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SERDİVAN
FİKİR VE 
SANAT
AKADEMİSİ

Serdivan’da yetkin 
sosyal bilimler 
çalışmaları 
gerçekleştirebilmek 
için kurulmuş 
yerleşik bir akademi
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Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi Sakarya ilinin Serdivan 
ilçesinde bilimsel, felsefî ve sa-
natsal çalışmaları desteklemek 
amacıyla kurulan bir kurum-
dur. Senenin belirli dönemlerin-
de çeşitli sergilere de ev sahipliği 
yapan Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi profesyonel ve seç-
kin çalışmaları da sanatseverle-
rin beğenisine sunmaktadır.
 Akademimiz yaklaşık 6000 
ciltlik kitaplığıyla hafta sonları 
da dahil olmak üzere her gün ve 
24 saat araştırmacılar için açık-
tır. Anadolu’nun en geniş kap-
samlı felsefe, sanat ve sosyal bi-
limler kütüphanesine sahip olan 
akademimiz birbirinden farklı 
alanlarda çalışmalarını yürü-
ten araştırmacılar için geniş bir 
literatür imkânı sunmaktadır.
 Serdivan Fikir ve Sanat Aka-
demisi’nin seminer programları 
ders almak isteyen öğrencilerin 
iki programa ayrılmasıyla yü-
rütülmektedir. Bu iki program 
Akademik Kültürel Çalışmalar 
ve Sosyal Kültürel Çalışmalar 
şeklindedir. Sosyal Kültürel Ça-
lışmalar grubu öğrencileri sos-
yal bilimler alanına ilgi duyan, 
fakat formasyonlarını başka 
alanlarda tamamlayan öğrenci-
lerden oluşmaktadır. Bu grupta-

ki öğrencilerin devamlılık ora-
nı ve dönem içi çalışmalarına 
gösterdikleri özen kendilerini 
Akademik Kültürel Çalışmalar 
grubuna taşıyabilmektedir.
 Akademik Kültürel Çalış-
malar grubu öğrencileri ise 
sosyal bilimlerin herhangi bir 
dalından mezun ve/veya bu 
alanda yüksek lisans/doktora 
seviyesinde eğitim gören öğren-
cilerden oluşmaktadır. Her iki 
gruptaki öğrenciler dönemlik 
derslerinin ardından kendi seç-
tikleri ve sosyal bilimler alanı-
na dair olan bir konu üzerine 
bireysel çalışma yapmakta ve 
bu çalışmalarını tebliğ olarak 
sunmaktadırlar. Sunumlar Ser-
divan Fikir ve Sanat Akademi-
si’nde herkese açık kongrelerde 
yapılmaktadır. Serdivan Fikir 
ve Sanat Akademisi’nde ayrıca 
geleneksel sanatlar, sinema sa-
natları, edebi çalışmalar ve yara-
tıcı tasarım gibi farklı alanlarda 
dersler de verilmektedir.
 Başlangıçta sadece yetişkin 
fertlerin istifade edeceği çeşitli 
programlara sahip olan Serdi-
van Fikir ve Sanat Akademisi, 
Serdivan Çocuk Akademisi, Mü-
zik Akademisi gibi yeni projeler-
le daha geniş bir kitleye hitap 
edebilme imkânı bulmuştur.
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PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

18.00

19.00

18.00

18.00

19.00

15.00

19.00

18.00

19.00

Geleneksel Sanatlar
Ebru Sanatı 
Songül Ergün

Müzik Akademisi 
Dini Musiki Meşki 
Ahmet Şahin

Müzik Akademisi
Meşk: Repertuvar, 
Üslup ve Tavır 
M. Doğan Dikmen

Sinema Çalışmaları
Belgesel Yapımı
Aybars Bora 
Kahyaoğlu

Yeni Medya
Ekmel Geçer

Kültürel Çalışmalar 
Klasik Sosyal Teori 1
Nurullah Ardıç

Geleneksel Sanatlar 
Hüsn-i Hat 
Orhan Altuğ

Tasavvuf 
Okumaları
Ali Vasfi Kurt

Görsel Kültür ve 
Fotoğraf
Nevzat Yıldırım



19.00 19.00

19.00

19.00 19.30

19.00 19.00 19.00
Kültürel Çalışmalar
Tarih, Medeniyet 
ve Felsefe 
Rahmi Karakuş 

İsagoci Dersleri
(Klasik Mantığa Giriş)
Servet Kızılay

Kültürel Çalışmalar 
Divanlar Arasında 
Klasik Şiir Atölyesi 
Ömür Ceylan

Kültürel Çalışmalar 
Siyasal Ekonomi Notları    
Süleyman Seyfi Öğün

Sinema Çalışmaları
Çağdaş Dünya Sineması 
Ali Gemuhluoğlu

Kültürel Çalışmalar 
Osmanlı İmparatorluğunda 
Devlet ve Ekonomi 
Mehmet Genç

İslam 
Klasiklerinden
Şifa-i Şerif
Suat Cebeci

Psikolojinin 
Temel Meseleleri
Mehmet Kaya



Dünya’da yaşayan en önem-
li filozof lardan kabul edilen 
ve Türkçeye çevrilmiş birçok 
kıymetli eseri bulunan Simon 
Critchley, 3 Ekim 2015 tarihinde 
Uluslararası Fikir Sanat Konfe-
ransları kapsamında Serdivan 
Fikir Sanat’taydı.

