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Uzunca bir süredir Türkiye’de sahih bir ilim ve dü-

şünce geleneğinin tesis edilemediğine şahit olmak-

tayız. Yaşanan bu buhranın sebebi medeniyetimizin 

köklerinden kopuştur. İlmi geleneğimizi sürdüren ilim 

adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın 

sorunlarına çözüm üretebilmek gayesiyle çalışmaları-

na 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 çalış-

malar çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapı-

landırılmıştır. Bu amaçla hazırladığımız 2014 Bahar 

Dönemi İhtisas Programı’nın detayları bu kitapçıkta 

yer almaktadır. Programdaki derslere, atölyelere ve 

okuma gruplarına tüm ilgilileri beklemekteyiz.



İLEM İhtisas Programı, İLEM’in, lisansüstü düzeyindeki katılımcılar için hazırladığı bir eğitim programıdır. Bilgiye ulaş-

ma, bunu bir değerler sistemi etrafında üretme/şekillendirme ve paylaşma gibi temel kaygılar programın çerçevesini 

belirlemektedir. İhtisas Programı ile özellikle sosyal bilimler alanındaki konuların kuşatıcı, külli bir perspektif ve özgün 

alternatifler sunacak şekilde çalışılması hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede program, 2014 Bahar döneminde genişleyen konseptiyle yeni dönem hazırlıklarını tamamlamış ve 

birbirinden zengin içerikler oluşturulmuştur. Bu dönem çalışma grupları ekseninde yeniden yapılandırılmış olan İLEM 

İhtisas Programı kıymetli bilim insanlarının katkıları ile vücut bulmuştur. 

Yeni dönemle birlikte İLEM İhtisas Programı dâhilinde Siyaset, Toplum, Tarih, Dil ve Edebiyat, İktisat ve Felsefe çalışma 

grupları oluşturularak bu gruplar nezdinde yeni Dersler, Okuma Grupları ve Atölyeler oluşturulmuştur. Dersler; katılım-

cıların daha hu susi alanlarda derinlemesine analiz ler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. 

Eleş tirel bir bakış kazandırmak ve neti cesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, bu derslerin başlıca 

gayesidir. Okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi biri kimin 

anlaşılmasına, tahlil edilmesi ne ve günümüze aktarılmasına olanak sağlayarak bu konudaki boşluğu doldurmayı he-

defleyen bir çalışmadır. Atölye çalışmaları ise mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarında derin lemesine analiz edebilme 

ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki çalışma grupları oluş-

turulmuş ve yeni faaliyet alanları  açılmıştır.

İLEM İhtisas Programı
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Siyaset Çalışma Grubu; “Politik İdeolojiler”, “Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi” ve “Ortadoğu Siyaseti” başlıkla-

rında üç ders açmasının yanında geçtiğimiz dönem çalışmalarına başlayan, “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi: İslamcı 

Dergiler Atölyesi”nin çalışmalarını da sürdürmektedir. 

Tarih Çalışma Grubu; 2014 Bahar Programı’nda “Osmanlı Bürokrasisi ve Değişim”, “Osmanlı Entelektüel Tarihine Gi-

riş” ve “Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihine Giriş” başlıklarında üç ders açarken, “TETA Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi” 

başlığı ile atölye çalışmasını yürütecektir.

Toplum Çalışma Grubu; bu dönem; “İslam ve Postmodernizm”, “Sosyal Bilimlerin Yapısı”, “İslam Şehri” başlıkları ile 

yeni dersler açmıştır. “Klasik Sosyal Teori’de Öteki” okumaları bu dönem Hegel özelinde devam edecektir. “Türkiye’de 

Kentlerin Değişimi” ve “Türkiye’de Sosyal Politikalar” başlıklarında iki atölye çalışması da Toplum Çalışma Grubu’nun 

bu dönemki çalışmaları arasındadır.

Felsefe Çalışma Grubu; “İslam Felsefesine Giriş: Hidâyetül-Hikme Dersleri” başlığında bir ders açmasının yanı sıra 

“Slavoj Zizek” ve “Martin Heidegger” özelinde açılmış olan okuma gruplarını Bahar Dönemi’nde sürdürecektir.

Dil ve Edebiyat Çalışma Grubu, “Edebiyata Giriş: Yöntem ve Kuramlar” başlıklı bir ders ile ilgililerini beklemektedir. Si-

nema ve sanat çalışmaları bağlamında,” Felsefe ve Sanata Sinematografik Bakışlar” adlı ders ile “Disiplinler Arasında 

ve Disiplinler Ötesinde Sinema” başlıklı okuma grubu da çalışmalarına devam edecektir. 

İhtisas Özel Çalışmalar kapsamında açılan “Günümüz İslam Dünyasında Kur’an’a Yaklaşımlar” başlıklı ders ise modern 

dönem Kur’an ve tefsir tartışmalarına ilgi duyan lisansüstü araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. 

Bu dönem de, kıymetli hocalarımız, Mustafa Tekin, Teyfur Erdoğdu, Bünyamin Bezci, Berat Açıl, Suheyb Öğüt, Lütfi 

Sunar, Feridun Yılmaz ve Faruk Taşçı, İhtisas Programında yer almaktadır.  Kıymetli genç ilim insanlarından, Mahmut 

Hakkı Akın, Mustafa Kömürcüoğlu, İbrahim Halil Üçer, Halil İbrahim Yenigün, Hasan Ramazan Yılmaz, Yusuf Ziya Gök-

çek ile değerli hocalarımız Mustafa Demirci, Necmettin Gökkır, Ertuğrul Ökten, Ahmet Uysal ve Alev Erkilet de İhtisas 

Programının yeni yüzleri arasındalar. 

İlmi birikimin arttırılması gayesi ve çalışma disiplinin öncelendiği İLEM İhtisas Programı, bu yeni yüzüyle katılımcılarının 

daha özgün ve bütünlüklü bir çalışma ortamı kurmasını hedeflemektedir. Gayretli bir hazırlığın neticesinde şekillenen 

İLEM İhtisas Programı’nı genç ilim insanları için bereketli bir menhec sunması niyazı ile takdim ederiz.
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siyaset çalışma grubu

Politik İdeolojiler 

Bünyamin Bezci

Ortadoğu Siyaseti  

Ahmet Uysal

Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi 

Halil İbrahim Yenigün 

Modern düşüncenin sürekli genişleyen 

tartışma alanları içinde, kadim unsurlara 

atfı en çok gerçekleşen alanlardan biri 

siyasettir. Politik olanın, düşünce zemi-

ninde temsili, bilgi-değer ekseninde bir 

bilinçle vücut bulur. İLEM Siyaset Çalışma 

Grubu, siyaset düşüncesini siyasetin milli 

ve milletlerarası uygulamaları ile birleş-

tirip bir ihtisas konusu haline getirerek 

çok boyutlu ve derinlikli çalışmalara bir 

mecra olmayı hedefliyor.



