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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, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin
köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı
için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu.
Bu amaç doğrultusunda 16 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları düzenlemektedir.
Bu eğitimlerin başlangıcı olan İLEM Eğitim Programı kendi medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı tanıtan üç yıllık bir programdır. Bu programa
katılan üniversite öğrencilerine insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp
anlamayı sağlayacak gerekli bilgi, bakış açısı, fikir ve metodlar ile ilmî
çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir duruşun kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitim programının tamamlayıcısı olan ihtisas çalışmalarında ise
uzmanlıkların derinleştirilmesi ve bilgi üretim zemininin oluşturulması
amaçlanmaktadır. İLEM, bu iki eğitim programının yanı sıra çeşitli
yaz okulu, konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, bu programları ve diğer akademik çalışmalarını
yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürerek kamuoyunun istifadesine
sunmaktadır.
İLEM’in temel gayesi; ilim geleneğimizden beslenerek insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilim adamlarının yetişmesine ve ilmî çalışmalara zemin oluşturmaktır. Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde
olanlar için ilmî bir muhit olma çabasındadır. Sizi de bu çabaya ortak
olmaya davet ediyoruz.
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İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan
İLEM, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans
öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal
ve dini meselelerimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve
tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz Akademisi’ni düzenlemektedir.
Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz program ile İstanbul’dan Anadolu’ya İlim, İrfan ve Hikmet Köprüsü olmayı amaçlamaktayız. Bir hafta
sürecek olan bu programda seminer derslerinin yanı sıra çeşitli kültür
gezileri, film ve kitap kritikleri gerçekleştirilecektir.
Bu program ile katılımcılara;
Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırma
İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma
İlmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırma
Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak isteyen İstanbul dışında 2018-2019
eğitim döneminde lisans 3. veya 4. sınıfa geçecek öğrenciler, kabul
tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından programın şartlarına
haiz olanlar programa katılmaya hak kazanacaktır.
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açılış konferansı
Bir Yeri Göstermeyen Pencereler:
Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde Süreklilik ve
Bütünlük Sorunu | İbrahim Halil Üçer

seminerler
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu | Lütfi Sunar
Türkiye’de Toplum ve Siyaset | Mahmut Hakkı Akın
İslami İlimlere Giriş | Rahile Kızılkaya Yılmaz
türkiye’de toplum ve siyaset | mahmut hakkı akın
Modern İktisadi Düşünce ve Küresel Ekonomik
Sistem | Taha Eğri
İslam İktisadına Giriş | Zeyneb Hafsa Orhan
Çağdaş İslami Hareketler | M. Hüseyin Mercan

kitap tahlilleri
Ali Ulvi Kurucu Hatıralar I. Cilt | Kurtuluş Öztürk
İlahi Sözün Gücü | İLEM Danışmanları

film kritikleri
Sinema ve Toplumsal Hafıza | Yusuf Ziya Gökçek

geziler
tarihi yarımada gezisi | boğaz turu | zafer söğüt

Bir Yeri Göstermeyen Pencereler:
Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde
Süreklilik ve Bütünlük Sorunu
İbrahim Halil Üçer

16 Temmuz Pazartesi, 9:30 – 11:00

GÜNCELLENECEKTİR

İbrahim Halil Üçer, Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalında hazırladığı “Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği” başlıklı teziyle 2007
senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. Üçer, “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı doktora tezini 2014 yılında tamamladı. İlgi alanları
arasında felsefenin bilgi, varlık ve ahlak gibi konuları, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İslam düşüncesinde metafizik gelenekler,
İbn Sînâ felsefesi ve etkileri, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî, Molla Fenârî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi
konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir.
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Modernitenin Kökenleri ve
Oluşumu
Lütfi Sunar