SIMON CRITCHLEY
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Kültürel Çalışmalar 
Programı, Akademik ve 
Sosyal olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktadır.

AKADEMİK KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

SOSYAL KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

Sosyal Bilimlere meraklı ve çe-
şitli türden birikimi olan kişi-
leri düzenli olarak Türkiye’nin 
yetkin hocalarıyla bir araya ge-
tiriyoruz. Mülakatlar sonucu se-
çilen kişiler altı hafta boyunca 
yetkin hocalardan ders alarak 
ders dönemi boyunca bir semi-
ner konusu üzerinde çalışmakta 
ve bu çalışmasını akademimiz-
de bulunan Kültür Meydanında 
sunmaktadır. Takip istikrarı 
olan ve gerekli yükümlülükleri-
ni yerine getirenler bir sonraki 
dönem tekamül grubunda Ser-
divan Fikir ve Sanat Akademi-
si’ndeki çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Lisansüstü çalışmalar gerçek-
leştiren ya da gerçekleştirmiş 
kişiler yer almaktadır.

Sosyal bilimlere yatkın ancak 
hâlihazırda lisansüstü çalışma-
lar gerçekleştirmemiş katılım-
cılar yer almaktadır.

Klasik Sosyal Teori 1
Nurullah Ardıç

Siyasal Ekonomi Notları    
Süleyman Seyfi Öğün

Tarih, Medeniyet ve Felsefe 
Rahmi Karakuş 
(Ortak Ders)

Osmanlı İmparatorluğunda 
Devlet ve Ekonomi 
Mehmet Genç

Divanlar Arasında 
Klasik Şiir Atölyesi 
Ömür Ceylan

Tarih, Medeniyet ve Felsefe 
Rahmi Karakuş 
(Ortak Ders)
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SİNEMA ÇALIŞMALARI
Sinema alanında öğrencileri-
mize kalıcı çalışmalar sunmak 
amacıyla oluşturduğumuz prog-
ramda, öğrencilerimizin sine-
maya ilişkin hem teorik hem de 
pratik bilgilerini geliştirmeyi 
amaçlamaktayız.

Çağdaş Dünya Sineması 
Ali Gemuhluoğlu

Belgesel Yapımı
Aybars Bora Kahyaoğlu

EDEBİ ÇALIŞMALAR
Edebiyatın sadece pratik ve sa-
natsal yönüyle ilgilenecek olan 
öğrencilerimiz teorik bir arka 
plân oluşturmak amacıyla prog-
ramı takip edebilirler.

Divanlar Arasında 
Klasik Şiir Atölyesi 
Ömür Ceylan

İslam Klasiklerinden 
Şifa-i Şerif: Bütün Yönleriyle 
Hz. Peygamber
Suat Cebeci

GELENEKSEL SANATLAR
Geleneğimizin önemli mihenk 
taşları programımızda kalıcı 
çalışmalar yapabilecek katılım-
cılarını bekliyor. Geleneksel Sa-
natlar üzerine teorik arka plân 
dersleriyle başlayacak progra-
mımız haftalık pratik çalışma-
larla devam edecektir. 

Ebru Sanatı 
Songül Ergün

Hüsn-i Hat 
Orhan Altuğ
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MÜZİK AKADEMİSİ
Bağımsız bir konservatuar iş-
leyişine sahip Müzik Akade-
misi’ne girmeye hak kazanan 
kişilere, müziğin tarihinden 
teorisine, repertuvarından koro 
çalışmalarına ve felsefesine ka-
dar birçok bilgiyi bu akademik 
programımız ile kazandırılması 
hedef lenmektedir.

Dini Musiki Meşki 
Ahmet Şahin

Meşk: Repertuvar,
Üslup ve Tavır 
M. Doğan Dikmen

Türk müziğinin en önemli tem-
silcilerinden biri olan Neyzen 
Kudsi Erguner, Hamdi Akatay 
ve Murat Aydemir ile birlikte 24 
Nisan Pazar günü Serdivan Fi-
kir Sanat Akademisi’nde seven-
leriyle bir araya geldi.

KUDSİ ERGUNER
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TEOMAN 
DURALI İLE 
FELSEFE
SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ
AÇILIŞ DERSİ 
31 EKİM PAZARTESİ
SAAT 19.30'DA!



OSMANLI 
İMPARATORLU-
ĞUNDA DEVLET 
VE EKONOMİ
Türkler, 700 yıl önce Anado-
lu’nun kuzey-batı ucunda kü-
çük bir beylikten hareketle, ta-
rihin bildiği az sayıdaki büyük 
siyasî yapılardan birini oluştur-
dular. Osmanlı Devleti, hakim 
olduğu coğrafyanın genişliği, 
kontrol altına aldığı kültürle-
rin çeşitliliği, kapsadığı zaman 
diliminin uzunluğu ile yalnız 
Türk ve İslâm tarihinde değil, 
aynı zamanda dünya tarihinde 
de müstesna mevkii ile dikkati 
çeken bir tecrübedir. Bu tecrü-
benin mimarları ona “Devlet-i 
Aliyye-i Ebed-müddet” yani 
ebediyen yaşayacak yüce devlet 
adını vermişlerdi. Oluşturduk-