dersKatılım Şartları: Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Politik ideolojiler, hakikatin yerine ikame ettiğimiz söylemler olarak iktidarı yeniden kur-
muşlardı. Bugün artık ideolojilerin eğretilenmiş gerçeklik dünyasının bile olmadığını düşün-
mekteyiz. Fakat ilgili konunun hipergerçeklik tarafını tartışmak için öncelikle ideolojilerin 
ne dediğini anlamamız gerekmektedir. Bir taraftan halen sönmeyen milliyetçilik ve din ateşi 
karşısında ideoloji kavramını bir çırpıda kenara koymak mümkün gözükmemekte diğer ta-
raftan ise ideolojiler politik kavramlara da anlam kazandıran söylemler olarak politik teori-
nin halen vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Özgürlüğü liberalizmi, eşitliği Marksizmi, 
geleneği muhafazakârlığı, adaleti İslamcılığı anlamadan anlamak mümkün değildir. Bu ders 
politik teori çalışmalarına başlangıç aşamasında olanlar için düşünülmektedir. Devam konu-
sunda hassas olanlar beklenmektedir. Tersi durumda amaç hasıl olmayacaktır. 

Politik İdeolojiler

Bünyamin Bezci, Ankara S.B.F. mezunu, Uludağ Üniversitesinde Carl Schmitt’in politik felsefesi üzerine doktora yapmıştır. Siyasal dü-

şünceler alanında doçent olarak Sakarya Üniversitesinde çalışmaktadır.

Bünyamin Bezci

Cumartesi, 14:30 / 15 Mart 2014 - 03 Mayıs 2014 (8 Hafta)
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ders Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler

Bu ders katılımcılara temelde Ortadoğu bölgesindeki (İran ve İsrail dahil)  güncel meseleleri, 
tarihsel süreç içinde yaşanan karışıklıkları ve yeniden şekillenişleri aktarmayı amaçlamakta-
dır. Bu amaca binaen katılımcılara tarihsel ve teorik bir perspektif kazandırılarak a) Osmanlı 
İmpatorluğunun ve Batı kolonizasyonun tarihsel mirası b) bugünkü güncel Ortadoğu ha-
ritasının doğası c) bölgedeki kalıcı otoriteryanizmin sebepleri d) popüler ayaklanmaların 
sebepleri (sözde Arap Baharı gibi) e) İslami Hareketlerin Arap baharından önceki ve sonraki 
rolleri f ) bölgedeki siyasi mücadelelerdeki şiddetin kaynakları g) ekonomik geri kalmışlığın 
sebepleri ve sonuçları h) demokratikleşmenin ve istikrarın bölgedeki geleceği gibi konular 
aktarılacaktır. Bu boyutları açıklarken küreselleşme, Batılı tahakküm, sosyal medya gibi me-
selelerin sosyal, politik, kültürel ve uluslararası boyutlarına da odaklanılacaktır. Son olarak 
Ortadoğu politikasını etkileyen genel sosyal dinamiklere de değinilecektir.

Ortadoğu Siyaseti
Ahmet Uysal

Gün ve saat daha sonra ilan edilecek.

Ahmet Uysal, lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji, Master ve Doktora eğitimlerini Southern Illinois Üniversitesi (Sosyoloji) bölümlerinde 

tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesidir. İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Dr. Uysal, Orta-

doğu’daki gelişmeleri yakından izlerken, bölge ile ilgili güncel ve akademik analizler yapmaktadır.
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dersKatılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Okuma Yoğun, İslam Düşüncesi ve Siyaset Düşüncesi alanındakiler öncelikli

Bu seminerde muasır dönemde İslâmî bir düşünce üretme çabasındaki Müslüman dü-
şünürlerin fikrî mirası, izlediği seyir ve geçirdiği evreler itibariyle coğrafya, kişi ve temalar 
üzerinden işlenecektir. Yaklaşım ve akım çeşitliliğinin genel bir resmini çıkarma gayretimizle 
birlikte çalışmamızın odak noktasında ıslâh geleneği ve bu mirasın günümüzdeki karşılığı 
olacaktır. Buna göre çağdaş dönemde öne çıkan kavram, tema ve mes’elelerin yerli yerin-
ce kavranması ve düşünürler muvacehesinde bunlara ilişkin eleştirel analizlerin ve orijinal 
yorumların katılımcılar tarafından üretilebilmesi dersin temel amacıdır.  Kronolojik bir sıra 
izlenerek Afganî sonrası dönemde ağırlıklı olarak Türkiye, Arap dünyası, İran, Güneydoğu 
Asya ve son dönem itibariyle Avro-Amerikan düşünce havzalarında öne çıkan fikirler ve fik-
riyatlar, seçilmiş düşünürlerin birincil eserlerinin tahlili ve tartışılması suretiyle kavranmaya 
çalışılacaktır. Siyasî düşünceler, ahlâkiyat ve teoloji düzlemleriyle ilişkili biçimde ele alınacak, 
dönemin başından bu yana tartışılan sorunların günümüze izleri sürülecektir.

Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi
Halil İbrahim Yenigün

Salı, 18:30 / 11 Mart 2014 - 29 Nisan 2014 (8 Hafta)

Halil İbrahim Yenigün, İstanbul’da doğdu. Üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji bölümlerinde ta-
mamladı. Master derecesini 2003 yılında ABD’de Texas Tech Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden, doktorasını ise 2013 yılında Virginia 
Üniversitesi Siyaset bölümünün Siyaset Teorisi programından aldı. Bu üniversitelerde aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
2007-8 akademik yılında tez ve dil çalışmaları için Kahire Amerikan Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Ayrıca 2006-10 
yılları arasında American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS)’in idarî editörlüğünü yürüttü. Çalışma alanları, Siyaset Ontolojisi, 
Siyaset Teolojisi, Çağdaş İslâm Siyaset Teorisi özelinde Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi olan Yenigün’ün bazı yerli ve yabancı yayınlarda yazı, 
değerlendirme ve mülâkatları yayımlanmıştır. Yenigün, hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak vazife yapmakta, 
ayrıca İstanbul Düşünce Evi (İDE)’nin genel koordinatörlüğünü yürütmektedir.
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toplum çalışma grubu

Sosyal Bilimlerin Yapısı

Mahmut Hakkı Akın

İslam ve Postmodernizm

Mustafa Tekin

İslam Şehri: Tarih ve Teori

Mustafa Kömürcüoğlu

Klasik Sosyal Teoride “Öteki” II: Hegel Okumaları

Lütfi Sunar

Türkiye’de Sosyal Politikalar Atölyesi

Faruk Taşçı

Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü Atölyesi

Alev Erkilet

İLEM Toplum Çalışma Grubu sosyal teori, 

Türkiye’de toplumsal değişim, şehir, sos-

yal siyaset ve sosyal psikoloji gibi geniş 

bir alanda toplumu ilgilendiren konulara 

bütüncül bir biçimde bakmak üzere çalış-

malar yürütmektedir. Çalışma grubu tara-

fından ihtisas programı kapsamında açılan 

dersler, okuma grupları ve atölyelerde 

günümüz toplum bilimleri çerçevesine sor-

gulayıcı bir perspektifle bakarak; alternatif 

bir bakışın kuramsal içeriğini toplumun 

tüm katmanlardaki izdüşümlerine bakarak 

incelenmesi amaçlanıyor.



dersKatılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler,Devam Zorunlu, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun

Batı düşüncesi içinde doğaya yönelik gözlemler yönünü insana ve topluma çevirdiğinde 
aynı kuşku ve arayış sosyal bilimleri ortaya çıkardı. Sosyal bilimlerin, toplumsal gelişmeler-
den beslenen doğası, bilhassa batı dışı toplumlarda gelişmelere  sahih bir yorum getire-
memenin krizini yaşıyor.  Farklı coğrafyaların, ilmi birikimlerini toplum bilimleri zemininde 
insanlığa sunabilmek bugünün sosyal bilimlerinin arayışını ortaya koyuyor. Bu derste sosyal 
bilimlerin tarihsel süreçteki değişimi sosyal bilimler felsefesi açısından değerlendirilecektir. 
Bu değişimde önemli rol oynayan düşünce akımları, sosyal bilimciler ve filozofların eserleri 
üzerinden tartışılacaktır. Katılımcıların sosyal bilimler felsefesi alanındaki tartışmalara haki-
miyet kazanmaları ve ihtisas çalışmalarında zengin ürünler ortaya koymaya hazırlık yapma-
ları beklenmektedir.

Sosyal Bilimlerin Yapısı
Mahmut Hakkı Akın

Perşembe, 18:00 / 13 Mart 2014 - 01 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Mahmut Hakkı Akın, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 

Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesidir. Sosyal 

teori, siyaset sosyolojisi, Türkiye Modernleşmesi konularında çalışmaktadır. 
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ders Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun

Bu derste, postmodernliğin temel karakteristikleri üzerinde tartışmalar yapılarak, İslam ile 
ilişkileri anlatılacaktır. Özellikle içinde yaşadığımız dünyada postmodernliğin temel teza-
hürleri ele alınacak, İslam ilahiyatı açısından kritikleri yapılacaktır. Özelde ilahiyat bilimleri, 
genelde ise düşünce dünyamıza müessir konumdaki postmodern düşüncenin nasıl bir ko-
numa evrileceği bu dersin ana inceleme konularındandır.

İslam ve Postmodernizm
Mustafa Tekin

Çarşamba, 18:00 / 12 Mart 2014 - 14 Mayıs 2014 (10 Hafta)

Mustafa Tekin, 1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.  “Mevlâna Celâ-

leddin 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. 2006-2007 öğretim yılında İngiltere’de York Üniversitesi Centre For Women’s Studies’de “A Compara-

tive 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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dersKatılım Şartları: Devam zorunlu, Okuma yoğun,  Yönetim Bilimleri, İslam Tarihi, Siyaset Düşüncesi ve Şehircilik alanındakilere öncelikli

Bu dersin amacı “İslam Şehri” kavramını incelemektir. İslam Tarihinde, yüzyıllar içinde farklı 
coğrafya ve etnisitelerin belirleniminde vücut bulan kentlerin; sosyo-ekonomik, fiziksel ve 
yönetsel unsurları ile hangi dinamikleri ortaya çıkarttığını anlamak bu dersin amacıdır. İslam 
Şehri’ne ilişkin kavramsal tartışmalar ve kabuller, bu dersin öncelikli konularından olup, ta-
rihsel seyri içinde Müslümanların idaresi altında vücut bulan şehirlerin kuramsal arka planın-
dan yola çıkarak oluşturulacak projeksiyonlar, günümüze ilişkin verileri irdelemeyi mümkün 
kılacaktır.

İslam Şehri: Tarih ve Teori
Mustafa Kömürcüoğlu

Cumartesi, 16:30 / 15 Mart 2014 - 03 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Mustafa Kömürcüoğlu, 1982 İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans öğrenimine 

başladı. 2003 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Kömürcüoğlu, aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bili-

mi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır. 2006 yılında yüksek lisansını ‘N. Machiavelli ve T. Hobbes’ta Devlet 

Çıkarı – Birey Çıkarı İlişkisi’ başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora 

programına kaydolan Kömürcüoğlu, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya 

başlamıştır. “İdari ve Sosyal Açıdan Türkiye’de Kentsel Dönüşüm” başlıklı doktora tezini 2012 yılında tamamlayan Kömürcüoğlu’nun 

çalışmaları şehircilik ve siyaset bilimi alanlarında yoğunlaşmaktadır.
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okum
a grubu

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, İleri İngilizce, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun

Klasik sosyal teoride “öteki” konusu ciddi bir biçimde ele alınmayı hak eden bir konudur. Mo-
dern toplumun konumlandırılması ve anlamlandırılmasında önemli bir yere sahip “öteki”ne 
dair kavram, bakış ve yargıların anlaşılması modernitenin kavranabilmesi için de gereklidir. 
Hegel, diğer pek çok konuda olduğu gibi bu anlamda da önemli bir dönüm noktasını temsil 
eder. Aydınlanma düşüncesindeki spekülatif düşünceyi sistematik felsefeye dönüştüren He-
gel, Batı’nın Batı dışı karşısındaki konumuna da teorik bir çerçeve ve anlam kazandırmıştır. 
Tam da şarkiyatçılığın doğduğu bir dönemde Hegel, bir şarkiyatçı olmasa da modern top-
lumu dünya tarihi içinde seçilmiş bir konuma yerleştirerek Doğu’nun tarihten dışlanmasının 
felsefi imkanını oluşturmuştur. Bu okuma grubunda Hegel’in tarih felsefesi, fenomenoloji 
ve estetik kuramlarından hareketle modern olan karşısında ötekini konumlandırma biçimini 
tartışmak amaçlanmaktadır.

Klasik Sosyal Teoride Öteki II: Hegel Okumaları
Lütfi Sunar

Pazartesi, 18:00 / 10 Mart 2014 - 12 Mayıs 2014 (10 Hafta)

Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yı-

lında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max Weber’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’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları adlı yayımlan-

mış iki telif kitabı ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.
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atölye

Atölyenin Detayı

Atölye çalışmamız, en temelde Türkiye’deki sosyal politikalar ile ilgilidir. Türkiye’deki sosyal 
politikalar irdelenirken, üç yönlü bir çerçeve üzerinden hareket edilecektir. 

Birinci yön, Türkiye’deki sosyal politikalara yönelik “zihniyet/yaklaşım” üzerinedir. Sosyal po-
litikalarda zihniyet, hem sosyal politikanın müktesebatı ve kurumsal yapılanmasında önem-
lidir hem de sosyal politika alıcılarının “konumlandırılması”nda etkilidir. Bu anlamda sosyal 
politikalarda “hak-görev” ikiliği üzerinden bir çerçeve arayışına gidilecektir. 

