
İslam dünyası modernleşme tecrübesi ile bir-
likte kendi ilim geleneğinden büyük kopuşlar 
yaşadı. Bu durum hayatın her alanında Müslü-
manca düşünme, yaşama ve çağın meseleleri-
ne tekabül etme konusunda ciddi eksikliklere 
sebep oldu. Bu eksiklikleri giderebilmek için, 
sahih ilmî çalışmalara her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İLEM, İslam mede-
niyetinin köklerinden hareketle günümüz ilmi 
anlayışını yeniden yorumlamak ve sahih bir ha-
yat nizamı için gerekli bilgi birikimini ve tecrübe 
paylaşımını oluşturmak gayesiyle 2002 yılında 
kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 15 yıldır çeşit-
li çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları 
düzenlemektedir. İLEM bünyesindeki çalışma-
lar, çağın ruhunu ve kendi medeniyetimizin 
esaslarını kavrayacak dirayet, feraset ve siyaset 
sahibi ilim adamlarının yetişmesi için çok yönlü 
ve mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. 
Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde 
olanlar için ilmî bir muhit olma çabasındadır. 
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Bu dönem, Güz ve Bahar dönemlerinde her yıl açtığımız eğitim 
programlarının 11. dönemini icra edeceğiz. Geçen beş yılda açtığı-
mız iki yüze yakın programda onlarca hocamız yürüttükleri dersler, 
okuma grupları ve atölyeler ile bini aşkın genç ilim yolcusuna yön 
verdiler. Atölyelerimizin ürünleri, telif eserler olarak yayınlandı. 
Hepsinden güzeli, akademinin soğuk atmosferini dağıtarak, hayır-
da ortaklaşıp, Hak rızasını gözeterek bir bilimsel düşüncenin imkâ-
nını arayanların muhiti oldu İLEM İhtisas. Bu dönem de, İLEM İhti-
sas bünyesinde seçkin hocalarımız, özgün programlar ile lisansüstü 
eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu 
ve ürüne dönük bir dönem sunacaklar. Farklı akademik alanlardan 
ancak belirli odaklarda kümelenen lisansüstü öğrencileri bir araya 
getiren çalışma gruplarımız, katılımcıları ile etkileşim ve paylaşım 
içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.

Bahar dönemi itibari ile Edebiyat, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Si-
yaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma gruplarımız; dersler, okuma 
grupları, sunumlar, dizi seminerler ve atölyeler ile zengin bir akade-
mik dönem planladı. 

Kitapçık içinde ayrıntılarını göreceğiniz programlarımızdan, lisan-
süstü çalışma yaptığınız alanda bir çalışma grubunun derslerine gi-
rerek, alanınızda derinleşebilir; okuma gruplarına katılarak, özgün 
yaklaşımları keşfedebilirsiniz. Disipliner sınırlardan bağımsız açılan 
atölyelere yetkinliklerinize göre katılım sağlayabilir, akademik üre-
timlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içerisinde çalışma grupla-
rının ilan edeceği sunum ve dizi seminerleri takip etmeniz, ihtisas 
alanınızda güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle 
vücut bulan 2017 Bahar Programımızın, genç ilim insanları için be-
reketli olmasını niyaz ediyoruz.



Edebiyat 
Çalışma 
Grubu

Dursun Ali 
Tokel Ders Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları Pazartesi, 

18.00

Hale Sert Ders Modern Edebiyat Kuramları Çarşamba, 
18.00

Berat Açıl Okuma 
Grubu Osmanlı Şiir Estetiği Perşembe, 

18.00

Felsefe 
Çalışma 
Grubu

Harun Kuşlu Ders İslam Mantık Tarihi ve Problemleri Cuma, 18.00

İhsan Fazlıoğlu Ders Karşılaştırmalı Felsefe Bilim Tarihi II  Cuma, 18.00

Hatice Umut Okuma 
Grubu

Hannah Arendt Okumaları II: Geçmiş İle 
Gelecek Arasında  Cuma, 18.00

İktisat 
Çalışma 
Grubu

Kadir Yıldırım Ders Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler II  Salı, 18.00

İsa Yılmaz Okuma 
Grubu İslami Politik Ekonomi II  Cumartesi, 

18.00

Taha Eğri Okuma 
Grubu İslam İktisadı Okumaları II  Cumartesi, 

16.00

İslam 
İlimleri 
Çalışma 
Grubu

Ercan Alkan Ders Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş: Temel 
Metinler II

Çarşamba, 
18.00

Hayrettin Nebi 
Güdekli Ders Klasik Dönem Kelâmının Mantıksal 

Yapısı
Perşembe, 
18.00

Hamdi Çilingir Okuma 
Grubu Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II Salı, 18.00

Osman Yılmaz Okuma 
Grubu

Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında 
es-Süyûtî’de Nahve Giriş

Pazartesi, 
18.00

Rahile K. 
Yılmaz Atölye Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: 

İmâm Mâlik ve Muvatta’ Atölyesi Cuma, 18.00

Siyaset 
Çalışma 
Grubu

Süleyman 
Güder

Okuma 
Grubu 20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi  Salı, 18.00

Bünyamin 
Bezci Atölye Avrupa’da Güncel Siyasal Tartışmalar Cumartesi, 

14.30

Tarih 
Çalışma 
Grubu

Emrah Safa 
Gürkan

Okuma 
Grubu Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar  Çarşamba, 

18.00
Abdulkadir 
Macit Atölye Muhammed Hamidullah Tarihçiliği 

Atölyesi
Pazartesi, 
18.00

Ali Satan Atölye Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi 
Atölyesi

Çarşamba, 
18.00

Toplum 
Çalışma 
Grubu

Mahmut Hakkı 
Akın Ders Sosyal Bilimlerin Yapısı  Cuma, 18.00

Mustafa 
Kömürcüoğlu Ders Kent Teorisi Okumaları Cumartesi, 

16.00

Lütfi Sunar Okuma 
Grubu

Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime 
Okumaları II Salı, 18.00

Yönetim 
Çalışma 
Grubu

Erkan Erdemir Okuma 
Grubu

Yönetim ve Organizasyon Alanında 
Akademisyen Olmak

Perşembe, 
18.00

Nihat 
Erdoğmuş

Okuma 
Grubu Yönetim Düşüncesinde Temel Meseleler Perşembe, 

18.00
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İLEM İhtisas, 
Lisansüstü öğrencilerine
yönelik bir programdır. 

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

Hayır, etkilemez. 

Başvurular Nasıl Gerçekleşiyor? 

Başvurular, yalnızca basvuru.ilem.org.tr/ihtisas adresinden yapıl-
maktadır. 

Başvuru Sonrası Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Başvurduğunuz programın şartlarına göre ilgili çalışma grubu tara-
fından ön değerlendirme yapıldıktan sonra başvuru yaptığınız prog-
rama kabul edilip edilmediğiniz size bildirilecektir.

Programa herkes başvurabilir mi?

Başvuru formunda bulunan şartları taşıyan lisans eğitimini tamamla-
mış veya lisansüstü eğitimine devam eden kimseler programa baş-
vurabilirler. 

Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?

Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi; dönem içerisinde üçten 
fazla programa başvuru yapılması; programı tercih gerekçesi ve 
çalışmalarına dair bilgilerin girilmemesi başvurunuzu geçersiz kılar. 
Başvuru formunda bulunan şartları taşımadığı tespit edilenler, prog-
rama kabul edilmezler.

İLEM İhtisas programlarına katılım ücretli midir?

Programlarımızda herhangi bir ücret talep edilmez.

Program sonunda katılım belgesi ya da sertifika verilmekte midir?

Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir belge veri-
lebilir. Ancak, çalışmaların hiç birinde herhangi bir sertifikanın veril-
mesi söz konusu değildir.

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenirim?