ları devlete bu adı, sadece bir 
temenni olarak mı düşünüyor-
lardı, yoksa dayandıkları ge-
rekçeleri de var mı idi?
 Osmanlı tarihçiliğinin esas 
meselesi bu sorunun cevabını 
bulmaktır. Bu cevabın ekonomi 
ile alakalı olanlarını araştırma-
nın da iktisat tarihinin temel 
meselesi olduğunu düşünen 
Mehmet Genç, Osmanlılar eko-
nomiye nasıl bakıyorlardı? Be-
lirli bir iktisadi dünya görüşleri 
var mı idi? Bu alanda neler yap-
tılar, neler yapmadılar? Oluş-
turdukları kurumlar ve ilgili 
Osmanlı iktisat tarihinin ilgili 
konularını anlatacak.

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

SALI 19.00
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MEHMET 
GENÇ

1934 yılında Artvin’in Arhavi il-
çesinde doğdu. Ailesinin yedinci 
çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Mülkiye (SBF) mezunu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’n-
de Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın 
asistanı olarak akademik haya-
ta başladı. “Sanayi Devriminin 
Osmanlı Sanayiine Etkisi” adlı 
doktora tezini hazırladı. 1966 
yılında araştırmalarını detay-
landırmak için Başbakanlık 
Arşivi’nde çalışmaya başladı. Bu 

tarihten sonra araştırmalarının 
temel kaynağı Osmanlı arşiv 
belgeleri oldu.
 Osmanlı Maliyesinde Mali-
kane Sistemi (1975), 18. Yüzyıla 
Ait Osmanlı Mali Verilerinin 
İktisadi Faaliyetin Göstergesi 
Olarak Kullanılabilirliği (1981), 
Osmanlı Dünya Görüşünün 
İlkeleri, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda Devlet ve Ekonomi (2000) 
adlı kitapları bulunmaktadır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



SİYASAL
EKONOMİ
NOTLARI
Bu derste; Yakın Dönem Dün-
ya Siyasi Ekonomi Tarihi’nin 
gelişimi, kırılmaları ve krizleri 
günümüz siyasal dünyasına et-
kileriyle birlikte ele alınacak ve 
tartışılacaktır.

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

CUMA 19.00
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SÜLEYMAN
SEYFİ ÖĞÜN
1959 yılında Muğla’da doğdu. 
1977 yılında ortaokul ve lise 
öğrenimini Bursa Anadolu Li-
sesi’nde tamamlamıştır. 1982 
yılında lisansını ve 1991 yılında 
doktorasını Uludağ Üniversite-
si’nde, 1986 yılında ise yüksek 
lisansını İstanbul Üniversite-
si’nde tamamlamıştır. 1993 yılın-
da doçent, 1998 yılında profesör 
olmuştur. 2010 yılına kadar Ulu-
dağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yöneti-
mi Bölümü’nde çalışmıştır. 
 Şu sıralar Maltepe Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
ve AB Bölümü öğretim üyesidir. 
Politik kültür, muhafazakârlık 
ve milliyetçilik konularında ça-
lışmaktadır. Maltepe Üniversi-
tesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve 
AB Bölümü Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. Aynı zamanda 
Yeni Şafak gazetesinde köşe ya-
zarlığı yapmaktadır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



TARİH,
MEDENİYET

FELSEFE
Biriktirdiklerine kültür ve 
medeniyet kavramlarıyla sa-
hip çıkan insan bunları aynı 
zamanda kendini inşa için de 
kullanmaktır. Diğer bir deyiş-
le tarih ve medeniyet insanın 
mahsulü hem de belirleyicisi-
dir. Fakat bu ilişkide geleneğin 
yetmediği ve değişimin daha 
derin surette yaşandığı zaman-
lar da söz konusudur.  Bu tür 
zamanlarda, hem redd-i miras 
edenler hem de her yeniye ayak 
direyenleri ortaya çıkar. Batı 
medeniyetinin tazyiki karşı-

sında teemmüle ihtiyaç duyan 
toplumumuz bu hususun son 
asırlarda pek çok örneğine şa-
hit oldu. Bu çerçevede tarih ya 
da insanın geçmişten getirdik-
lerinin kristalleştirilmiş hali 
diyebileceğimiz medeniyet hala 
karar veremediğimiz bir sorun 
kümesine işaret etmektedir. 
Burada hem felsefenin hem de 
felsefecimizin mevkii düşünül-
medir. Daha doğrusu felsefe-
cimizin mevkii sadece analiz 
eden ya da kritik eden olmak-
tan daha fazlası olmalıdır. 