İkinci yön, Türkiye’deki (merkezi, yerel ve sivil) sosyal politika aktörlerinin mevcut durumla-
rının kritik edilmesidir. Burada aktörlerin ayrı ayrı değerlendirmesi ortaya konduktan sonra, 
bütüncül bir çerçeveye ulaşılmak istenmektedir. 

Son yön, Türkiye’de “ön plana çıkan” sosyal politika uygulamalarının tetkik edilmesi ve müm-
künse “yeni uygulama modelleri”nin ortaya konması üzerine olacaktır.  

Kimler Katılabilir?

Sosyal Politikalar ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrencileri bu atölyede katı-
lımcı olarak yer alabilir. Ayrıca, sivil toplum, yerel ve merkezi yönetimde sosyal politikalar ile 
ilgili birimlerde çalışanların da atölyede katılımcı olarak bulunmaları beklenmektedir. 

Türkiye’de Sosyal Politikalar Atölyesi
Faruk Taşçı

Salı, 18:00
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atölye Katılımcılardan Beklentiler Nedir?

Her katılımcı ortak bir toplantıda karar verilmiş olan kendi başlığı çerçevesinde araştırmaları-
nı yürütecektir. Bu araştırmalar literatüre dayalı olabileceği gibi, sahaya dönük de olabilir. Bu 
dönemde araştırmacı, diğer katılımcılar ve atölye yürütücüsü ile fikir alışverişini sürdürecek-
tir. Atölyenin amacı, sadece öğrenme değil üretim olacaktır.

Atölye ne zaman başlayacak?

Atölye çalışması İhtisas Bahar Programının başladığı hafta, 10 Mart 2014 Pazartesi başlaya-
caktır. Çalışma takvimi ve buluşma gün ve saatleri ekip içerisinde belirlenecektir. 

Faruk Taşçı, 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 araş-

tırma 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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atölyeAtölyenin Detayı

Kentler, Türkiye’deki dönüşümü en rahat ve çıplak bir biçimde okunaklı kılan yerler. Yalnız 
İstanbul değil, tüm Türkiye’de yükselen binalar; binaları çevrelemeye başlayan çitler, Türkiye 
toplumunun farklılaşmasının işaretlerini veriyor. Klasik kent sosyolojisinin, planlamanın, yö-
netim bilimlerinin entelektüel yaklaşımları da bu süreçte bir hayli zenginleşiyor. Bilim dün-
yasının, bir çığ gibi büyüttüğü çoğu artık özgünlükten uzak metinleri ise, koca bir sel ile 
savrulan şehirlerin akibetine uzanamıyor. Tüm dünya sathında hegomonik bilimsel savlar, ne 
oluyor bu kentlere sorusu ile hipotezlerini gezdiredursun; en ufak kasabalarda bile gelişen 
sektörler, farklılaşan toplumsal refleksler, hipotezleri bir bir yıkan ve kuram ile sahanın bir 
aradalığını zorunlu kılan bir yöntem çağrısını gerektiriyorlar.

Yükselen ekonomi, siyasal istikrar, ileri demokrasi ve tüm bunların ortasında “dönüşen” kent-
ler 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye’de maddi sermayemizi açıklayan kelimeler olmaya de-
vam ediyor. Fizik mekanda görüp göremediklerimiz, bir avuç kentbilimcinin yakalayamaya-
cağı bir hızda tüm unsurlarımza sirayet ediyor.

Bu çerçevede Toplum Çalışma Grubu, ülkemiz deki kentlerin değişimine “seyirci” değil “şehir-
ci” kalma arzusu ile bu atölye çalışmasını başlatmıştır. Atölye şehircilik disiplinlerinde ürün 
veren genç akademisyenlere kapılarını açıyor. Atölye kapsamında kuramsal çalışmalar kadar, 
nitel-nicel araştırmalara , saha çalışmalarına dönük aktif rol alacak bir ekip kurulacak. değişik 
disiplinlerde kentle ilgili çalışmalar yapan araştır macı ve akademisyenlerin katılacağı atölye-
de yürütülen araştırma ve çalışmaların ürünleri kitaplaştırılarak kamuoyu ve ilim dünyası ile 
paylaşılacaktır. Atölye kapsamında daha geniş kesimlere hitap eden seminer ve sunumlar da 
gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü Atölyesi
Alev Erkilet

Cumartesi, 13:00 Atölye çalışma takvimi içinde bu süre esnek tutulacaktır.
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Kimler katılabilir?
Atölyeye sosyoloji, antropoloji, şehir planlama, mimarlık, siyaset bilimi, tarih ve iktisat gibi 
değişik disiplinlerde kentle ilgili çalışmalar yapan araştırmacı ve akademisyenler katılacaktır. 
Kent çalışmaları alanında yoğunlaşmak isteyen veya bu alanda çalışan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerinin katılımı özellikle önemsenmektedir. 

Katılımcılardan beklentiler nedir?
Atölye çerçevesinde kent konusuna ilişkin klasik bir ders yahut listeye dayalı okuma yapıl-
mayacaktır. Her katılımcı ortak bir toplantıda karar verilmiş olan kendi başlığı çerçevesinde 
araştırmalarını yürütecektir. Bu araştırmalar literatüre dayalı olabileceği gibi, saha çalışması 
da olabilir. Bu dönemde araştırmacı, diğer katılımcılar ve atölye yürütücüsü ile fikir alışverişi-
ni sürdürecektir. Atölyenin amacı, sadece öğrenme değil birlikte üretme olacaktır.

Alev Erkilet, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1996) araştırma gö-

revlisi olarak çalıştığı aynı bölümde tamamladı. Bu dönemde DPT’nin Özel İhtisas Komisyonlarında ve Aile Araştırma Kurumu için 

yapılan “Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları” başlıklı araştırmada görev aldı. Bölümlerinden biri-

ni yazdığı araştırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı 

doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İBB’nin Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını 

yürüttü. Aynı yıl ASAGEM için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı” araştırmasında görev aldı. Bu rapor 2008 

yılında yayımlandı. Şubat 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 

yardımcı doçent ve doçent olarak çalışan Erkilet, Eylül 2013’den bu yana Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri 

Bölümü’nde görev yapmaktadır. Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleş-

tirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları ve İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile birlikte) 

adında beş kitabı ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.
atölye
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tarih çalışma grubu

Osmanlı Bürokrasisi ve Değişim

Teyfur Erdoğdu

Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihine Giriş

Mustafa Demirci

Osmanlı Entelektüel Tarihine Giriş

Ertuğrul Ökten

TETA Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi

İnsanlığın tarihsel birikiminin kaynağını 

teşkil eden maddi ve manevi unsurlar, 

gerek medeniyetlerin teşekkülü gerekse 

bizatihi tarihin yazımı bakımından ilmi 

yetkinlikle ayırt edilip, farklılıkları ortaya 

konabilir. İL
EM Tarih Çalışma Grubu, ders 

ve atölyeler ile özgün çalışmalar ortaya 

koyacak genç ilim adamlarını bir araya 

getiriyor.