Başvuru sonuçları sms veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
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Dursun Ali Tokel
Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları

Hale Sert 
Modern Edebiyat Kuramları

Berat Açıl
Osmanlı Şiir Estetiği

edebiyat
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Dursun Ali Tokel, 1962 yılında Samsun’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini aynı ilde 
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
bitirdi. Mezuniyet sonrası çeşitli okullarda bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra, 
1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi ve aynı üniversitede, 1994 yılında Yüksek 
Lisansını, 1998 yılında da doktorasını tamamladı. Şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

d
e
rs Bir metin, metinler arası ilişki bağlamında kendisinin gönderdiği 

metinlere başvurmadan sağlıklı, nitelikli ve derinlikli bir şekilde 
anlaşılamaz. Hemen bütün klâsik edebiyatların birinci derecede 
ilişki kurduğu temel metinler kutsal metinlerdir. Buradan hareket-
le “Kutsal kitabımızı bilmeden Türk edebiyatını anlamamızın yolu 
yoktur.” diyebilir miyiz? Dememiz için neleri bilmemiz gerektiğini 
biliyor muyuz? Divan şiirinin yapısallığında Kur’an’ın kimi yapısal 
özellikleri mevzubahis olabilir mi? Kur’an’daki anlatı teknikleri, 
varlık tasavvuru, kutsal-şiir ilişkisi Divan şiirinde nasıl görünür? Bu 
anlamda şairlerin Kur’an’a atıfları nelerdir? Bir ayet bir gösteren 
olduğunda şiirdeki gösterilenleri nelerdir? Divan şairleri göste-
rilenleri artırırken şiir-kutsal-mahrem ilişkisine ne derece riayet 
etmişlerdir? Divan şairinin Kur’an kıssalarıyla ilgilenmesi Kur’anî 
midir, yoksa daha ziyade İsrailiyyat kaynaklı mıdır? Mesneviler-
deki Kur’an kıssaları neden daha çok İsrailiyyattandır? Bütün bu 
sorular sorularken en çok hangi ayetler divan şairinin ilgi evre-
nindedir, neden? Bu seminer çerçevesinde bu sorulara cevaplar 
aranmaya çalışılacak ve örnek metinlerle -iktibas sanatının üç ge-
nel başlığı altında- mümkün olduğunca dersin zenginleşmesine 
gayret sarf edilecektir.

Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları
Pazartesi, 18.00 / 6 Mart – 24 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Dursun Ali Tokel

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

Temel
Arapça

AR
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Hale Sert, 1978’de Konya’da doğdu. Lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı (2000), Yüksek 
Lisansını Siyaset Bilimi (2001) ve Doktorasını Türk Edebiyatı alanlarında (2016) Bilkent 
Üniversitesi’nde tamamladı. Hâlen Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
Öğretim üyeliği yapmaktadır. 

d
e
rsBu seminerde 19. yüzyıldan itibaren birbirleriyle çatışarak geli-

şen edebiyat kuramlarının incelenmesi ve belirli edebî metinler 
üzerinden tartışılması hedeflenmektedir. 20.yüzyılda edebiyat 
eleştirisinde karşılaştığımız kuramların temelinde, Eflatun ve Aris-
to’yla başlayan mimesis düşüncesinden mülhem şiirin ve sanatın 
değişen konumlarına yönelik tartışmaların olduğunu görürüz. 
Helenistik dönemden 18. yüzyıla ilerleyen süreçteki tartışmalar 
temelde akıl-ruh, doğa-kültür, güzellik-fayda gibi ikilikler üzerin-
den yürütülmüştür. 18. yüzyıldan itibaren ise şiirin nasıl olması 
gerektiğinden ziyade ne’liğine ilişkin gelişen bir edebi eleştiri ge-
leneği söz konusudur. Yeni Eleştiri’yle başlatabileceğimiz modern 
kuramlar sanat eserini değerlendirirken geleneğin göz ardı edile-
mezliği ama aynı zamanda eserin/metnin bizzat kendisine odak-
lanma meseleleri üzerinden gelişirler. Edebî kuramların gelişimi 
hem karşıtlıkların çatışmasından hem de Aristoteles’ten beri süre-
gelen bir bütünlük içerisinden doğar. Bu seminerde; Yeni eleştiri, 
eserin biçimsel özellikleri üzerinde duran ve Hegel diyalektiğini 
edebiyatın ilerlemesine uygulayan Marksist görüş, yapısalcılık, 
post-yapısalcılık, Freud ve Lacan’la gelişen psikanalitik kuram ele 
alınacaktır. Kuramların belirli edebî metinlere uygulanacağı ders-
lerde, Türkçe edebiyatı değerlendirirken söz konusu bakış açıla-
rının eserin alımlanmasında açtığı yeni kanallar kadar nerelerde 
eksik kaldıkları, bu eksikleri kendi edebî geleneğimiz içerisinden 
giderecek alternatif yolları bulmanın imkânı üzerine de sorgula-
maların yapılması hedeflenmektedir.

Modern Edebiyat Kuramları
Çarşamba, 18.00 / 8 Mart – 12 Nisan 2017 (6 Hafta)

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

Hale Sert

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu



8

Berat Açıl, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayarak 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2003-
2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma 
görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı 
olarak çalışan Açıl, 2009’dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde görev yapmaktadır. Açıl’ın yazıları Varlık, Virgül, Kitap-lık, Parşömen, Tür-
kiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik 
derlemelerde çıkmıştır.

o
ku

m
a

 g
ru

b
u

Edebiyat başta olmak üzere birçok sanat alanı doğrudan ya da 
dolaylı bir şekilde estetikle ilgilidir/ilgilenir. Tüm edebiyatlar gibi 
Osmanlı edebiyatını da layıkıyla anlamak dayandığı estetik te-
melleri araştırmayı ve anlama çabasını gerekli kılar.  Bu anlam-
da İslam edebiyatlarının bir kolu olarak addedilebilecek Osmanlı 
edebiyatının estetik anlayışını anlamak ve aktarmak bu okuma 
grubunun temel amaçlarından biridir. Okuma ve tartışmalarda, 
Yunanî, İslamî ve Osmanlı bakış açılarının estetik noktasında ben-
zerlik ve farklılıklarını temsil eden biçim, işlev itikat, mucize ve zo-
runluluk gibi temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Bu kavram-
lardan yola çıkarak mezkûr geleneklerin temel özellikleri estetik 
sahasında irdelenecek ve Osmanlı edebiyatının estetik anlayışı 
resmedilmeye çalışılacaktır.

Osmanlı Şiir Estetiği
Perşembe, 18.00 / 09 Mart – 13 Nisan 2017 (6 Hafta)

Berat Açıl

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

İleri
Osmanlıca

OS

Tartışma
Yoğun

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

İleri
İngilizce

EN
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Harun Kuşlu
İslam Mantık Tarihi ve Problemleri 

İhsan Fazlıoğlu 
Karşılaştırmalı Felsefe - Bilim 
Tarihi Okumaları II 

Hatice Umut
Hannah Arendt Okumaları II: 
Geçmiş İle Gelecek Arasında

felsefe
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Harun Kuşlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans (2005) ve yüksek li-
sansını tamamlayarak (2008) aynı üniversitede doktora eğitimine başlamıştır. “Nasî-
ruddîn Tûsî’de Önermeler Mantığı” başlıklı doktora çalışmasını 2010 yılında araştırma 
görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi’nde nihayete erdiren Kuşlu, halen 
aynı üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. “İslam mantık tarihi”, “mantık-İslami 
ilimler ilişkisi”, “İbn Sînâ sonrası mantığın gelişimi”, “ahlak” ve “metafizik” gibi İslam 
Düşüncesinin çeşitli problemleriyle ilgilenmektedir ve bu alanlarda çeşitli çalışmaları 
bulunmaktadır.