PAZARTESİ  19.00

VE
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RAHMİ
KARAKUŞ

1983 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nden mezun oldu. Yük-
sek lisansını aynı üniversitede 
(1987), doktorasını Selçuk Üni-
versitesi’nde tamamladı. 
 Çalışma konuları Yakın 
Dönem Türk Felsefesi, Bilgi Fel-
sefesi, Tasavvuf, Ahlâk ve Din 
Felsefeleri olup eğitim felsefesi 
üzerine de çalışmaları mevcut-
tur. Sakarya Üniversitesi Felse-
fe Bölümü’nün kurucusu olan 
Karakuş, hâlen aynı bölümde 
öğretim üyeliği görevini sürdür-
mektedir.
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DİVANLAR 
ARASINDA 
KLASİK 
ŞİİR ATÖLYESİ

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

ÇARŞAMBA  19.30

Çoğunlukla seferler, fetihler, an-
laşmalar ya da hanedan ilişkile-
ri üzerinden okunarak anlaşıl-
maya çalışılan Osmanlı çağları, 
aynı zamanda muhteşem bir şiir 
geleneğine de ev sahipliği yapar. 
Altı asır boyunca binlerce sanat-
kâr yetiştirmiş olan Osmanlı 
şiir geleneği, Osmanlı kültür ve 
medeniyetini hakkıyla anlamak 
ve yorumlamak için de temel iz-
leklerden biridir. Dünde kalan 
şairlerin alın ve el yazılarında; 
bugünün okurları, geleceğin şair 
ve yazarları için paha biçilmez 
deneyimler gizlidir…  
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ÖMÜR
CEYLAN
1970 yılında İstanbul’da doğdu. 
Almanya’da başladığı eğitim 
hayatına Türkiye’de devam etti. 
1992 yılında Trakya Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü bi-
tirdi. 1997 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı bursuyla Kuveyt Üni-
versitesi Dil Öğretim Merkezi’n-
de bulundu. 1999 yılında Eski 
Türk Edebiyatı alanında doktor, 
2004 yılında doçent ve 2009 
yılında profesör oldu. Ankara, 
Trakya, Çanakkale Onsekiz 
Mart ve Gaziantep Üniversite-
lerinde öğretim elemanı olarak 
çalıştı. Tasavvûfi Şiir Şerhleri, 
Hanedân’da Bir Âsi: Âsaf Divanı, 
Önce Aşk Vardı, Böyle Buyurdu 

Sûfî, Hazâna Sürgün Bahâr Ke-
çecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı 
Bahâr-ı Efkâr, Kuşlar Divanı: 
Osmanlı Şiir Kuşları, Bir Sür-
gün Şâheseri Mihnetkeşân, Gül 
İle Gülü Tartanlar (Türk Tasav-
vuf Edebiyatı’ndan Seçmeler): 
Seyyid Nesimî, Eşrefoğlu Rumî, 
Aziz Mahmud Hüdâyî ve Ümmî 
Sinan, Yitik Düşler Kervanı (Şii-
rin Aynasında Osmanlı Kültürü 
Üzerine Denemeler), Bağ Bozu-
mu adlı eserlerinin yanı sıra 
ulusal ve uluslararası pek çok 
dergide makaleler-denemeler 
yayımladı. Hâlen İstanbul Kül-
tür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır.
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KLASİK
SOSYAL 
TEORİ I

Klasik sosyal teorinin önemli te-
orisyenlerinin ele alınacağı iki 
dönemlik bu seminerde sırasıy-
la İbn Haldun, Karl Marx, Emile 
Durkheim ve Max Weber’in gö-
rüş ve kavramları tartışılacak-
tır. Seminer giriş mahiyetinde 
tasarlanmış olup katılımcılara 
bu konudaki temel bilgileri sun-
ma amacına matuftur. Seminer 
süresince söz konusu teorisyen-
lerin görüşleri üçer ana başlık 
altında tartışılacaktır: 

• İbn Haldun: Umran ve Asabiye, 
Tarihsel Sosyoloji, Metodoloji 
• Marx: Maddeci Felsefe ve Din, 
Tarihsel Sosyoloji, Kapitalizm ve 
Yabancılaşma 
• Durkheim: İşbölümü, Metodo-
loji, Din Sosyolojisi 
• Weber: Metodoloji, Din ve Kapi-
talizm,  İktidar ve Siyaset 

 Ayrıca bu konuların, düşü-
nürlerin yaşadıkları dönemle-
rin tarihsel bağlamları içerisine 
yerleştirilmeye çalışılarak tartı-
şılacağı seminerin ilk dönemin-
de İbn Haldun ve Marx üzerine 
odaklanılarak bu düşünürlerin 
sırasıyla XIV. yüzyıl Kuzey Af-
rika’sı ile XIX. yüzyıl Batı Avru-
pa’sındaki gelişmeler bağlamın-
da ortaya koyduğu fikirler ve bu 
fikirlerin günümüzde ne ifade 
ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır. 

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

PERŞEMBE 19.00
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NURULLAH
ARDIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Sosyolo-
ji bölümünden lisans (1999) ve 
yüksek lisans (2001) derecelerini 
aldı. University of California’da 
yüksek lisans ve doktora yaptı. 
Hâlen İstanbul Şehir Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü’nde öğre-
tim üyesi olan Ardıç’ın temel ilgi 
alanları tarihsel sosyoloji, Orta-
doğu’da din ve siyaset, Osman-
lı-Türk modernleşmesi, sosyal 
teori, küreselleşme, tarihsel-mu-
kayeseli yöntem ve söylem ana-
lizidir. 2011 yılındaki “Islam and 

the Politics of Secularism” isimli 
çalışması Routledge tarafın-
dan yayınlanan Ardıç’ın Sevinç 
Arkal Özcan ile yaptığı, “Küre-
selleşme: Çağdaş Bir Değerlen-
dirme” ismini taşıyan bir başka 
eseri de aynı yıl Küre Yayınları 
tarafından basılmıştır. Ayrı-
ca birçok çalışmaya imza atan 
Ardıç’ın American Sociological 
Association, International Ibn 
Khaldun Society gibi uluslarara-
sı bilimsel kuruluşlara üyelikle-
ri de bulunmaktadır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ
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Dünya’da tanınmış isimle-
rinden bilim adamı, düşünür, 
felsefeci Ziyaüddin Serdar, 12 
Mart 2016 tarihinde Uluslara-
rası Fikir Sanat Konferansları 
kapsamında Serdivan Fikir Sa-
nat’taydı.

