar üzerinden ele alınacaktır. 19501980 arası Türkiye’de çıkan islamcı dergilerin inceleneceği bu çalışmada, farklı
islamcı söylemler tahlil edilerek dönemin islamcılık bağlamında kazanımları ve
miras bıraktıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Atölyede tüm katılımcılardan
belli araştırmalar talep edilecek ve araştırmacıların bu incelemeleri titizlikle yürütmeleri talep edilecektir.

Vahdettin Işık, 1964 yılında Erzurum’da doğan Vahdettin Işık, uzun yıllar öğretmenlik ve eğitim yöneticiliğinin yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. Halen,
FSMVÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde idarecilik yapmaktadır. 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, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde genel sekreter
olarak görev yapmaktadır.
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İktisat Felsefesi Atölyesi
Feridun Yılmaz
Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

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. Bu tartışmalar, 2013 Bahar
döneminde derinleştirilerek İktisat Felsefesi Atölyesinde Thorstein Veblen, Josep Alois Schumpeter ve Amartya Sen gibi seçme isimler etrafında okumalar ve
bu isimler etrafında yapılan tartışmalar ile sürdürüldü. 2013 Güz dönemi İktisat
Felsefesi Atölyesinde, akademik ürünlere dönüştürülmeye başlanan çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Feridun Yılmaz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünden mezun olan Feridun 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
Mustafa Tekin
Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

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 yolcularıyla, güçlü bir
metodolojik bilinç kazanma ve çeşitli pratikler ortaya koyma hedefi ile yola çıkmıştır. 2013 Güz döneminde bu hedef bağlamında katılımcılar yazmış oldukları
makaleleri derslerde sunarak bu sunumlar üzerinden tartışmalar gerçekleştirecektir. Bu dönem sonunda makalelere son hali verilerek edisyon bir çalışma halinde yayımlanması hedeflenmektedir.
Mustafa Tekin, 1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Eserlerinde Din ve Toplum” isimli
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” isimli
teziyle doktor oldu. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yardımcı
Doçent olarak atandı. 2006-2007 öğretim yılı içinde İngiltere’de York Üniversitesi Centre For Women’s
Studies’de “A Comparative Study on the Freedom of Women in the Context of Religion-The Cases
of Turkey and England” (Din Bağlamında kadın Özgürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-Türkiye
ve İngiltere Örnekleri) konusunda doktora sonrası araştırma yaptı. 2009 yılında doçent oldu. Halen
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi A.B.D. başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yayımlanmış birçok kitapları,
makaleleri; yurtiçi ve yurtdışında sunulmuş bildirileri vardır.
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Tarih Atölyesi
Teyfur Erdoğdu
Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

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. Atölyenin katılımcıları, geçmiş dönemlerde yaptıkları çalışmaların bulgularını ürüne dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Teyfur Erdoğdu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek
lisansı ve Hacettepe Üniversitesi’nde 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 bir sene
Edinburgh Üniversitesinde (İskoçya) ve 2000-2006’da Aix-Marseille I Üniversitesi’nde (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
Bünyamin Bezci
Katılım Şartları: Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

Her bir öğrencinin kendi konusuna, yazabilecek kadar hâkim olduğu Çağdaş
Siyaset Felsefesi Atölyesi 2013 Bahar döneminde bir ‘kavram tarihi’ bağlamında ele alınan konuların çağdaş içeriği tartışılarak yazılanların kontrolü ve ilgili
kavramları ele alan siyaset felsefecilerinin genel düşünceleri analiz edildi. 2013
Güz döneminde katılımcıların belirledikleri konular çerçevesinde makalelerini
tamamlaması hedeflenmektedir.

Bünyamin Bezci, Ankara SBF mezunudur. Uludağ Üniversitesi’nde Carl Schmitt’in
politik felsefesi üzerine doktora yapmıştır. Siyasal düşünceler alanında doçent olarak Sakarya
Üniversitesi’nde çalışmaktadır.
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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.
• Lütfen akademik ve sosyal program takviminiz belli olmadan başvurunuzu yapmayınız.
Başvurularımız 20 Ekim 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.
• 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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