ders Katılım Şartları: Devam zorunlu, Okuma Yoğun, Tarih alanındakiler öncelikli

Osmanlı’dan günümüze devam edegelen devletin temel yapı taşlarından olan bürokrasinin 
kuruluşunu, yapısını ve özelliklerini anlamak ve üzerinde tartışmak bu dersin temel amacıdır. 
Bu derste evvela Osmanlı klasik devlet sistemi ele alınarak hâkim yönetim zihniyeti irdele-
necek ve 17. yüzyıl başlangıç olmak üzere bürokrasiyi oluşturan yapı tartışılacaktır. Buradan 
hareketle yaşanan değişimler ve bunun bürokrasiye yansıyan boyutları üzerinden dönemsel 
olarak bürokrasinin izi sürülecektir. Bu kapsamda II. Mahmut, Tanzimat, II. Abdülhamid, II. 
Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri bürokratik yapıları irdelenecektir. Bürokrasi-iktidar ilişkisi 
ve bürokratik vesayet tartışmaları da konu dâhilinde ele alınacaktır. 

Osmanlı Bürokrasisi ve Değişim
Teyfur Erdoğdu

Cuma, 18.45 / 14 Mart 2014 - 02 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Teyfur Erdoğdu, Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bölümleri öğretim üyesidir. Uzmanlık 
alanları Osmanlı tarihi; İstanbul tarihi; kavramlar tarihi; his tarihi; tarih felsefesi; sanat ve tarih; şehircilik. 1993–1999 arası Mülkiye’de 
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra 1999-2000 yıllarında Alman devlet bursu ile 2 
sene Otto-Friedrich Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesi’nde (İskoçya) 
ve 2000–2006 yıllarında Aix-Marseille I Üniversitesi’nde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulundu. 2006 yılından 
bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılından 
bu yana akademinin yanında TRT Radyo 1’de Tarih Atölyesi isimli programı Bülent Arı ile birlikte hazırlıyor ve sunuyor. 2013’den bu yana 
da 81 ayda 81 ilde Şehir Belediyeleri ve Kent Konseylerinin desteği ile kurulacak olan Şehir(li) Atölyesi’ni Hasan Soygüzel ve Enes Keskin 
ile birlikte düzenliyor.
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dersKatılım Şartları: Lisansüstü öğrenciler, İngilizce veya Arapça bir metni okuyabilme, Sunum hazırlama ve sunma, Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Dünya Tarihine siyasi, sosyal, ekonomik tarih gibi alt sektörleri birleştiren bir alan olarak me-
deniyet temelinde yaklaşılır. Medeniyetler, tarihin en uzun ömürlü yapıları olduğu için, orta-
ya çıkışları, hâkimiyet evreleri, krize girmeleri ve çöküşleri, siyasi ve sosyal tarihlerde olduğu 
gibi çok açık değil, uzun süreler içinde dışa vurduğundan detaylı incelenmeyi gerektirir. Bu 
yüzden Medeniyet tarihi incelemelerini başta İbn Haldun, Toynbee, N. Bardyaev, Spengler, 
Sorokin gibi tarih filozoflarının felsefelerinin ışığında, karşılaştırma yaparak ortaya koymak 
mümkün olmaktadır. Bu dersler esnasında özellikle İslam Medeniyeti, Hint Medeniyeti, Uzak 
Doğu-Çin Medeniyeti, Afrika Medeniyetleri ve Modern Batı Medeniyeti, diğer medeniyetlere 
göre daha fazla ele alınacaktır. Medeniyetlerin doğuşu, aşamaları, geçirdiği evreler, gerileyi-
şi, Avrupa merkezci yaklaşımlar ile hesaplaşarak incelenecektir.  Son dönemde medeniyet 
tarihi incelemelerinde ortaya çıkan başta Medeniyetler Çatışması ve Medeniyetlerin Sonu 
gibi yeni yaklaşımlar da tartışma konusu yapılacaktır.

Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihine Giriş
Mustafa Demirci

Cuma, 18.00 / 14 Mart 2014 - 02 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Mustafa Demirci, 1967 yılında Konya’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Karaman İ.H.L’de tamamladı. (1986), Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu; 1995 yılında aynı üniversitede “Beytü’l-Hikme: Kuruluşu, Faaliyetleri ve Etkileri”  başlıklı yüksek 
lisans teziyle mezun  oldu. Marmara Üniversitesinde 1995-2001 yılları arasında “Abbasiler Zamanında Toprak Sistemi” tezi ile doktorasını 
tamamladı. 1997-1998 yıllarında Ürdün üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 2001-2006 yılları 
arasında çalıştı: 2005 yılında yardımcı doçent 2006’da doçent oldu . 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 
geçti. 2011 Haziranında Profesör oldu. Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Halen Aynı Üniversitede öğretim üyeliği yapmaktadır. 
Dört telif, beş edisyon ve çoğunluğu İslam Medeniyeti alanında çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.
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ders Katılım Şartları: Devam Zorunlu, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun, Tarih, Felsefe, Kelam alanındakiler öncelikli

Bu derste temel amacımız fikirlerin üretildiği tarihsel ortam ve şartların vurgulandığı (fikrin, 
düşünce hareketlerinin tarihselliği) entelektüel tarihi bağlamında düşünce tarihinden farklı 
olarak Osmanlı ‘entelektüel tarih’i nasıl yazılıp anlatılabilir sorunsalını temel alarak bu tarihin 
belli başlı birkaç kişi ve meselesi üzerine konuşmak olacaktır. Dönem olarak genellikle ihmal 
edilen Moğol istilaları sonrası döneme bakılacaktır. Adudüddin İci ve dil; Davud-ı Kayseri ön-
cesi ve etkisi; İbn Arabi, Füsusü’l-Hikem ve şerhleri Hüseyin Avni Konuk; Molla Fenari ve aile-
si; Taşköprülüzade Şakayıkü’l-Numaniye ve Mevzuatü’l-Ulum başlıkları ele alınarak “nasıl in-
celemeli?” sorusunu sorup “ağlar, coğrafi hareketlilik, veri tabanları” üzerinde konuşulacaktır.