16 Temmuz Pazartesi, 11:30 – 17:15
Modernite içinde bulunduğumuz dünyanın, 19. yüzyıl sonrası yaşadığı tarihsel dönüşümünü ifade eder. Kökenleri derinlere giden bu kapsamlı tarihsel
dönüşüm neticesinde insana, Tanrı’ya, topluma, tabiata, eşyaya, olgulara ve
dünyaya bakış ve uygarlıklararası ilişkiler neredeyse tümüyle değişime uğramıştır. Sosyal bilimlerde modernitenin oluşumuna ve kökenine dair genellikle Avrupamerkezci bir anlatı hâkimdir. Buna göre Avrupa “kendi göbek bağını
kesme” yetisine sahip yegâne uygarlıktır ve modernlik de onun içsel imkânları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu anlatı moderniteyi biricik ve alternatifsiz bir toplum ve uygarlık biçimi olarak sunmak üzere geliştirilmiştir. Aydınlanma yüzyılından itibaren anlatılagelen ve birçok kez anlatılmaktan dolayı
artık neredeyse anonim bir karakter kazanan bu olağanüstü gelişim hikâyesi
moderniteyi dünya tarihinden soyutlayarak tarih ve mekân üstü bir öze dönüştürmektedirler. Bu seminer bu hikayeyi farklı bir biçimde anlatmak üzere
tasarlanmıştır. Bu çerçevede modernite dünya tarihi içerisine yerleştirerek,
harici etkenler, uygarlıklararası ilişkiler çerçevesinde ele alınacaktır. Böylece
moderniteyi daha geniş bir bakışla daha eleştirel bir biçimde kavramak için
bir başlangıç teşkil ettirilmiş olacaktır.

Lütfi Sunar, Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Bölümlerinde ve 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına
Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de
toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalar yapmakta olan Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları ve
Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism at the
Margin: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the muslim Word: Critical Perspectives
on Islam and Modernity adlı kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’de Toplum ve Siyaset
Mahmut Hakkın Akın
17 Temmuz Salı, 9:30 – 15:30
Türkiye modernleşmesi, bir siyasi proje olarak gelişmiştir. Türkiye’de ba¬tılı
ülkelerde tecrübe edildiğinden farklı dinamikler üzerinden şekillenen kendine has modernleşme tecrübesi, toplumun farklı kesimleri arasında ve toplum
ile devlet arasında bir bölünmüşlük ortaya çıkarmıştır. Bu bö¬lünmüşlük,
toplumda tarihsel ve kültürel kopmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin son döneminde ve cumhuriyet sonrasında siyaset-toplum
ilişkisinin bu değişim üzerinde kurulduğu görülebilir. Çok partili hayata geçişle birlikte toplumun siyasette aktör haline gelmesi, Türkiye’de siyaset-toplum ilişkisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Çift ku¬tuplu dünya düzeninde
Türkiye’nin konumu, kentleşme ve sanayileşme sü-reçleri, gençlik hareketleri, askeri darbeler gibi gelişmeler, siyaset-toplum ilişkisini farklılaştırmıştır.
Bu seminerde Türkiye modernleşmesi sü¬recinde toplum-siyaset ilişkisinin
nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü krono¬lojik olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca İslamcılık, milliyetçilik, muhafazakârlık, solculuk, batıcılık
gibi siyasal anlayışların siyaset-toplum ilişkisindeki konumları ve bu ilişkiye
etkileri tartışılacaktır.