ZİYAÜDDİN SERDAR

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



MEŞK: 
REPERTUVAR, 
ÜSLUP VE 
TAVIR 

MÜZİK  AKADEMİSİ

SALI  19.00

Meşk: Repertuvar, Üslup ve 
Tavır dersi musiki talebesinin 
musikiyi sadece teknik bilgiyle 
ya da kitaplardan değil, meşk 
yoluyla, yani iyi bir ağızdan 
(femm-i muhsin) usta-çırak iliş-
kisiyle dinleyerek, hıfzederek, 
usûl vurarak ve izleyerek öğre-
nebileceği bir derstir. Bu derste 
musiki birikiminin edebiyat ve 
tasavvuf bilgileriyle desteklen-
mesi suretiyle ses tekniğinin 

kullanılması, aruz vezninin iyi 
bilinmesi, kafa ve göğüs sesle-
rinin kullanılmasıyla ortaya 
konan ses hakimiyeti ve geniş 
repertuvar bilgisi ve de yumu-
şak bir üslup talebeye kazandırı-
lacaktır. Derste notadan ziyade 
eseri hafızaya alma, taklit, din-
leme, izleme ve usûl vurma gibi 
metotlar kullanılacaktır. 
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M. DOĞAN
DİKMEN
“Mûsıkîye Dâir” ve canlı ya-
yınlanan “Türk Klasik Müziği 
Dinleyici İstekleri” programını 
hazırlayıp sunan Dikmen, 2000 
yılında kurduğu “Akis Ensemb-
le” ile çeşitli uluslararası festi-
vallerde Türk Müzik Kültürü 
ve Geleneksel İcrâsını tanıtım 
amaçlı konserler vermektedir. 
2009 yılında Uğur Işık’ın kur-
duğu “Alatuka Records”un ikinci 
kurucu üyesidir.
 TRT İstanbul Radyosu’nda 
Ses Sanatçısı ve Topluluk (koro) 
Şefi ve Program Yapımcısı, Türk 

Mûsıkîsi Vakfı Mütevellî Hey’e-
ti Üyesi, Çocuk Vakfı’nın çeşitli 
eğitim Programlarında müzik 
danışmanı ve öğretmeni, İstan-
bul Teknik Üniversitesi Türk 
Mûsıkîsi Devlet Konservatuva-
rı’da öğretim görevlisi, kurucu 
üyesi olduğu “Akis Ensemble” ge-
nel sanat yönetmenliğini, Sigor-
ta Acenteler Birliği (SAB) Türk 
Müziği Topluluğu’nun şef liğini 
yapmakta, Alaturka Records'da-
ki sanât çalışmaları ile diğer eği-
tim çalışmalarına ve özel kon-
serlerine devam etmektedir.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



DİNİ MUSİKİ 
MEŞKİ

MÜZİK AKADEMİSİ

PAZARTESİ  19.00

Dini Mûsîki Meşki dersi, tarih 
içerisinde, bilhassa Osmanlı 
coğrafyasında gelişen ve gü-
nümüzde de devam eden dini 
mûsîkinin mahiyetinin aktarı-
larak, Dini Mûsîkinin içerdiği 
formların öğretilmesi ve tatbiki-
nin sağlanmasını temel alan bir 
derstir.
 Bu dersle beraber talebelere 
Dini Mûsîki icrasının hangi ta-
vır ve üslup ile yapılması gerek-
tiği aktarılması marifeti ile Dini 
Mûsîki formları için iyi bir ses 
kullanma yeteneği kazandırıl-
ması hedef lenmektedir.
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AHMET ŞAHİN
TRT İstanbul Radyosu’nda ney-
zen olarak görev yapan Ahmed 
Şahin, “Şâh-ı Devran” adlı ney 
icrâları, “ Tebşîr-i Furkân” ismiy-
le aşr-ı şerîf lerden oluşan Kur’ 
ân-ı Kerîm tilâveti ve beş farklı 
makamlarda icrâ edilen “Ezân” 
albümleri çalışmalarını yaptı. 
Dînî mûsıkî alanında çeşitli al-
büm çalışmalarında da bulun-
du.
 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti programları bünyesinde 
kadîm bir Osmanlı geleneği 
olan “Cumhur Müezzinliği ve 
Enderûn Usûlü Terâvîh Tertîbi” 

ihyası projesi kapsamında, Meh-
met Kemiksiz Hoca ile beraber 
bir kitap ve iki uygulama CD’si 
hazırladı. 2011’den itibaren bu 
geleneğin ihyası için her sene 
Ramazan Ayı’nda çeşitli cami-
lerde Cumhur Müezzinliği ve 
Enderûn Usûlü Terâvîh Tertîbi’ 
ni ekibi le beraber uygulamakta-
dır.
 Yurt içi ve yurt dışında bir-
çok konserde yer alan Ahmed 
Şahin, halen TRT İstanbul Rad-
yosu’nda görevine devam et-
mektedir.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



ÇAĞDAŞ 
DÜNYA 
SİNEMASI 

SİNEMA ÇALIŞMALARI

CUMA  19.00

Çağdaş Dünya Sineması semi-
nerimizle Türk ve dünya sine-
masından seçilen filmler katı-
lımcılarla izlenecek ve her bir 
film interaktif bir biçimde kritik 
edilecek. 