d
e
rs Bu derste İslam felsefesinin tarihsel seyri takip edilerek filozofların 

mantık doktrinlerine odaklanılacaktır. Bu anlamda öncelikli olarak 
İslam düşünce geleneklerinin yöntem arayışları ve bu arayışa bir 
cevap olarak mantığın İslam dünyasında ortaya çıkışı ele alına-
caktır. Öncelikle İslam düşünce tarihinde mantığın kurucusu olan 
Fârâbî’nin mantık görüşleri, mantığı İslami ilimlerle ilişkilendirme 
çabası ve İslami ilimlerde karşılaşılan teorik sorunların çözümü 
olarak önerdiği yöntemlerin mantıksal analizi konu edinilecektir. 
Sonrasında mantık eserleriyle İslam dünyasında Aristoteles’in 
yerini almış olan İbn Sînâ’nın görüşleri, İbn Sînâcı mantığın Aristo-
teles ve Fârâbî geleneğinden ayrılan yönleri ama aynı zamanda 
önceki geleneklerin İbn Sina elinde nasıl dönüştüğü araştırılacak-
tır.  İbn Sînâ sonrası İslam mantık tarihi ise İbn Sinacı mantığın Râzî 
ve Tûsî gibi şarihler tarafından nasıl dönüştürülüp tashih edildiğini 
görmek üzere incelenecektir. Bu anlamda Râzî ve Tûsî’nin farklı 
biçimlerde olsa bile esasen İbn Sînâcı mantığı sonraki geleneğe 
miras kalacak şekilde tadilata tabi tuttukları gösterilmeye çalışıla-
caktır. Son olarak on üçüncü yüzyılda kaleme alınmış İsâgûcî ve 
eş-Şemsiyye metinleri bağlamında Osmanlıya miras kalan man-
tık gelenekleri tartışılacaktır.  

İslam Mantık Tarihi ve Problemleri
Cuma, 18.00 / 10 Mart – 28 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Harun Kuşlu

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

Tartışma
Yoğun
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İhsan Fazlıoğlu, 1966 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü’nü bitirdi (1989). Ürdün Üniversitesi’nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü’n-
de (Halep) bilim ve matematik tarihi üzerinde araştırmalar yaptı (1990-1992). Yüksek 
lisans çalışmasını İ.Ü. Bilim Tarihi Bölümü’nde (1993); doktorasını, İ.Ü. Felsefe Bölü-
mü’nde tamamladı (1998). Oklahoma Üniversitesi’nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırma-
lar yaptı (2001-2002). 2005 yılında doçent oldu. McGill Üniversitesi, İslam Araştırma-
ları Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, proje danışmanlığı yaptı ve 
kıdemli araştırmacı olarak çalıştı (2008-2011). Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

d
e
rsBu derste, tarihî süreçte insanoğlunun varlık - bilgi - değer ek-

seninde, Tanrı - Evren - İnsan ve üçü arasındaki ilişkileri ele alış 
ilkeleri ve yöntemleri incelenecektir. Bu çerçevede dizgeli bilginin, 
felsefe-bilimin varlığa gelebilmesi için gerekli iç ve dış şartlar; 
tarihî bağlam ile nazarî lisanın ilişkileri; siyasî, iktisadî ve ictimaî 
yapı ile bilginin moral zemini gibi pek çok nazarî konu ele alına-
caktır. Bu nazarî ele alışta, Mezopotamya’dan başlayarak Yunan 
üzerinden devam eden ve İslam ile süren, Batı Avrupa’da yeni 
bir renk kazanan kadim Batı medeniyet-kültür havzaları ile Eski 
İran, Hint ve Çin Doğu medeniyet-kültür havzaları arasındaki kar-
şılıklı ilişkiler, bilginin dolaşımı ve etkileşimi açısından tartışılacak-
tır. Nazarî çerçeve, bilim dallarının teknik tarihi dikkate alınarak 
örneklendirilecektir. Böylece takipçiler felsefe-bilim tarihinin farklı 
medeniyet-kültür havzalarındaki oluşum, gelişim ve etkileşimini, 
bilim dalları örneğinde, karşılaştırmalı ve bütüncül bir bakış içinde 
tespit etmek imkânına sahip olacaktır.

Karşılaştırmalı Felsefe – Bilim Tarihi II
Cuma, 18.00/ 10 Mart – 28 Nisan 2017 (8 Hafta)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

İhsan Fazlıoğlu

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Hatice Umut, 1999 yılında Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi’nde başladığı üniversite 
eğitimini 2004 Yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. 2007 yılında 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Yeni Çağ’da Toplum Sözleşmesi 
Kuramının Felsefî Temelleri ve Namık Kemal’e Etkisi” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile me-
zun oldu. Halen aynı enstitüde “Fârâbî’de Hakikat ve Siyaset İlişkisi” başlıklı doktora 
çalışmasına devam etmektedir.  
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Bu okuma grubunda Hannah Arendt’in “Geçmişle Gelecek Ara-
sında” kitabında yer alan makaleleri okunacaktır. Bilhassa “Haki-
kat/Doğruluk ve Siyaset”, “Otorite nedir?”, “Özgürlük Nedir?”, “Ta-
rih Kavramı: Antik ve Modern” makalelerinden hareketle, “insan 
tabiatı ve mahiyeti” ile “insanlık durumları” (bununla ilişkili olarak; 
tek bir türün tikelleri olarak insan ile insanlık anlamının kendisiyle/
kendisinde tahakkuk ettiği tikeller olarak insan fertleri); “eudaimo-
nia/saadet”, “insanın belli bir türdeki bilme etkinliği olarak felsefe” 
ile “insanın belli bir türdeki eyleme faaliyeti olarak siyaset” arasın-
daki ilişki, “polis/medine/devlet/siyasî içtimâ” gibi klâsik siyaset 
felsefesine ait belli başlı meselelere odaklanılacaktır.

Hannah Arendt Okumaları II:  
Geçmiş ile Gelecek Arasında
Cuma, 18.00 / 10 Mart – 12 Mayıs 2017 (5 Oturum)

Hatice Umut

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Tartışma
Yoğun

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Kadir Yıldırım
Karşılaştırmalı İktisadî Doktrinler II

İsa Yılmaz 
İslami Politik Ekonomi II 

Taha Eğri
İslam İktisadı Okumaları II 

iktisat
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İleri
İngilizce

EN

Kadir Yıldırım, 2011’de İstanbul Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında emek tari-
hi üzerine doktorasını tamamlamıştır ve aynı kürsüde doçent olarak öğretim üyeliği-
ne devam etmektedir. İktisat tarihi, çalışma ilişkileri tarihi, iktisadi düşünce tarihi gibi 
alanlarda lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermektedir. Osmanlı’da İşçiler (İletişim 
yayınevi, 2013) isimli bir kitabı bulunan Yıldırım’ın iktisadi düşünce tarihi, emek tarihi, Os-
manlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine yayınlanmış makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

d
e
rs İktisadi düşünce ve bu düşünceyi temsil eden doktrinler ile düşünür-

leri tarihsel bir perspektiften değerlendirmeyi hedefleyen bu ders, 
Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler I dersinin devamı olarak, 19. Yüzyıl 
sonlarından günümüze kadar iktisadi düşünceye ilişkin yaklaşım ve 
okulları karşılaştırmalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda ilk olarak marjinalist devrimle birlikte iktisadi düşüncede 
sınıflardan ziyade birey ve birimlerin önem kazanmasının politik eko-
nomi ve iktisat bilimine etkileri neoklasik iktisadi görüşler çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Daha sonra müdahaleci kapitalizme giden yolları 
açacak ve arz-talep tartışmasında iktisadi düşünce tarihi açısından 
keskin bir değişime yol açacak olan Keynesyen İktisadi Düşünce ele 
alınarak, refah devletleri anlayışının zihinsel temelleri tartışılacaktır. 
Ekonomik açıdan iki büyük krize de konu olan 20. Yüzyılda bu krizler 
ve ulusal&uluslararası ekonomik ilişkilerde yaşanan değişim ve gelişi-
min iktisadi düşünceye etkileri incelenerek, Ortodoks iktisadi akımların 
yüzyılın ikinci yarısından günümüze tekrar önem kazanması üzerinde 
durulacaktır. İktisadi liberalizmin yeniden öne çıkması anlamına gelen 
bu gelişim, monetarizm, arz yanlı iktisat, davranışsal iktisat, rasyonel 
beklentiler teorisi, anayasal iktisat, yeni kurumsal iktisat gibi alternatif 
yaklaşımların birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiyle 
analiz edilecektir. Tüm bu değerlendirmeler farklı doktrin ve düşün-
celerin ortaya çıktığı ve önem kazandığı dönemlerdeki ekonomik ve 
sosyal gelişmelerle, yani iktisat tarihi ve felsefi açıdan ortaya çıkan 
gelişmelerle bir arada incelenerek, katılımcıların bütüncül bir bakış 
ve araştırma yetisi kazanabilmelerine çalışılacaktır. Hedeflenen bu 
kazanımlara ulaşılabilmesi için ders boyunca belirlenecek Türkçe ve 
İngilizce okumaların özenle yapılması gerekmektedir. 