Mahmut Hakkı Akın, 1981 yılında Karaman’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Sosyoloji Bölümüne araştırma görevlisi
olarak atandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans,
2009 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin bir döneminde Maastricht Uluslararası İletişim Fakültesinde (Hogeschool Zuyd) siyaset ve iletişim üzerine dersler aldı. 2013 yılında sosyoloji alanında doçent oldu.
“Toplumsallaşma Sözlüğü”, “Siyasallığın Toplumsal İnşası: Siyasal Toplumsallaşma” ve “Özgürlük Mücadelecisi ve
İslam Düşünürü: Aliya İzzetbegoviç” (Faruk Karaarslan ile birlikte) adlarındaki kitaplarının yanında, Tezkire, Hece,
Demokrasi Platformu, Muhafazakâr Düşünce, Sosyoloji Divanı gibi dergilerde makaleleri ve kitap tanıtım yazıları
yayınlandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim üyesi olarak çalıştı (2014-2015). Halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal teori, Türkiye modernleşmesi, siyaset sosyolojisi, muhafazakârlık ve çocukluk sosyolojisi konularında
çalışmalarına devam etmektedir.
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İslami İlimlere Giriş
Rahile Kızılkaya Yılmaz
19 Temmuz Perşembe, 9:30 – 15:30
İslam toplumunun ilahî ve nebevî mesajla sahih bir ilişki kurabilmesinin
temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. İslami ilimler aynı zamanda
Müslüman toplumun yaşantısının ve düşüncelerinin çerçevesini çizmektedir.
Bu seminerde katılımcıların temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis,
tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu
ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksiyonları ele alınacaktır. İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan bu ilimler, birbiriyle
olan irtibatı da göz önünde bulundurularak sunulacaktır.
İlmin mahiyeti, ilimlerin tasnifi ve İslami ilimlerin genel ilim tasnifi içindeki
yerini tespit etmek; tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi İslami ilimlerin ortaya çıkış ve gelişim serüvenlerini aydınlatmak; her bir İslami ilmin tanıtımı,
yöntemi, işlevi ve bu ilimlerin birbirleriyle ilişkileri konusunda genel bir kanaat oluşturmak seminerde üzerinde durulacak konulardır. Çağdaş dünyayı
yorumlamada İslam ilim geleneğinin bizlere sağladığı imkanların tartışılacağı
bu seminerde katılımcıların, temel İslam ilimlerine dair bütüncül bir bakış
açısı elde etmeleri hedeflenmektedir.
Rahile Kızılkaya Yılmaz, Prof. Dr. M. Mustafa el-A‘zamî’den Kütüb-i sitte ve Muvatta’ın eş-Şeybânî nüshasının
rivâyet icâzetini aldı (2003). Erasmus öğrenci değişimi programı çerçevesinde Belçika’da Katholieke Universiteit
Leuven Faculty of Theology’de bulundu (2006). Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu
(2006). Aynı yıl Marmara Üniversitesi S.B.E. Hadis Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve “İbn Ebî Hâtim
er-Râzî’nin ‘İlelü’l-hadîs’ adlı eserinde Vasledilmekle İlletli Saydığı Mürsel Rivâyetler” başlıklı teziyle yüksek lisans
eğitimini tamamladı (2008). Bu tez, 2009 Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görülmüştür. Marmara
Üniversitesi S.B.E. Hadis Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı (2008). Akademik araştırmalar yapmak amacıyla
Ürdün’de bulundu (Haziran-Eylül 2010). 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Eylül 2012-Nisan 2014 döneminde Columbia University City of New York’ta misafir araştırmacı olarak
bulundu. “Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı doktora tezini başarıyla
tamamladı (2014). Bu tez, 2017 Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görülmüştür. Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Kızılkaya, Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Modern İktisadi Düşünce ve
Küresel Ekonomik Sistem
Taha Eğri

20 Temmuz Cuma, 9:30 – 12:45
Türkiye modernleşmesi, bir siyasi proje olarak gelişmiştir. Türkiye’de batılı ülkelerde
tecrübe edildiğinden farklı dinamikler üzerinden şekillenen kendine has modernleşme tecrübesi, toplumun farklı kesimleri arasında ve toplum ile devlet arasında
bir bölünmüşlük ortaya çıkarmıştır. Bu bölünmüşlük, toplumda tarihsel ve kültürel
kopmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin son döneminde ve
cumhuriyet sonrasında siyaset-toplum ilişkisinin bu değişim üzerinde kurulduğu
görülebilir. Çok partili hayata geçişle birlikte toplumun siyasette aktör haline gelmesi, Türkiye’de siyaset-toplum ilişkisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Çift kutuplu
dünya düzeninde Türkiye’nin konumu, kentleşme ve sanayileşme süreçleri, gençlik
hareketleri, askeri darbeler gibi gelişmeler, siyaset-toplum ilişkisini farklılaştırmıştır.
Bu seminerde Türkiye modernleşmesi sürecinde toplum-siyaset ilişkisinin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü kronolojik olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca
İslamcılık, milliyetçilik, muhafazakârlık, solculuk, batıcılık gibi siyasal anlayışların
siyaset-toplum ilişkisindeki konumları ve bu ilişkiye etkileri tartışılacaktır.