Sonbahar programı için 
film önerileri:

• Aşk Zamanı (2000) Wang 
Karwai 
• Melancholia (2001) Lars von 
Trier
•  Bir Tutam Baharat (2003) 
Tassos Boulmetis 
• Büyük Budapeşte Oteli (2014) 
Wes Anderson
• Bir zamanlar Anadolu'da (2011) 
Nuri Bilge Ceylan
• Momento (2001) Christopher 
Nolan
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ALİ GEMUHLUOĞLU
İstanbul’da doğdu. Saint Mic-
hel Fransız Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Fransa’da siyasal bilgiler 
okudu. Roma Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nde yüksek lisans 
yaptı, doktorasını Ankara’da 
tamamladı. UNESCO Türkiye 
Komitesi üyesi ve Europalia 
Festivali Genel Sekreteri olarak 
Türk kültürünün dünya çapında 
tanıtılmasına katkıda bulundu. 
Başbakanlıkta, dokuz başba-
kana dış politika danışmanlı-
ğı yaptıktan sonra, TRT Genel 
Sekreterliği görevinde bulundu 
ve Euronews haber kanalını 

kurdu. 2009 yılından bu yana, 
Avrupa’nın en büyük sinema 
fonu olan Eurimages’da görev 
yapmaktadır. Çok sayıda Avrupa 
filminin senaryosunu inceleye-
rek prodüksiyonlarına katkıda 
bulunmuş ve Lars von Trier gibi 
ünlü yönetmenlerle çalışmıştır. 
Ödüllü birçok Avrupa filminin 
yanı sıra, 2014 yılında Cannes 
Film Festivali’nde Altın Palmi-
ye Ödülü’nü kazanan Nuri Bilge 
Ceylan’ın  ‘Kış Uykusu’  filminin 
senaryosuna ve prodüksiyonu-
na katkıda bulunmuştur.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



BELGESEL
YAPIMI

SİNEMA ÇALIŞMALARI

ÇARŞAMBA  18.00

Dünya medyasında kurguya da-
yalı filmler, televizyon dizileri 
ve dijital içerik arttıkça, gerçek-
liğin görsel olarak anlatımına 
ilişkin ihtiyaç ve merak da geli-
şim gösteriyor. Göz ardı edilen 
gerçeklerin ve sorulmayan so-
ruların peşinden koşan belgesel 
sinemacıların eserleri ise, her 
geçen gün daha büyük merak 
uyandırıyor.

Belgesel Yapımı dersi, televiz-
yon, internet ve sinemada gös-
terime sunulabilecek kalitede 
belgesel film yapımının tüm 
süreçlerini teorik olarak ele alır. 
Belgeselin ana temasını belirle-
yecek fikir, yazım ve planlama 
aşamalarının yanı sıra; çekim 
teknikleri, dağıtım ve festival-
lere katılım olanakları da ulus-
lararası bağlamda kapsamlı 
olarak ders içeriğinde değerlen-
dirilir.
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AYBARS BORA 
KAHYAOĞLU

1975’te İstanbul’da doğdu. A.
B.D’de bulunan Missouri Üni-
versitesi’nde medya eğitimine 
başlamasının ardından Chicago 
Columbia Üniversitesi Film Yö-
netmenliği Bölümü’nden Şeref 
Derecesi’yle mezun oldu. TV8, 
CNNTURK, NTV’de haber editö-
rü olarak çalıştığı dört yılın ar-
dından; Osman Sınav ile birlikte 
televizyon dizisi ve sinema filmi 
çalışmalarına başladı. Senaryo-
sunu yazdığı ve bazılarını yönet-
tiği, yüz bölümün üzerinde dizi 
çalışmaları TRT, KANAL D, ATV, 
SHOW TV gibi çeşitli kanallarda 
yayınlandı. 

Bu çalışmalardan bazıları, Sa-
karya Fırat, Doludizgin Yıllar, 
Pars Narkoterör, Acı Hayat, Pu-
sat, 112 Acil olarak sıralanabilir. 
Yönetmen, yirmiden fazla bel-
gesel yapımına da imza attı. Bu 
yapımlardan “İstanbul’un Şehir-
leri”, TRT’nin farklı kanalların-
da yayınlandı ve büyük beğeni 
topladı. Halen Sakarya Üniversi-
tesi’nde öğretim görevlisi olarak 
akademik kariyerine de devam 
etmekte ve Güzel Sanatlar Fa-
kültesi’nde doktora çalışmaları-
nı sürdürmektedir.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