Osmanlı Entelektüel Tarihine Giriş
Ertuğrul Ökten

Cuma, 17:00 / (14 Mart 2014 - 18 Nisan 2014 (6 Hafta)

Ertuğrul Ökten, lisans ve yüksek lisans çalışmalarını sırasıyla Boğaziçi ve Bilkent üniversitelerinde yaptı. Doktora tez konusu Molla 

Cami’nin Hayatı ve Herat’taki Entelektüel Misyonu’dur (University of Chicago, 2007). Sosyal ve kültürel tarihle başlayan tarih ilgisi son za-

manlarda entelektüel tarihe kaymıştır. Şu anda 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent 

olarak çalışmaktadır.    
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atölye

Atölyenin Detayı

TETA, tarih alanında lisansüstü çalışmalar yapan ve yapacak olan araştırmacılara/öğrencilere 
çalışmalarında, araştırma ve yazım aşamalarında kuramsal ve uygulama açısından yardımcı 
olmak amacıyla kurulmuştur. Atölyeye katılacak araştırmacılar mevcut çalışmalarını TETA’ya 
katılacak diğer araştırmacılarla birlikte tartışma ve geliştirme imkânı bulacaklardır. TETA’da 
katılımcı ders aşamasında ise ilgilerine ve bir plan dairesine göre önce seminer ödevleri-
nin sonra elzem olan konuların belirlenmesinde kendisine yol gösterilecektir. Katılımcı tez 
aşamasında ise katılımcının tezini burada sunması, tezin tartışılması ve katılımcının tezini 
zenginleştirecek fikirlerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Katılımcıların konuları tarih ala-
nındaki açıklıklar gözetilerek belirlenecektir. Ayrıca TETA katılımcıları hazır bulundukları İhti-
sas Çalışmaları Tarih Grubu tarafından gerçekleştirilecek tarih seminerlerini bir sonraki TETA 
oturumunda topluca ele alıp değerlendireceklerdir.

Kimler katılabilir?

Lisansüstü eğitimi yapmış ya da yapıyor olmak. Tarih alanında olmasa da tarihe yönelik bir 
tez yazmanın düşünülmesi gereklidir. Mutlaka bir yabancı dil bilmek.

TETA Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi
Teyfur Erdoğdu

Salı, 18:00 (İki haftada bir)
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Katılımcılardan beklentiler nedir?

Her katılımcı kendi çalışması çerçevesinde araştırmalarını yürütecektir. Katılımcılar çalış-
maları esnasında elde ettikleri çıktıları atölyede paylaşacaklardır. Bu dönemde araştırmacı, 
diğer katılımcılar ve atölye yürütücüsü ile fikir alışverişini sürdürecektir. Atölyenin amacı, 
sadece öğrenme değil birlikte üretme olacaktır. TETA ile tarih konusunda ülkemizde çalışıl-
mayan ancak elzem konular katılımcılara tanıtılacaktır. Bunun sonucunda katılımcıların bu 
konularda çalışma yapması önerilecektir. TETA katılımcısının ilgisi dâhilinde gelecek 10’ar 
yıllık planlarını yapması öngörülmektedir.

Atölye ne zaman başlayacak?

Atölye çalışması İhtisas Bahar Programının başladığı hafta, 11 Mart 2014 Salı Günü başlaya-
caktır. 

atölye

Teyfur Erdoğdu, Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bölümleri öğretim üyesidir. Uzmanlık 
alanları Osmanlı tarihi; İstanbul tarihi; kavramlar tarihi; his tarihi; tarih felsefesi; sanat ve tarih; şehircilik. 1993–1999 arası Mülkiye’de 
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra 1999-2000 yıllarında Alman devlet bursu ile 2 
sene Otto-Friedrich Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesi’nde (İskoçya) 
ve 2000–2006 yıllarında Aix-Marseille I Üniversitesi’nde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulundu. 2006 yılından 
bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılından 
bu yana akademinin yanında TRT Radyo 1’de Tarih Atölyesi isimli programı Bülent Arı ile birlikte hazırlıyor ve sunuyor. 2013’den bu yana 
da 81 ayda 81 ilde Şehir Belediyeleri ve Kent Konseylerinin desteği ile kurulacak olan Şehir(li) Atölyesi’ni Hasan Soygüzel ve Enes Keskin 
ile birlikte düzenliyor.
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felsefe çalışma grubu

İslam Felsefesine Giriş: Hidâyet-ül Hikme Dersleri

İbrahim Halil Üçer

Düşünmenin Yolunda Olmak:  

Martin Heidegger Okumaları

Feridun Yılmaz ve Şenol Karagüzel

Slavoj Zizek Okumaları

Suheyb Öğüt

Bir felsefe dili kurmak, yüzyılları gerekli 

kılan bir çabada ancak karşılık bulur. Batı 

düşüncesinin berraklığını yitiren doğa-

sına karşı klasik felsefi geleneğin İslam 

dünyasındaki karşılıkları, insana, bilime, 

doğaya, siyaset ve ahlaka ilişkin temel 

varsayımlarındaki saygınlığını muhafaza 

ediyor. İLEM Felsefe Çalışma grubunda 

çağdaş düşüncenin mukayeseli kritiği ve 

klasik metinlerin okunduğu programlar 

yer alıyor.



ders Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler,  Temel Osmanlıca, Temel Arapça

Bu derste İslam felsefesi, klasik bir felsefeye giriş metni olan, Esiruddin el-Ebherî’nin Hidâ-
yetü’l-hikme’si üzerinden problem odaklı bir şekilde ele alınacaktır. Aynı zamanda Osmanlı 
dönemi felsefe eğitiminin temel metinlerinden biri olan Hidâyetü’l-hikme ve Osmanlıca ter-
cümesi İklîlu’t-terâcim merkezli olarak işlenecek derste, İslam felsefesinin mantık, doğa fel-
sefesi ve metafizik alanları üzerinde durulacaktır. Dersin amacı, küllî bir ilimler sistemi olarak 
klasik felsefeyi, özgün müfredatı aracılığıyla yeniden tahsîl etmektir.

İslam Felsefesine Giriş: Hidâyetü’l-Hikme Dersleri
İbrahim Halil Üçer

Perşembe, 17:00 / 13 Mart 2014 - 01 Mayıs 2014 (8 Hafta)

İbrahim Halil Üçer, Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı ‘Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği’ başlıklı teziyle 2007 senesinde yük-

sek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. 

İbrahim Halil Üçer hâlen ‘İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı’ başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. 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 ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.
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okum
a grubu

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu

Martin Heidegger, rasyonel ve lojik merkezli bir düşünme olan felsefenin varolanı varolan 
gibi ele aldığı için varlık’ın üzerini örttüğünü söylemektedir. Heidegger’in dilinde metafizik 
olan bu düşünme biçiminin temelleri Antik Yunan’da atılmış olup, bu düşünmenin somut-
laşması teknik varlığın tahakkümü şeklinde görünür hale gelmiştir. Heidegger, metafiziğe 
karşı çıkarken yeni bir düşünme biçimi geliştirmemektedir. Çünkü Heidegger, varlık’ı zaman, 
zamanı da yazgı olarak ifade etmiştir. Heidegger, zamanın görünümleri karşısında dehşete 
düşüldüğünde ve varoluşsal (bir karşı çıkış tarzında değil) bir kaygı halinde varlık’ın açığa çı-
kacağını söyler. Çünkü düşünmek hiçbir şey yapmamaktır der düşünür. Varlık’ın sesine kulak 
verdiğimizde, kendimizi varlık’a teslim ettiğimizde ancak varlık kendisini gösterir. Felsefi ya 
da metafizik bir düşünme biçimi gibi özne -nesne ayrımları üzerinden yapılacak her düşün-
me, nihayetinde varlık’ı tasarımlamak demek olacaktır. Bu dersin amacı Heidegger’in diliyle 
metafizik düşünürlerle bir muhabbet içerisine girilip, bugün hala niçin düşünemediğimiz ve 
hiç karşı çıkmadan nasıl bir yazgı içerisinde olduğumuzun üzerine düşünülecektir.

Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger Okumaları
Feridun Yılmaz ve Şenol Karagüzel

Cumartesi, 14:30 / 15 Mart 2014 - 03 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Feridun Yılmaz, 1969 Bulgaristan doğumludur. Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) mezunu. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümün-

de öğretim üyesi. İngilizce bilmektedir.

Şenol Karagüzel, 1975 Trabzon doğumlu. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji mezunu. İstanbul’da bir lisede felsefe hocasıdır. Arapça bil-

mektedir.
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okum
a grubu

Katılım Şartları: Okuma yoğun,  İleri İngilizce, Sosyal Bilimler ve Felsefe alanındakiler öncelikli

Okuma grubunun amacı, Zizek’in ontoloji, siyaset felsefesi, etik konularındaki yaklaşımlarıy-
la kapitalizm, milliyetçilik, çok-kültürcülük, liberalizm, sekülerizm ve popüler kültür tenkitle-
rini Derrida, Foucault, Agamben, Heidegger, Hegel, Kant, Aristoteles gibi isimler üzerinden 
tahlil etmek ve bu suretle felsefe-psikanaliz-sosyoloji arasındaki kesişim noktalarını belirgin 
hale getirmektir. Katılımcıların, batı düşüncesi içerisindeki günümüz kırılmalarını ve düşün-
ce dünyamıza tesir eden problematikleri çözümlemesi hedeflenmektedir.

Slavoj Zizek Okumaları
Suheyb Öğüt

Cumartesi, 18:30 / 15 Mart 2014 - 3 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Suheyb Öğüt, Bilgi Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi bölümünde lisans okudu. Sabancı ve Bilgi Üniversitesi’nde kültürel çalışmalar yüksek 

lisansı yaptı. Tez konusu: Pornografi ve Tesettür: Egemenliğin İki Diferansiyeli. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 

doktora tezini tamamlıyor. Doktora çalışması psikanaliz, sosyoloji ve felsefenin kesişimi üzerinedir.
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dil ve edebiyat çalışma grubu

Edebiyata Giriş: Yöntem ve Kuramlar

Berat Açıl

Edebiyatın bir estetik olduğu kadar dilin 

işlevsel imkanları ile üretmiş olduğu 

birikim, dil ve edebiyata dair konuların 

incelenmesine imkan vermektedir. Dil 

ve Edebiyat Çalışma Grubu bu bağlamda 

klasik ve modern yaklaşımların incelene-

ceği programlar gerçekleştirmektedir.



ders Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun

Dersin amacı edebiyat metinlerine yöntemsel ve kuramsal yaklaşımları, özet bir şekilde sun-
maktır. Bu vesileyle hem klasik hem de modern edebiyatımıza nasıl yaklaşılabileceği mese-
lesi de tartışılacaktır. Eserin üretildiği zeminden hitap ettiği çevreye kadar çeşitli boyutlarda 
kuramsal çerçevelerin analiz edileceği bu çalışmada teorik analiz kadar yöntemsel yaklaşım 
becerisi kazandırmak da öncelenmektedir. Bu kapsamda kuramsal yaklaşımlar örneklendi-
rilerek pratik bir tasnif ve analiz çerçevesi oluşturulmaya çalışılacaktır. Dersin sonunda öğ-
rencilerin okudukları bir eleştiri metninin hangi kuramsal bakış açısıyla yazılmış olduğunu 
anlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Edebiyata Giriş: Yöntem ve Kuramlar
Berat Açıl

Perşembe, 17:00 / 13 Mart 2014 - 01 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Berat Açıl, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Açıl, 

2009’dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmaktadır. Osmanlı edebiyatının değişik alan-

larında araştırmalar yapmış ve yapmakta olan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı okuma 

ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl’ın yazıları Varlık, Virgül, Kitap-lık, Parşömen, 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik derlemelerde çıkmış ve 2013’te Klasik Türk 

Edebiyatında Alegori adlı kitabı Küre Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Daha önce Kritik dergisinin yayın kurulu üyesi olan Açıl, İnsan 

ve Toplum Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Berat Açıl, World History Association üyesidir. 
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özel çalışmalar

Günümüz İslam Dünyasında Kur’an’a Yaklaşımlar 

Necmettin Gökkır

Felsefe ve Sanata Sinematografik Bakışlar

Suheyb Öğüt

Disiplinler Arasında ve Disiplinler Ötesinde 

Sinema

Yusuf Ziya Gökçek ve Hasan Ramazan Yılmaz

İLEM’de henüz bir çalışma grubu kapsa-

mında yer almadığı halde ilim dünyamız-

da tartışılması öngörülen çeşitli çalışma-

lar özel etkinlikler kapsamındadır. İle
ride 

farklı alanlarda oluşturulacak çalışma 

gruplarının nüveleri bu programlarda 

atılmaktadır. 



ders Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Okuma yoğun

İslam dünyasında Kur’an’a yaklaşımlar konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve İslam coğraf-
yasını bu noktada tanıtmak dersin temel amacıdır.  Farklı İslam coğrafyalarında Kur’an’a farklı 
yaklaşımları tanıtmak akademik çalışmalardaki zenginliği ve farklı perspektifleri artıracaktır. 
Dersin amacına yönelik olarak, Mısır, Hint Alt Kıtası, Osmanlı ve Türkiye’de, Kur’an ve Tefsir 
üzerine yapılmış çalışmalar hakkında metodolojik ve epistemolojik tahliller yapılacaktır.

Günümüz İslam Dünyasında Kur’an’a Yaklaşımlar
Necmettin Gökkır

Perşembe, 18:30 / 13 Mart 2014 - 01 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Necmettin Gökkır, 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi SBE’nde Tefsir Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 

2004 yılında da İngiltere’de Manchester Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümünde “The Application of Modern Critical Theories 

to the Studies of the Qur’an: With a Particular Focus on Quranic Studies in Turkey Between 1980-2002” başlıklı teziyle doktorasını ta-

mamladı. 2004 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kur’an’a yaklaşımlar, 

Diaspora hermeneutiği, Osmanlı ve Türkiye’de Kur’an çalışmaları gibi konulara özel ilgi duyan Gökkır’ın İngilizce ve Türkçe olmak üzere 

birçok yayını bulunmaktadır.
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dersKatılım Şartları: Devam Zorunlu, Alanı Felsefe ve Sinema olan katılımcılar öncelenecektir

Sosyal bilimlerin temel disiplinleri (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji) ile dini ve siyasi  meseleleri 
teorik ve psikanalitik bir bakış açısı ile okumak için yapılacak olan bu seminerlerde her hafta 
belirlenen filmler üzerinden analizler yapılacaktır. Seminere gelecek olan katılımcıların belir-
lenen filmleri daha önce izlemesi gerekmektedir. Derste yalnızca filmlerin tahlili yapılacaktır.