Taha Eğri, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli Örneği”
başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2014-2016 tarihleri arasında George Mason Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak
bulunan Eğri, İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında hazırladığı “Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve Bir
Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Temel çalışma alanları kurumsal
iktisat, ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve İslam iktisadı olan Eğri, halen Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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İslam İktisadına Giriş
Zeyneb Hafsa Orhan
20 Temmuz Cuma, 14.15 – 15:45
Bu ders, konuya dair hiçbir bilgisi olmayanlara İslam İktisadı hakkında giriş
niteliğinde bilgiler verilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaca binaen ders içeriği aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
-İslam iktisadı ne zaman ve neden ortaya çıkmıştır?
-İslam iktisadı nedir? Nasıl tanımlanmaktadır?
-Arka planında neler vardır ve bu arka plan, gelişime nasıl katkıda bulunmuştur?
-İslam iktisadının gelişim seyri nasıl olmuştur?
-Bugün geldiği noktada İslam iktisadının durumu nasıldır?
-İslam iktisadına dair Türkiye’deki gelişim nasıl olmuştur?
Böylece, yukarıdaki sorular ve benzerlerinden hareketle İslam iktisadının
hem dünyadaki hem Türkiye’deki serencamı takip edilmiş olacaktır. İlaveten,
konuyla ilgili belli başlı isim ve çalışmalara dair de bilgi paylaşılması hasebiyle
katılımcıların alanla ilgili başlangıç niteliğinde bir entelektüel kaynak bilgisine sahip olması sağlanacaktır.
Zeyneb Hafsa Orhan, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölüm mezunudur. Yüksek lisansını, İsveç Enstitüsü bursuyla gittiği İsveç’in Linköping Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler üzerine yapmıştır. Hazırladığı master tezi, politik-ekonomi üzerinedir. Doktora derecesini Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden 2012 sonu itibariyle ekonomi
alanında almıştır. Doktora tezi, İslami Bankacılık üzerinedir. Yaklaşık 10 senelik bir süreden beri İslam ekonomisi
ve finansı çalışmaktadır. Son üç senedir de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi (Yrd. Doç. Dr)
görev yapmaktadır.
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Çağdaş İslami Hareketler
M. Hüseyin Mercan

21 Temmuz Cumartesi, 9:30 – 15:30
Bu seminer dizisi İslam’ın temel esasları çerçevesinde şekillenen bir düzen hedefi taşıyan hareketlere yönelik genel bir giriş niteliğinde olacaktır. İslami hareket mefhumunun ve dini hareketlerden temel farkının ne olduğundan hareketle, son yüzyılda teşekkül eden öncü İslami hareketlerin siyasal düzendeki
hedef ve pratikleri seminer boyunca incelenmeye çalışılacaktır. Son asırdaki
belirli kırılma noktalarının İslami hareketlere yönelik tesiri ve bu tesirin yansımaları farklı hareketler özelinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ayrıca
İslami hareketin temel ideolojisinden etkilenen fakat sonrasında ayrışarak
daha aşırı ve saldırgan bir çizgiye ulaşan radikal yapılanmalara da seminer süresince değinilerek, İslami hareketlerin aşırı bir çizgiye kaymaya meyilli olup
olmadıkları sorgulanacaktır. Son olarak ise alternatif bir küresel düzen ya da
uluslararası ilişkiler fikrinin İslami hareketlerin genel düşüncesinde ne kadar
yer tuttuğu derinlemesine incelenecektir.