İSLAM 
KLASİKLERİNDEN 
ŞİFA-İ ŞERİF

BÜTÜN YÖNLERİYLE 
HZ. PEYGAMBER  

PAZARTESİ 19.00

Bu dersimizde, Endülüs Mede-
niyetinin yetiştirdiği alimler-
den fakih ve muhaddis Kadı 
Iyaz’ın İslam klasikleri  me-
tinlerinden olan Şifa-i Şerif 
kitabının takibi yapılacaktır. 
Bu eserin havi olduğu muhteva 
esasınca hz. Peygamberin özel-
likleri, kişiliği, kişisel ve sosyal 
davranışları, aile hayatı, pey-
gamberlik makamı, mucizeleri, 
peygamberimize karşı görevler 
ve peygamberin ümmetiyle hu-
kuku katılımcılara aktarılacak 
ve ümmeti olarak hazret-i pey-
gamberi daha iyi tanıma fırsatı-
nı bulmuş olacağız.
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SUAT 
CEBECİ
1953 yılında Bayburt'ta doğdu. 
İstanbul İmam-Hatip Lisesini, 
İstanbul Yüksek İslam Ensti-
tüsünü bitirdi. İstanbul'da bir 
süre Din Kültürü ve Ahlâk Bilgi-
si Öğretmenliği yaptıktan sonra 
Ankara'da Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğünde ve Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığında Eğitim-Öğretim 
ve Personel Şube Müdürlüğü 
Görevlerinde bulundu. Bu gö-
revleri sırasında Ankara Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesinde, 
Din Eğitimi Anabilim Dalında 
yüksek lisans ve doktora yaptı. 
1994 yılında Harran Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesine Yrd. 
Doç. olarak atandı. Çeşitli ta-
rihlerde İngiltere, Danimarka, 
Almanya, İsviçre ve Tunus'ta 

din eğitimi ile ilgili araştırma 
ve incelemelerde bulundu. Din 
Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de 
Din Eğitimi adlı çalışması ile 
1997 tarihinde Din Eğitimi Do-
çenti oldu. 1998 Yılında Sakarya 
Üniversitesi İlâhiyat Fakülte-
sine geçti. Burada da Felsefe ve 
Din Bilimleri bölüm Başkanlığı 
ve Dekan yardımcılığı görevle-
rini yürüttü. Öğretme ve öğren-
me görevi olarak Dini İletişim 
adlı çalışması ile 2002 yılında 
profesör olan Suat Cebeci, halen 
Sakarya Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi çalışmalarına devam 
etmektedir. Cebeci'nin çeşitli 
konularda yayınlanmış telif ve 
tercüme (bir kısmı müşterek) 
olmak üzere 20 yakın kitabı bu-
lunmaktadır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



TASAVVUF
OKUMALARI

CUMA 19.00

ŞEYH-I EKBER MUHYIDDÎN 
İBNU'L-ARABÎ'NIN FÜTÛHÂT OKUMALARI
Niyazi-i Mısri’nin “Arifin her 
bir sözün duymaya insan ge-
rek - Sanma ki bu alemde hay-
van olan anlar bizi” sözünde 
dile getirdiği gibi; İslâm Dîni 
ve Hakîkat-ı Muhammediye’yi 
anlama sadedinde bu vazifeyi 
ifa etmiş en mühim bilgeler-
den birisi de hiç şüphesiz Şeyh-i 
Ekber Muhyiddîn-i Arabî’dir. 
200’ü mütecâviz eserinde getir-
diği açılımlar ile Dîn-i Mübîn-i 
İslâm en yüksek seviyelerde 
anlaşılma imkanına kavuşmuş 

ve peşi sıra gelen Müslümanlar 
bu düşünce üzerine bina edilen 
medeniyetler inşa etmişlerdir.
 İbnu'l-Arabî’yi anlamak 
için, tarih boyunca onun eserle-
ri üzerine pek çok âlim yüzlerce 
şerh yazarak o mertebenin hak-
kını vermeye çalışmışlardır.  Bu 
gelenek günümüze kadar da de-
vam etmiştir. İşte bu cümleden 
olarak bizler de bu derslerimiz-
de, onun Fütûhât'ından yaptı-
ğımız seçme metinler üzerinde 
çalışacağız...
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ALİ VASFİ
KURT

1982’de İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nden mezun oldu. He-
nüz basılmamış olan “Risale-i 
Ahadiyye, Metni ve Tercümele-
rinin Yazmaları ve Risâle-i Tev-
hid Tercümesi” adlı çalışmayı 
mezuniyet tezi olarak hazırladı. 
Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilgiler Enstitüsü’nde “Ebu’l-
Feth el-Ezdi ve Kitâbu’l-Mahzûn 
fi ‘ilm’l-Hadis” adlı yüksek li-
sans tezini 1987’de tamamladı. 
“Endülüs’te Hadis ve İbn Arabi” 
başlıklı olarak 1998’de yayım-

lanmış olan tezi 1997’de Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’n-
de kabul edildi. 
 Mes’ud Bâlyâni’nin Vahdet-i 
Vücud eserini “Mutlak Birlik” 
ismiyle, İbn Arabi’nin “Zunun-u 
Mîsri” adlı eserlerini “Bir Sufi-
nin Portresi Zunnûn-u Mısrî” 
ismiyle Türkçeye kazandırmış-
tır. Muhammed b. Haşimi’nin 
arif lerin satrancı isimli eserini 
aynı isimle titiz bir araştırma 
yaparak, zengin dipnotlarıyla 
genişleterek tercüme etmiştir.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