Karşılaştırmalı İktisadî Doktrinler II
Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütül-
mektedir. Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde 
paylaşılmıştır.

Kadir Yıldırım

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

Tartışma
Yoğun
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İsa Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi bölümünde 
tamamladı. Aynı zamanda University of London International Program kapsamında 
‘Economics and Management’ bölümünde ikinci lisansını bitirdi. Yüksek lisansını Uni-
versity of Durham’da Islamic Economics and Finance alanında “Constituting Islamic 
Social Welfare Function: An Exploration in Islamic Moral Economy Approach (İslami 
Sosyal Refah Fonksiyonu: İslam Ahlak Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme)” baş-
lıklı tezi ile tamamladı. Halen University of Durham’da Islamic Economics and Finan-
ce alanında doktora eğitiminin son yılına devam etmektedir. Doktora çalışmasında 
İslami ekonomik gelişme teorisi, İslami ahlak ekonomisi, finansallaşma ve Mekâsi-
dü’ş-şerî‘a konularına yer vermektedir.
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Bu okuma programının temel amacı İslam ekonomisi ve politiğini 
ana akım yaklaşımların ötesinde politik ekonomi nazarında inter-
disipliner bir metot ile yeniden ele almak ve İslam iktisadının te-
orilendirmesinde tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi unsurları tartı-
şarak yeni bir teorik çerçeve sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek 
üzere İslam iktisadı düşüncesini farklı disiplinlere dair metinlerden 
okumalar yaparak edinilecek bilgiler ışığında değerlendirmeye 
tabi tutmak hedeflenmiştir. Okuma programının ikinci etabı da 
10 haftadan oluşacak ve okumalar güz dönemindeki katılımcılar-
la devam edecektir. Bu aşamada konular daha detaylı biçimde 
farklı metinler üzerinden derinlemesine tartışılacaktır.

İslami Politik Ekonomi II
Cumartesi, 18.00 / 11 Mart – 13 Mayıs 2017 (10 Hafta)

(Bu programa yeni katılımcı kabul edilmeyecektir.)

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütül-
mektedir. Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde 
paylaşılmıştır.

İsa Yılmaz



16

Taha Eğri, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde bitirdi. Yüksek li-
sansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım 
Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli Örneği” başlıklı tezi ile tamam-
ladı. 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” 
başlık tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Eğri, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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İktisat; iktisadi ajanların davranışlarını üretim, tüketim ve dağıtım fa-
aliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ilişkiler çerçevesinde 
inceler. Allah’ın, insanlığa ihtiyaçlarını gidermeleri için emanet etmiş 
olduğu kaynakların işleniş, üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinin, 
içinde bulunulan toplumun yapısına ve dünya görüşüne göre değiş-
tiği yadsınamaz bir gerçektir. Yani her âlem tasavvurunun/dünya gö-
rüşünün kendine göre bir iktisat anlayışı/paradigması ve dolayısıyla 
kendine has bir ekonomik sistemi olabilir. Derinlemesine incelendiği 
zaman İslam’ın dünya görüşü, değerler sistemi, aksiyom ve kurum-
lar bakımından iktisadi anlamda zengin bir potansiyele sahip olduğu 
rahatlıkla fark edilecektir. Fakat uygulanan bir ekonomik sistem oluş-
turabilme serüveninde sistemin işleyiş prensipleri ve metodolojinin 
sistematik olarak oluşturulması gerekmektedir. İşte tam bu noktada 
iş İslam’ı ekonomik hayata “hâkim kılarak” dünyanın uzun zamandır 
ihtiyaç duyduğu adil sistemi tesis etmek isteyen İslam iktisatçılarına 
düşmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda bu derste İslam iktisadı-
nın tanımı, ortaya çıkış süreci, Kur’an ve Sünnet’teki temelleri, temel 
hedefleri, mevcut ekonomik problemlere sunduğu çözüm önerileri, 
kalkınma anlayışı ve metodolojisi üzerinde durulacaktır. Bunlar yapı-
lırken Yüce Allah (cc)’ın iktisadi ve ilgili alanlardaki emir ve yasakları, 
Peygamber Efendimiz (sav)’in iktisadi uygulamaları, Asr-ı Saadet’teki 
iktisadi yapı, Müslüman âlimlerin iktisadi düşünceleri ve İslam iktisa-
dına neden ihtiyaç duyulduğu gibi konulara da atıf yapılacaktır. Ana 
akım iktisat ve heterodoks iktisadi yaklaşımlardan bağlı bulunduğu 
dünya görüşü/âlem tasavvuru özelinde ciddi anlamda ayrılan İslam 
iktisadının ait olduğu İslami hayat görüşü ve onun temel ilkeleri dersin 
odak noktasını oluşturacaktır. 

İslam İktisadı Okumaları II
Cumartesi, 16.00 / 11 Mart – 13 Mayıs 2017 (10 Hafta)

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yü-
rütülmektedir. Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web 
sitemizde paylaşılmıştır.

Taha Eğri

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Ercan Alkan
Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş:  
Temel Metinler II 

Hayrettin Nebi Güdekli
Klasik Dönem Kelâmının  
Mantıksal Yapısı 

Hamdi Çilingir   
Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II 

Osman Yılmaz   
Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında 
es-Süyûtî’de Nahve Giriş

Rahile Kızılkaya Yılmaz  
Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: 
İmâm Mâlik ve Muvatta‘ Atölyesi 

islam
ilimleri
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Ercan Alkan, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “İbnü’l-A-
rabî’nin Hal’u’n-naleyn Şerhi: Tahkik ve İnceleme” başlıklı doktora çalışmasını aynı 
üniversite bünyesinde tamamladı. Başlıca çalışma alanları İbnü’l-Arabî ve ekolü, 
Osmanlı Tasavvuf düşüncesidir. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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Vahdet-i vücud konusunu tasavvuf literatürünün ilgili metinleri 
eşliğinde değerlendirmeye çalışmak, okuma grubunda gözetilen 
öncelikli amaçtır. Bu dönem okuma grubunda özellikle vahdet-i 
vücudla irtibatlı dinî ve felsefî mesâil/sorunlar üzerinde durulacak-
tır. Mesâil düzeyinde vahdet-i vücud öğretisinin kapsamına giren 
hususların büyük bir kısmına İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde 
yer verilmiştir. Bu sebeple kimi şârihler söz konusu mesâilin Fusûs 
metni ile irtibatını göstermek maksadıyla mukaddime metinleri 
kaleme almışlardır. Ahmed Avni Konuk’un Fusûsu’l-Hikem Mu-
kaddimesi bu geleneğin ilgi çekici örneklerindendir. İbnü’l-Arabî 
ve vahdet-i vücud ekolünün varlık-yokluk, varlık mertebeleri gibi 
ontolojiye; din, şeriat, şeriatların farklılığı, peygamberlik gibi teolo-
jiye; ölüm, kıyamet, cennet-cehennem gibi eskatolojiye ilişkin me-
selelere yaklaşımları Ahmed Avni Bey’in mukaddimesi merkeze 
alınarak tartışılmaya çalışılacaktır.

Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş:  
Temel Metinler II
Çarşamba, 18.00 / 8 Mart – 26 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Ercan Alkan

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

Orta Düzey
Arapça

AR

Orta Düzey
Osmanlıca

OS
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Tartışma
Yoğun

Hayrettin Nebi Güdekli, 2005’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. 2008’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı’nda 
hazırladığı “Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi” baş-
lıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılı boyunca McGill Üniversitesi Institute 
of Islamic Studies’te misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. 2015’te M. Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” teziyle 
doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

d
e
rsBu seminerde mütekellimûn tarafından kullanılan istidlâl biçimle-

rinin sistematik analizi yapılarak, klasik dönem kelâmının nasıl bir 
mantıksal yapıya sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Klasik dönemde mütekellimûnun Aristotelesçi mantığı kullanma-
dıkları gerçeği, kuşkusuz, onların mesâil ini kanıtlamada mantık-
sal formlara sahip olmadıkları anlamına gelmez. İşte bu seminer-
de klasik dönem kelâm metinlerinde yer alan çıkarımlar, mantık 
disiplinin kuralları ışığında tahlil edilerek kelâm ilminin ne türden 
bir mantıksal yapıya sahip olduğu tespit edilecektir. Seminerlerin 
nihai amacı kelâmda kullanılan kanıtlama biçimlerinin geçerlilik 
ve doğruluk koşullarını ne ölçüde yerine getirdiğini tespit etmek, 
böylece kelâmî mesâil in dayandığı öncüllerin epistemik kalitesini 
test etmeye yarayacak bir metodolojiyi inşa etmektir.

Klasik Dönem Kelâmının  
Mantıksal Yapısı
Perşembe, 18.00 / 9 Mart – 27 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Hayrettin Nebi Güdekli

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

İleri
Arapça

AR
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Hamdi Çilingir, Hamdi Çilingir, 1983 yılında Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde doğ-
du. İlköğrenimini Yunanistan’da tamamladıktan sonra Orta ve Lise eğitimini Edirne 
İmam Hatip Lisesi’nde, Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nde tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
Hadis alanında “Hadis Rivayetinde Fakih Ravinin Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 
2014 yılında aynı Enstitüde İslam Hukuku alanında “Hanefi Vakıf Hukukunda Gaye 
Unsuru” başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir kitap çevirisi, çeşitli makale 
ve tebliğleri bulunan Çilingir halen İlimler ve Sanatlar Merkezi ile İLEM’de çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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Bu çalışma çerçevesinde Hanefi mezhebinin temel metinlerinden 
kabul edilen Kuduri’nin (v. 1037) el-Muhtasar isimli eseri Mey-
dani’nin (v. 1881) meşhur şerhi el-Lübab ile birlikte takip edilerek 
fıkhın “muamelat” alanına dair okumalar yapılacaktır. 2016 Güz 
döneminde “Buyû” bahsi üzerinden yapılan okumaların devamı 
niteliğindeki bu dönemde riba, selem, sarf, rehin ve kira bölümle-
rinin takip edilmesi planlanmaktadır. Metin üzerinden tahliller ya-
nında her konuya dair belli akademik araştırmaların okunması ve 
karşılıklı olarak tartışılması hedeflenmektedir. Program sonunda 
katılımcıların klasik fıkhın “muamelat” alanından önemli konulara 
dair bilgileri edinmesi ve ilgili konulara dair derinlikli okumalara 
sahip olması hedeflenmektedir. 

Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II
Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Hamdi Çilingir

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

İleri
Arapça

AR
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Osman Yılmaz, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu. 2008 yılında İslam Hukuku alanında Yüksek Lisansını, 2014 yılında da Arap Dili 
ve Belagati sahasında Doktorasını tamamladı. 2007-2010 arasında Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı çeşitli camilerde İmam-Hatiplik vazifesini icra eden Yılmaz, halen 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümün-
de çalışmalarına devam etmektedir.
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Bu ders; genelde İslamî İlimler özelde Arap Dili ve en net çizgisiy-
le Nahiv alanında otorite sahibi bir müellifin metin, muhtasar ve 
şerh düşüncesini ele almaya çalışacaktır. Dilin teorik ve bir din di-
linin olmazsa olmaz kısmı kabul edilen nahiv ilmine dair pek çok 
eser kaleme alan Celâleddîn es-Süyûtî’nin alanla ilgili muhtevası 
yanında metin inşası ve bilgiyi işleme esasları derste ele alınmak 
istenen ana temalardır. Böylelikle bir ilim dalının otorite bir âlim 
tarafından nasıl anlaşıldığı ve anlamlandırıldığı ile ne çerçevede 
ele alındığı ortaya konmaya gayret edilecektir. Bu nedenle der-
se katılmak isteyen gönüllülerin; gerek teorik zeminde bir bilgiyi 
tartışmayı gerekse es-Süyûtî gibi bir değerin düşünce sistemine 
derinlemesine bir okuma yapmayı ve dahi altyapı, istek ve bece-
risi bakımından bu çerçevede bir incelemeye hazır bulunduklarını 
kabul etmeleri beklenmektedir. Ders, müellifin Cemu‘lcevâmi‘i ve 
buna yazdığı şerhi üzerinden karşılıklı müzakere ile işlenecektir. 
Bu nedenle gönüllünün haftada 80-100 sayfa arasında okuma 
yaparak gelmiş olması istenmektedir. Zira hilâf çerçevesinde, 
eser özelinde ve genel hatlarıyla nahiv ilminde neredeyse tüm 
konulara değinilmiş olacaktır. Bu sayede öğrenci nahvin ana ha-
ritasını görebilecek ve bilgi üretimi ile saha içindeki farklı görüşleri 
bilgi üretme sistematiği içinde takip edebilecektir.

Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında 
es-Süyûtî’de Nahve Giriş
Pazartesi, 18.00 / 6 Mart – 24 Nisan 2017 (8 Hafta)

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

Osman Yılmaz

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

İleri
Arapça

AR
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Rahile Kızılkaya Yılmaz, Prof. Dr. M. Mustafa el-A‘zamî’den Kütüb-i sitte ve Muvat-
ta’ın eş-Şeybânî nüshasının rivâyet icâzetini aldı (2003). Katholieke Universiteit Leuven 
Faculty of Theology’de bulundu (Belçika, 2006). Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakülte-
si’nden birincilikle mezun oldu (2006). Marmara Üniversitesi S.B.E.’de “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. 2011’de Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Columbia University City of New 
York’ta misafir araştırmacı olarak bulundu (2012-2014). “Modern Hadis Tartışmaları 
Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı doktora tezini başarıyla tamam-
ladı (2014). Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak 
çalışmalarına devam etmekte ve Arapça, İngilizce, Almanca bilmektedir.

a
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İmam Malik ve onun Muvatta‘ adlı meşhur eseri günümüzde mo-
dern tartışmalar bağlamında gerek doğuda batı gerekse batıda 
pek çok çalışmaya konu edilmiştir. İslami ilimlerin erken dönemi-
ne dair meselelerin incelenmesine imkân veren bu mevzu 2016 
Bahar dönemine ait “Modern Tartışmalar Bağlamında İmam 
Malik ve Muvatta‘” adlı dersin konusunu oluşturmuştur. Söz ko-
nusu dersin sonunda, derste ele alınan meselelerin daha geniş 
bir perspektifte incelenmesi amacıyla katılımcıların, İmam Malik’in 
ilmi kişiliği ve kullandığı yöntemler, Muvatta‘ının mahiyeti ve orta-
ya çıkış süreci gibi mevzulara dair klasik görüş ve oryantalist gö-
rüşler çerçevesinde hazırlayacakları makale, tercüme ve literatür 
incelemelerinden oluşan bir edisyon kitap çalışması planlanmış-
tır. Bu amaçla 2016 Güz döneminde gerçekleştirilen ve katılımcı-
ların belirli aralıklarla bir araya gelerek araştırma konularıyla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunduğu atölye, 2017 Bahar döneminde de 
devam edecek ve dönem sonunda konuyla ilgili bir edisyon kitap 
ortaya çıkacaktır.

Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: 
İmâm Mâlik ve Muvatta‘ Atölyesi
Cuma, 18.00 / 10 Mart – 12 Mayıs 2017 (5 Oturum)
(Bu programa yeni katılımcı kabul edilmeyecektir.)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Rahile Kızılkaya Yılmaz
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Süleyman Güder
20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi 

Bünyamin Bezci
Avrupa’da Güncel Siyasi Tartışmalar 

siyaset
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Süleyman Güder, lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Uluslararası İlişkiler bölümünde 2008 yılında tamamladı. Fatih Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünden “A Comparative Analysis of the 
Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and Venezuela in the 
Twenty-First Century” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Dünya Siyaseti, Latin 
Amerika Siyaseti, Türk Dış Politikası, Güncel Ortadoğu Siyaseti ve Sosyal Hareketler ko-
nularında araştırmalar yapan Güder, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında “Hıristiyan ve İslami 
Kurtuluş Teologlarının Öze Dönüş Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz” başlıklı te-
ziyle doktorasını tamamladı. 
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İslamcılık tartışmaları Türk siyasal hayatında belli dönemlerde 
alevlenen belli dönemlerde sönümlenen tartışmalara sahne 
olmaktadır. Bu durumun her zaman ülkenin siyasi gündemiyle 
doğrudan bir ilişkisi olduğu aşikârdır. Ülkemizde İslamcılık üze-
rine dersler, seminerler, konferanslar vb. etkinlikler yapılmış ve 
yapılmakta olsa da bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, kö-
kenleri ve serencamına dair çalışmalara sık rastlanılmamaktadır. 
Bu okuma grubu, 19. yüzyıl erken dönem ve günümüz İslamcılık 
düşüncesinin anlaşılması açısından önemli bir döneme tekabül 
eden 20. Yüzyıl İslamcı düşüncesi hakkında olacaktır. Böylelikle, 
İslamcılık düşüncesinin süreklilik ve değişim ekseninde ele alın-
ması ve güncel İslamcılık tartışmaları için sağlam bir vasat oluş-
turması hedeflenmektedir. Bu okuma grubu çerçevesinde 20. 
yüzyıl İslamcı düşünürlerin yazmış oldukları eserler ve İslamcılık 
fikrine dair yazılmış temel kaynaklar okunup tartışılacaktır.

20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi
Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Süleyman Güder

Okuma
Yoğun

Tartışma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi müdürüdür. 
Carl Schmitt’in üzerine doktora çalışması paradigma yayınları tarafından basılmıştır. 
Özellikle siyaset felsefesi çalışmaktadır. Şu sıralar Avrupa’daki siyasi sorunlar etrafın-
da çalışmalarını yürütmektedir.

Avrupa’da Güncel Siyasi Tartışmalar
Cumartesi, 14.30 / 11 Mart – 29 Nisan 2017 (8 Hafta)

Bünyamin Bezci
a

tö
lye

Bu seminerde genel olarak Avrupa siyasetinin güncel tartışmala-
rına teorik bir açıdan bakabilme yeteneğinin kazanılması amaç-
lanmaktadır. Tartışmaların teorik arka planları üzerinden aslında 
bir siyaset felsefesi dersi olacaktır. Bu seminere katılanların sade-
ce ders anlatımı değil, derse katılımları da beklenmektedir. Özel-
likle çok tanıdığımızı düşündüğümüz Avrupa siyasetini aslında ne 
kadar az tanıdığımız düşünülerek böylesi bir içerik hazırlanmıştır. 
İçeriğin derse katılan öğrencilerin tartışma konusu önerileriyle 
değişmesi de söz konusu olacaktır. Derse katılan öğrencilerden 
öncelikle Avrupa’daki büyük ülkelerin siyasi hayatları, siyasi par-
tileri ve medya organlarının ideolojik yapıları hakkında çalışma 
yapmaları beklenmektedir. Bu nedenle seminer hem bir atölye 
hem de bir okuma grubu olacaktır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Okuma
Yoğun

Tartışma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Emrah Safa Gürkan
Osmanlı Tarihyazımında 

Yeni Yaklaşımlar 

Abdülkadir Macit
Muhammed Hamidullah 

Tarihçiliği Atölyesi  

Ali Satan
Türkiye Tarih Yazıcılığında 

İstiklal Harbi Atölyesi 

tarih
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İleri
İngilizce

EN

Emrah Safa Gürkan, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra (2003), yine aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Prof. Halil İnalcık’ın 
danışmanlığında 16. Yüzyılda Batı Akdeniz’de Osmanlı korsanları üzerine hazırladığı 
tezle yüksek lisans derecesini aldı (2006). Doktora çalışmalarını Georgetown Üniver-
sitesi’nde Prof. Gabor Agoston ile Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde 16. Yüzyıl 
Akdenizi’nde İstihbarat üzerine tamamladı (2012). Journal of Early Modern History, 
Turkish Historical Review, Acta Orientalia Scientiarum Hungaricum, Journal of Otto-
man Studies, Historia Moderna, Mediterranea gibi uluslararası dergilerde yayınladığı 
makalelerin yanı sıra birçok uluslararası konferansta 16. Yüzyıl Osmanlı ve Akdeniz 
tarihi üzerine tebliğler vermiştir. Akıcı şekilde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspan-
yolca konuşan Gürkan, ileri seviyede Latince, Osmanlıca, Portekizce ve orta seviyede 
Almanca ve Farsça bilmektedir.

Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar
Çarşamba, 18.00 /  15 Mart – 3 Mayıs 2017 (4 Oturum)

Emrah Safa Gürkan
o

ku
m
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Bu dersin amacı öğrencileri Osmanlı tarihindeki yeni yaklaşım-
larla tanıştırmak suretiyle, tarihyazımsal tartışmaları ikincil plana 
iten, belge ve narratif odaklı anlayıştan uzaklaştırmaktır. Özellikle 
Batı’daki Osmanlı tarihi literatürünün mercek altına alınmasıyla 
geleceğin araştırmacılarına Osmanlı tarihinin kaynaklarının hangi 
değişik şekillerde işlenebileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Dersin 
sonunda öğrenciler erken modern Osmanlı tarihyazımının temel 
paradigmalarından haberdar olmakla kalmayacak, aynı zaman-
da tarih ilminin sanat tarihi, sosyoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi 
diğer bilimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu da idrak etmiş ola-
caklardır. Ders öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen bir okuma 
grubu şeklinde dizayn edilmiştir. 15 günde bir buluşan okuma 
grubunda her öğrenciye bir kitap tahsis edilecek, bu okumalar 
üzerinden kaynak ve metot eleştirisi yapılacak ve genç araştırma-
cılar belgeleri ikinci metne dönüştürürken yapmak zorunda kala-
cakları tercihler ve çözmek zorunda kalacakları sorunlar üzerine 
düşünmeye sevk edileceklerdir.

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

Okuma
Yoğun

Tartışma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Abdulkadir Macit, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’nde tamamladı. Aynı sene başladığı İslam Tarihi ve Sanatları bölümündeki yüksek 
lisansını “Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı’nda XIX. Yüzyıl Osmanlı-Hokand 
Hanlığı Münasebetleri” adlı teziyle tamamladı. 2010’da yine aynı bölümde başladığı 
doktora eğitimini ise “Şeybânî Hanlığı (1500- 1599)” başlıklı tezi ile nihayete erdirdi. Hâ-
lihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanın-
da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlahiyat Fakültesi’nin yanı sıra İktisat Fakültesi 
Kamu Yönetimi mezunu olan Macit’in Ahterî Muslihiddin Mustafa Efendi (İlke, 2016) ve 
Şeybânî Özbek Hanlığı (Nobel, 2016) serlevhalı iki kitabı ve çeşitli kitap ve dergilerde 
yayınlanmış makaleleri vardır.

Muhammed Hamidullah Tarihçiliği 
Atölyesi
Pazartesi, 18.00 / 6 Mart – 24 Nisan 2017 (8 Hafta)

(Bu programa yeni katılımcı kabul edilmeyecektir.)