YM. Hüseyin Mercan, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans
eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu
Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Mercan, genel itibariyle Orta Doğu Siyaseti
üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın Suriye: Rejim ve
Dış Politika başlıklı bir kitabı ve Transformation of the Muslim World in the 21st Century adlı bir derlemesi bulunmaktadır.
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Sinema ve Toplumsal Hafıza
Yusuf Ziya Gökçek
17 Temmuz Salı, 15:30 – 17:30
20. yüzyılın son çeyreğinde Bosna ve Ruanda’da gerçekleşen soykırım hamleleri, sinemada temsil dolayımıyla bir hatırlama biçimine dönüşmektedir.
Filmler bu veçhesiyle izleyeni temsil edilen insana yaklaştırmakta, katliam ve
soykırım zeminlerini yeniden görülmesine, hesaplaşılmasına ve tartışılmasına fırsat vermektedir. Filmin yönetmeninin kişisel tecrübesinin izleri ya da
filmi çeken ülkelerin politik angajmanları da film üzerinde görülmektedir.
Büyük insani krizlerin altındaki insanı görebilme ya da katliamdaki rolünü
gölgeleyebilme adına film aynı zamanda stratejik bir işlev de üstlenmektedir.
Shooting Dogs (2005) - Grbavica (2006) filmleri aracılığıyla 1990-2000 aralığındaki farklı coğrafyalarda izini süreceğimiz katliamların toplumsal hafızada inşa edici rolü konuşulacaktır.

ZYusuf Ziya Gökçek, Marmara İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2006 yılında mezun oldu.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü Yüksek Lisans Programını “Postkolonyal Afrika
Sineması” teziyle bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Anabilimdalında
“Üçüncü Sinema’dan Fernando Solanas Sineması’na Bakış” başlıklı tezle tamamladı. Gökçek, Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Sinema Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
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İLEM Yaz Akademisi’nde
katılımcıların çözümleme ve mukayeseli
değerlendirmelerde bulunabilmeleri
için alanında yetkin kişilerin yapacağı
kitap tahlilleri katılımcılara geniş bir
perspektif kazandıracaktır.
Ertuğrul Düzdağ’ın Ali Ulvi
Kurucu’nun Hatıralar I. Cildi
Kurtuluş Öztürk ile Tahsin Görgün’ün
İlahi Sözün Gücü kitabının tahlili
İLEM Danışmanları tarafından
gerçekleştirilecektir.

13

l
u
b
n
ista zileri
ge

14

İstanbul gezileri ile imparatorluklara
başkentlik yapmış bu güzide şehrin
tarihi dokusunu hissetmek için tecrübeli
rehberler eşliğinde şehrin birçok yerine
geziler düzenlenecektir. Katılımcıların
bu gezilerde farklı tarihsel ve toplumsal
birikimlerle ilişki kurmalarına
amaçlanırken ziyaret edilen yerler ve
dönemler hakkında bilgi, birikim ve görgü
edinmeleri sağlanacaktır.
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BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
Başvurular 25 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşir.
Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak 20182019 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam edecek olanlar
Nasıl başvurulabilir?
Başvurular: http://basvuru.ilem.org.tr/egitim adresinden online başvuru
formunu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.
Başvurularda kimlere öncelik verilir?
• Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında okuyan öğrencilere
• Lisans derslerinde başarılı olan öğrencilere
• Dil donanımı, sanatsal yetenekleri vb. olan öğrencilere öncelik verilir.
Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sonuçları 1 Haziran’da açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu
ile adaylara bildirilecektir.
Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?
İLEM Yaz Akademisi 15-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Kısaca İLEM Yaz Akademisi nedir?
• İLEM Yaz Akademisi seminer dersleri, kitap ve film kritikleri, kültür gezilerini içermektedir.
• Program bir haftalık süreyi kapsamaktadır.
• Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler gerçekleştirilir.
• Programa dahil olan öğrenciler düzenlenen seminerler ve diğer etkinliklere
katılmak zorundadır.
Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak
2018-2019 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam edecek olanlar
Programa kaç kişi alınacak?
Programa 75 katılımcı alınacaktır.
Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
İLEM Yaz Akademisi katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri
bir arada anlamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır.
Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır/gerekiyor mu?
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak için ücret ödenmemektedir.
Program boyunca barınma ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Programa katılan tüm öğrencilerin barınma ve yemek ihtiyaçları İLEM tarafından
sağlanacaktır.
Programa katıldığımda tüm seminerlere katılmam gerekiyor mu?
Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.
Programa öncesi ön okuma yapmam gerekiyor mu?
Programa kabul alan katılımcılarla 7 Haziran’da seminerler için ön okuma listesi
paylaşılacaktır.
Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması zorunlu mu?
Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin yer alan okumaları yaparak programa katılmaları gerekmektedir.
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