Felsefe ve Sanata Sinematografik Bakışlar
Suheyb Öğüt

Cuma, 18:00 / 14 Mart 2014 - 02 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Suheyb Öğüt, Bilgi Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi bölümünde lisans okudu. Sabancı ve Bilgi Üniversitesi’nde kültürel çalışmalar yüksek 

lisansı yaptı. Tez konusu: Pornografi ve Tesettür: Egemenliğin İki Diferansiyeli. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 

doktora tezini tamamlıyor. Doktora çalışması psikanaliz, sosyoloji ve felsefenin kesişimi üzerinedir.
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okum
a grubu

Katılım Şartları: Yeni Katılımcı Alınmayacak

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 incelene-
bilmesi sinemanın aslına yönelmek anlamına gelmektedir. Bu tür bir yönelmenin gerçekleş-
tirilmesini amaçlayan ders, sinemanın, çağın ve insanın zaaflarına ve imkânlarına dönüşebi-
len yapısını tahlil edecektir.

Disiplinler Arasında ve Disiplinler Ötesinde Sinema
Yusuf Ziya Gökçek ve Hasan Ramazan Yılmaz

Cumartesi, 18:30 / 15 Mart 2014 - 03 Mayıs 2014 (8 Hafta)

Yusuf Ziya Gökçek, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2011 

yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümünde Yüksek Lisans’ını tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Sinema-TV’de Doktora öğrencisi olan Gökçek aynı bölümde öğretim görevlisidir.

Hasan Ramazan Yılmaz, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını “Yeni Gerçekçilik ve 

Türk Sinemasında Gerçekçilik” başlıklı tezi ile 2011 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde sinema alanında doktora çalışmalarına 

devam eden Yılmaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde akademik uzman olarak çalışmaktadır.
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Siyaset  
Çalışma Grubu

Ders  Politik İdeolojiler  Bünyamin Bezci Cumartesi / 14.30

Ders  Ortadoğu Siyaseti  Ahmet Uysal İlan Edilecek

Ders  Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi  Halil İbrahim Yenigün Salı / 18.30

Toplum  
Çalışma Grubu

Ders  İslam Şehri: Tarih ve Teori Mustafa Kömürcüoğlu Cumartesi / 16.30

Ders  Sosyal Bilimlerin Yapısı  Mahmut Hakkı Akın Perşembe / 18.00

Ders  İslam ve Postmodernizm  Mustafa Tekin Çarşamba / 18.00

Okuma Grubu  Klasik Sosyal Teoride Öteki II: Hegel Okumaları   Lütfi Sunar Pazartesi / 18.00

Atölye  Türkiye’de Sosyal Politikalar  Atölyesi Faruk Taşçı Salı / 18.00

Atölye  Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü  Atölyesi Alev Erkilet Cumartesi / 13.00

Tarih  
Çalışma Grubu

Ders  Osmanlı Entelektüel Tarihine Giriş  Ertuğrul Ökten Cuma / 17.00

Ders  Osmanlı Bürokrasisi ve Değişim  Teyfur Erdoğdu Cuma / 18.45

Ders  Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihine Giriş  Mustafa Demirci Cuma / 18.00

Atölye  TETA Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi  Teyfur Erdoğdu Salı / 18.00

Felsefe  
Çalışma Grubu

Ders  İslam Felsefesine Giriş: Hidâyet-ül Hikme Dersleri İbrahim Halil Üçer Perşembe / 17.00

Okuma Grubu
 Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger 
Okumaları    

Feridun Yılmaz ve Şenol Karagüzel Cumartesi / 14.30

Okuma Grubu  Slavoj Zizek Okumaları  Suheyb Öğüt Cumartesi / 18.30

Dil ve Edebiyat  
Çalışma Grubu Ders Edebiyata Giriş: Yöntem ve Kuramlar  Berat Açıl  Perşembe / 17.00

Özel Çalışmalar

Ders  Günümüz İslam Dünyasında Kur’an’a Yaklaşımlar Necmettin Gökkır Perşembe / 18.30

Ders  Felsefe ve Sanata Sinematografik Bakışlar  Suheyb Öğüt Cuma / 18.00

Okuma Grubu Disiplinler Arasında ve Disiplinler Ötesinde Sinema
Yusuf Gökçek ve  
Hasan Ramazan Yılmaz

Cumartesi /18.30
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Bahar Programı’nda neler var?

2014 Bahar Programı’nda, dersler, okuma grupları ve atölyeler mevcut. 

Çalışma Grupları nedir?

Birbirlerini tamamlayan çalışmaların katılımcılar nezdinde takibini kolaylaştırmak üzere 
oluşturulmuş bilimsel kurullardır. İLEM İhtisas Çalışmaları bünyesinde Dil ve Edebiyat, Siya-
set, Tarih, İktisat, Toplum, Felsefe çalışma grupları mevcuttur. 

Başvurular ve kabul nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular, yalnızca basvuru.ilmietudler.org/ihtisas/ adresinden yapılmaktadır. Başvurduğu-
nuz programın şartlarına göre ön değerlendirme yapılacak ve ilgili çalışma grubu tarafından 
mülakata alındıktan sonra kabulünüz gerçekleşecektir.

Birden çok çalışma grubunda yer alabilir miyiz?

Evet, yer alınabilir; ancak her çalışma grubunun bir bütünlük arz ettiği unutulmamalıdır.

Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?

Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi; dönem içerisinde üçten fazla programa başvuru 
yapılması; özellikle atölyelere başvuranlar için, programı tercih gerekçesi ve çalışmalarına 
dair bilgilerin girilmemesi, başvurunuzu geçersiz kılar.

Sıkça Sorulan Sorular
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Programa herkes başvurabilir mi?

İLEM İhtisas Programında, her bir program için gerekli şartlar, program tanıtım kitapçığında 
yer almaktadır. Başvuru formunda bu şartları taşımadığı tespit edilenler, mülakata çağrılmaz.

İhtisas Programı’na katılım ücretli midir?

İLEM İhtisas Programında herhangi bir ücret talep edilmez. 

Program sonunda katılım belgesi ya da sertifika verilmekte midir?

Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir belge verilebilir. Ancak, çalışmala-
rın hiç birinde herhangi bir sertifikasyon söz konusu değildir.

İLEM’e ilk kez başvuru yapıyorum, bu kabulümü etkiler mi?

Hayır, etkilemez. Ancak İLEM İhtisas Programı’na ilk kez başvuranların, “Sosyal Bilimlerin Ya-
pısı” dersini almaları önerilir.

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenirim?

Başvuru sonuçları telefon, sms veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
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Halk Caddesi, Türbe Kapısı Sokak, Hektaş İş Merkezi No:13/4 Üsküdar, İstanbul  Telefon: +90 (216) 310 43 18
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