Abdulkadir Macit
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Bu atölye çalışmasında, daha önce pek çok cihetinin gün yüzüne 
çıkarıldığı Muhammed Hamidullah’ın Tarihçiliği belli başlı başlık-
lar muvacehesinde ele alınacaktır. Bu başlıklar arasında şunlar 
yer almaktadır: Muhammed Hamidullah’ın Bir Tarihçi Olarak 
Hayat Gayesi, Tarihçi Olarak Ayırt Edici Özellikleri, Tarihyazıcılığı 
Yöntemi (Nitel ve nicel olarak), İslam Tarihi ve Siyer Yazımındaki 
Yeri ve Önemi, Etkilendiği Kaynaklar (Şahıs, Ekol…), İslam Tarihi ve 
ve Siyer’e Odaklanma Saikleri, Eleştirilen ve Takdir Edilen Yönleri, 
Etkileri (Şahıs, fikriyat…), Yaşadığı Psikolojik Vakıalar. Bu atölyede 
Muhammed Hamidullah’ın bütün eserleri okunacak ve tahlilleri 
yapılacak, daha sonra mezkûr konular çerçevesinde makaleler 
yazılacaktır. Bu sayede Muhammed Hamidullah’ın ülkemizde 
de otorite olan İslam Tarihçisi olarak ayırt edici özellikleri ortaya 
konulmaya, genç akademisyenlere ve ilim dünyasına tarihçiliği 
takdim edilmeye çalışılmış olacaktır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.
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Ali Satan, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi-
dir. Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş süreçleri ile ilgili çalışmaktadır. Bazı Kitapları; Türk 
ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin Kaldırılışı, Son Halife Abdülmecid Efendi, İngiliz Yıllık 
Raporlarında Türkiye 1920-26 (VI cilt), İstanbul’un Yüzyılı, 100 Soruda Birinci Dünya Sa-
vaşı, 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri (Z.Kurşun ile), Millî Tarihin İnşası (A.Şimşek 
ile), Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983) (E. Şentürk ile). Bazı Belgesel Metinleri; 
Bekle Beni Vatan, Osmanlı’da Ulaşım, Dünden Yarına Kıbrıs, Kitapla Bir Ömür: Meh-
med Niyazi.

Türkiye Tarih Yazıcılığında  
İstiklal Harbi Atölyesi
Çarşamba, 18.00 / 8 Mart – 10 Mayıs 2017 (5 Oturum)

Ali Satan
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Türk Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi atölye çalışmasının amacı 
döneme yakından ve mümkün olduğu kadar tarafsız bakmayı 
denemektir. Bu yapılırken literatürdeki çalışmalar mercek altı-
na alınacaktır. Bugüne kadar İstiklal Harbi nasıl yazıldı? Nasıl 
isimlendirildi? Öne çıkartılan veya geri planda tutulan konu, kişi 
veya olayların gerekçeleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalı-
şılacaktır. Akademik, popüler tarih çalışmaları ve resmi edebiyat 
kanonunda İstiklal Harbinin tasviri, tahlili, tenkidi ele alınacaktır. 
Bu çerçevede; ürünler, yazıldıkları dönem, araştırmacının/yazarın 
siyasi ve ideolojik altyapısı, resmi görevi, mesleği, kaynaklar so-
runu, eserlerde tartışılan konular, araştırmacının/yazarın siyasal 
tercihleri ile eseri arasındaki ilişki, eserin yazıldığı dönemin hâkim 
ideolojisi ile eserin ilişkisi üzerinde durulacaktır. Her bir katılımcı 
seçtiği yazarı ve eseri analiz eden bildiri/makale metni kaleme 
alarak dönem sonunda düzenlenmesi planlanan öğrenci çalış-
tayında sunacaktır. Atölyemiz bu metinlerin geliştirilmesi, yazım 
süreçlerinin desteklenmesi, katılımcılara kaynak, yol ve yöntem 
konusunda yardımcı olunması ve çalıştayın hazırlanması şeklin-
de olacaktır.

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.
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Mahmut Hakkı Akın
Sosyal Bilimlerin Yapısı

Mustafa Kömürcüoğlu
Kent Teorisi Okumaları

Lütfi Sunar
Klasik Toplum Teorisi:  

Mukaddime Okumaları II 

toplum
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Mahmut Hakkı Akın, 1981 yılında Karaman’da doğdu. 2003 yılında Uludağ Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında yüksek 
lisans, 2009 yılında doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. 2013 yılında sosyoloji alanında doçent oldu. 
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesin-
de çalıştı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 
Sosyal teori, Türkiye modernleşmesi, siyaset sosyolojisi, muhafazakârlık ve çocukluk 
sosyolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

d
e
rsBu derste genel olarak tarihsel süreçte sosyal bilimlerin bağımsız 

bilimsel disiplin olma imkanları ve bu yolda karşılaştıkları sorunlar 
üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyal bilimlerin pozitivizmin etki-
siyle felsefi spekülasyonu aşarak doğa bilimlerine benzemeye 
çalışmaları ve bu anlayışın sosyal bilim düşüncesine etkileri tar-
tışılacaktır. Ontolojik olarak doğal gerçekliğin kültürel gerçeklikten 
farklı bir yapıda olması sosyal bilimler felsefesinin ve epistemolo-
jik ve metodolojik sorunların önemli kaynaklarından birisidir. Kül-
türel gerçeklik, tarihsel olmasının yanında belli zaman ve mekan 
sınırlarında insanlar arası etkileşimler yoluyla üretilen bir gerçek-
liktir. Aynı zamanda sosyal bir varlık olarak insan da bu gerçekli-
ğin hem bir ürünüdür, hem de üretenidir. Kültürel gerçekliğin bu 
yapısı dolayısıyla sosyal bilimlerin bizatihi kendisi bir sosyal bilim 
konusudur. Bu bağlamda sosyal bilimlerin pozitivizmle ilişkisi, bi-
lim felsefesi tartışmalarının sosyal bilimlere yansıması, metodoloji 
sorunu, hermeneutik ve postmodernizm tartışmaları bu derste 
ele alınacak başlıca konulardır. 

Sosyal Bilimlerin Yapısı
Cuma, 18.00 / 10 Mart – 21 Nisan 2017 (7 Hafta)

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

Mahmut Hakkı Akın

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Mustafa Kömürcüoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 
lisans öğrenimine başlamıştır. 2003 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Kömür-
cüoğlu, aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır. 2006 yılında Sakarya 
Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programına kaydolan Kömür-
cüoğlu, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi 
olarak görev yapmaya başlamıştır. Mustafa Kömürcüoğlu 2013 yılından bu yana ise 
aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Yazarın ilgi alanı siyaset 
bilimi ve şehircilik olup bu alanlarda makale ve bildirileri bulunmaktadır.

d
e
rs Kent teorisi, sosyal teorinin belirli bir olgunluğa ulaşmış alanla-

rından birisidir. Kentsel yaşamın hayatın merkezine oturmasıyla 
birlikte, kenti merkeze alan teoriler de ön plana çıkmaya başla-
mıştır. Bu okuma grubunun amacı kent teorisine ilişkin tartışmala-
rı dinamik bir şekilde analiz ederek, bugünün dünyasını anlama 
ve anlamlandırmada bir mesafe kat edebilmektir. Çalışma grubu 
kent teorisinin güncel tartışmalarına odaklanacaktır. Böylece hem 
dünya bağlamında, hem de Türkiye özelinde mesele dinamik bir 
şekilde yoruma tabi tutulacaktır. Çalışma boyunca bir izlek olması 
açısından John Rennie Short’un Urban Theory kitabı okunacaktır. 
Ayrıca her haftanın konusuna göre katılımcılardan birincil kaynak 
niteliğindeki eserleri de okumaları istenecektir. Çalışma boyunca 
kent teorisi bağlamında üretilen kavram ve kuramlar eleştiriye 
tabi tutulacak ve özellikle Türkiye şehirciliğinin ve Türkiye kent-
lerinin bu kavramlar ve kuramların neresinde olduğu karşılıklı 
olarak sorgulanacaktır. Çalışma aynı zamanda üretken olmayı 
hedeflemektedir. Kent teorisi ile ilgili literatürün Türkiye’deki ek-
sikliği göz önünde bulundurularak, katılımcılardan belli kavram 
ve kuramlara odaklanmaları ve bunlarla ilgili makale üretmeleri 
beklenecektir.

Kent Teorisi Okumaları 
Cumartesi, 16.00 / 11 Mart – 29 Nisan 2017 (8 Hafta)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Mustafa Kömürcüoğlu

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu

İleri
İngilizce

EN



33

Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümünde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle 
doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışma-
larda 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, Marx an Weber on Oriental Societies: In the Shadow of Western Modernity 
adlı yayımlanmış üç telif kitabı ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.

d
e
rsBugün Türkiye’de entelektüel/akademik camia İbn Haldun ismine 

ciddi bir yakınlık kesbetmiştir. Çeşitli vesilelerle, sosyologlar, ikti-
satçılar, tarih felsefecileri, benzer şekilde gelenekçiler, liberaller, 
Marksistler ve Arap milliyetçileri İbn Haldun’un kendilerinden ol-
duğunu iddia etmişleridir. Öte yandan İbn Haldun hakkında karşı-
laştırmalı çalışmalar yapmak neredeyse bir gelenek halini almış-
tır. Onun fikirleri önde gelen modern sosyal bilimcilerin fikirleriyle 
karşılaştırılmış ve ilmi çalışmaları batılı bilimlerle ilişkilendirilmeye 
çalışılmıştır. Bunun neticesinde onun Mukaddime’si pek çok ilmin 
ve kavramın öncülü olarak ilan edilebilmiştir. Gerçekte böyle kar-
şılaştırmalar, bu eserdeki fikir, model ve teorilerin anlaşılmasına 
farklı boyutlar katsa da bazı sorunları da beraberinde getirmiş-
tir. Bu sorunlardan en önemlisi İbn Haldun’u bugünün gündemi 
içerisine yerleştiren anakronik bir okuma biçimidir. Hâlbuki İbn 
Haldun’u değerli kılan ve eserlerini yüzyılları aşan bir klasik haline 
getiren tam da onun çağının bir tanığı ve vaktinin adamı olması-
dır. Ayrıca o eserlerini bir ilmi gelenek ve sistematik bir birikimler 
ağı içerisinde vermiştir ve dolayısıyla ancak bu çerçevede anlaşı-
labilir. Bu derste Mukaddime’deki temel kavramlar çerçevesinde 
günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi meselelerini ele alabilecek 
bir eleştirel okuma çabası söz konusu olacaktır. Derste katılımcı-
larından ele alınan kavramları farklı alanlarda güncel sorunlara 
uyarlayacak ödev çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Klasik Toplum Teorisi:  
Mukaddime Okumaları II
Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Lütfi Sunar

Okuma
Yoğun

Yazım
Gerekir

Devam
Zorunlu
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Erkan Erdemir
Yönetim ve Organizasyon 

Alanında Akademisyen Olmak

Nihat Erdoğmuş
Yönetim Düşüncesinde 

Temel Meseleler

yönetim
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Erkan Erdemir, lisans eğitimini 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Yönetim ve organizasyon alanındaki 
yüksek derecesini 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden, doktora dere-
cesini de 2007 yılında Anadolu Üniversitesinden aldı. 2010-2011 yılları arasında bir yıl 
süreyle ABD’de Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign İşletmecilik Okulunda misafir 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, yönetim-organizasyon, örgüt kuramı ve 
insan kaynakları yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte-
dir. Temel ilgi alanı örgüt kuramları ve örgüt sosyolojisi olan Erkan Erdemir, örgüt dav-
ranışlarını daha çok yorumsamacı yaklaşımlar olan eleştirel, postmodern ve kurumsal 
kuram çerçevesinden anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Son dönemde kurum-
sallaşma süreçleri, kurumsal girişimcilik ve yeni örgüt formlarının ortaya çıkışı konula-
rını tarihsel ve edebi metinler üzerinden incelemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
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Bu seminerler dizisi, bilgi üretimi gibi önemli ve zahmetli bir alanı 
meslek olarak seçerken geçimini sağlayacak bir iş bulmaktan bi-
raz daha fazlasını hedefleyen, çalışma konusu olarak da yönetim 
ve organizasyon alanını tercih eden genç akademisyen ve aka-
demisyen adaylarını hedeflemektedir. Diğer pek çok araştırma 
programında olduğu gibi yönetim ve organizasyon alanında da 
başarılı bir akademik kariyer gerçekleştirebilmek için kritik olan 
belli bilgi ve beceriler bulunmakta; bu yolculuk psikolojik, sos-
yal, ekonomik, teknik vb. pek çok farklı değişkenin etkisi altında 
sürdürülmektedir. Bu seminer dizisi çerçevesinde söz konusu 
faktörlerden en öncelikli görülenler üzerinde durularak genç aka-
demisyen ve akademisyen adayları açısından yönetim ve orga-
nizasyon alanında belirli ve bilinçli bir duruş sahibi olmanın temel 
parametreleri tartışılacaktır.

Yönetim ve Organizasyon Alanında 
Akademisyen Olmak
Perşembe, 18.00 / 16 Mart – 25 Mayıs 2017 (6 Oturum)

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

Erkan Erdemir

Okuma
Yoğun

Devam
Zorunlu
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Nihat Erdoğmuş, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun 
oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Ana-
bilim Dalında 1995 yılında tamamladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Yönetim ve 
Organizasyon Bilim Dalında doktora derecesi aldı. 1999 yılında İşletme Yönetimi ala-
nında Doçent, Nisan 2005 yılında ise Yönetim ve Organizasyon alanında Profesör 
oldu. Çok sayıda mesleki ve gönüllü kuruluşa üye olup, yönetim ve danışma kurul-
larında görev almaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde görev 
yapmakta, İstanbul Şehir Üniversitesinde ders vermeye devam etmektedir
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Bu çalışmanın amacı, yönetim düşüncesindeki seçilmiş bazı temel 
meseleleri tarihsel ve kültürel bağlam çerçevesinde tartışmaya 
açmaktır. Seminerler sırasında ilgili yönetim meselesi şu sorular 
çerçevesinde tartışılacaktır: “Geleneksel yönetim düşüncesinde 
nasıl ele alınmıştır?”, “Günümüz bilimsel yönetim yaklaşımlarında 
nasıl sistemleştirilmiştir?”,  “Değerler, kültür ve bağlam özelde ilgili 
yönetim meselesini, genelde yönetim yaklaşım ve sistemlerini na-
sıl etkilemektedir?” Çalışmada öncelikle yönetimin gayesi ve yö-
netim zihniyeti ele alınmaktadır. Sonra yönetimin yapısal yönüne 
odaklanarak kurumsal yapı ve işleyişi ile kurumlarda süreklilik ve 
yenilenme üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ehliyet ve liyakat 
temelinde yönetimde insan istihdamı konusu incelenmektedir. Li-
derlik bahsinde, adalet, katılım, şeffaflık ve hesap vermenin nasıl 
sağlandığı ele alınmaktadır. Başarı konusu ise hangi kriterlere 
göre ve nasıl değerlendirildiği üzerinden irdelenmektedir. Son 
olarak motivasyon ve teşvik uygulamaları üzerinde durulmakta-
dır. Çalışma katılımcıların oturumlar öncesinde hazırlık yapmaları 
ve aktif katılımı ile yürütülecektir. Oturumlar kavramsal çerçevenin 
ortaya konulması ile başlayacak, konuyla ilgili tarihsel, kültürel 
ve güncel vakaların takdimi ve tartışılması ile devam edilecektir. 
Oturum ilgili mesele hakkında günümüz ve geleceğe yönelik de-
ğerlendirmeler ve öneriler ile sona erecektir.

Yönetim Düşüncesinde Temel Meseleler
Perşembe, 18.00 / 9 Mart – 18 Mayıs 2017 (6 Oturum)

Program izlencesi web sitemizde paylaşılmıştır.

Nihat Erdoğmuş

Okuma
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