YENİ MEDYA

PERŞEMBE  18.00

Günümüz iletişim araçları dün-
yayı giderek küçültmektedir. 
Hızlı enformasyon yayılımı ile 
herkes her şeyden haberdar ol-
makta; bilinmeyen kimlikler, 
yaşamlar, kültürler bilinir kı-
lınmakta; teknolojik, bilimsel 
gelişmeler, veriler tüm dünyada 
eş zamanlı olarak hayatın içine 
girmektedir. Bu etkileşimin en 
somut hali, belki de yeni medya 
ve siyasal gelişmeler arasındaki 
ilişkide görünmektedir.
 Yeni medya araçları ve özel-
likle sosyal medya, demokrasi-
nin işlevsellik kazanmasında ve 
toplumun geneline yayılmasın-
da etkin bir rol oynamaktadır. 
Toplumun bireyleri yeni medya 
araçları ile bir araya gelmekte, 
siyasal organlara taleplerini 
iletmekte ve gerektiğinde eleş-
tirilerini yöneltebilmektedirler. 
Öte yandan, “Arap Baharı”, “Gezi 
Parkı” ve diğer toplumsal ha-
reketlerde görüldüğü gibi, yeni 
medya kullanıcıları sosyal med-
ya üzerinden organize olmakta 
ve demokratik tepkileri yönlen-
direbilmektedirler.

 Bu bağlamda, Yeni Medya, 
Demokrasi ve Toplumsal Hare-
ketler modülünde; yeni medya-
nın demokrasinin yerleşmesin-
deki rolü, kısaca yeni medya ve 
demokrasi arasındaki ilişki ele 
alınacaktır. Seminerin sonunda 
katılımcıların aşağıdaki sorula-
ra cevap vermesi hedef lenmek-
tedir:

• Yeni medya, demokrasinin top-
lumun geneline yayılmasında 
aktif bir rol oynamakta mıdır? 
• Yeni medyanın hangi işlevleri 
demokrasinin gelişmesinde et-
kilidir? 
• Yeni medya üzerinden algı yö-
netimi neden ve nasıl yapılmak-
tadır? 
• Sosyal medya araçları günlük 
hayatımızı nasıl ve hangi yönde 
değiştirmektedir?
• Toplumsal hareketlerde temel 
motivasyonlar nelerdir ve sos-
yal medyanın bu motivasyonla-
rı yönlendirmedeki rolü nedir?
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EKMEL
GEÇER

Sakarya Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğretim üyesi olan 
Yrd. Doç. Dr. Ekmel Geçer, 2004 
yılında Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
olmasının ardından Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde “Türkiye’de Popüler 
Kültür ve Medya” teziyle mastır 
derecesi aldı.
 Bir süre özel sektörde ileti-
şim departmanlarında çalıştık-
tan sonra “medya ve iletişim” 
çalışmaları için İngiltere’ye 
gitti. 2009 yılında Leicester Üni-
versitesi Medya ve İletişim bölü-
münde “Siyasal İletişim” tezi ile 
ikinci yüksek lisans derecesini 
alan Geçer, 2014 yılında Lough-
borough Üniversitesi Medya ve 
İletişim Bölümü’nde “Türkiye’de 
Medya ve Demokrasi” adlı teziy-
le doktorasını tamamladı.
 Aynı zamanda “bağımsız ga-
zetecilik” yapan Ekmel Geçer’in 
haber ve yazıları Radikal, Star 
ve Leicester Mercury (İngiltere) 
gibi gazetelerde ve haber site-
lerinde; makaleleri ve şiirleri 
Türkiye’deki birçok dergide ya-
yımlandı. BBC başta olmak üze-
re çeşitli radyo ve TV programla-
rına da katılımcı olarak iştirak 

eden Ekmel Geçer, akademik ilgi 
alanları olan siyasal iletişim, ha-
ber sosyolojisi, gazetecilik, halk-
la ilişkiler, medya ve demokrasi 
konularında Amerika, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İs-
panya, İsveç, Portekiz, İtalya gibi 
birçok ülkede konferanslar ver-
di.
 Akademisyenin Medya ve 
Popüler Kültür: Diziler, Televiz-
yon ve Toplum ve Türkiye Med-
yasını Anlamak: Demokratik 
Bir Yapı Mümkün mü? isimli 
yayımlanmış iki çalışması da 
mevcuttur. Geçer; şimdilerde 
İngiltere’de yayımlanacak olan 
Changing Trends in Political 
Communication in Turkey: The 
AKP Case [Türkiye’de Değişen 
Siyasal İletişim Trendleri: AK 
Parti Örneği], ve  Media and De-
mocracy in Turkey (Türkiye'de 
Medya ve Demokrasi) kitapları 
ve Türkiye'de, Hikmetler ve Top-
lumsal Ölçüler kitabı üzerinde 
çalışmaktadır.
 Arapça, Kürtçe ve İngilizce 
bilen Ekmel Geçer evli ve bir ço-
cuk babasıdır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



PSİKOLOJİNİN
TEMEL 
MESELELERİ

PAZARTESİ 19.00

Bu ders kapsamında insan ve 
doğası, psikolojik danışma ku-
ramlarının insanı ele alışı ve 
davranış açıklamaları ile ele 
alınıp insan ve davranışına 
yönelik genel bir anlayış oluş-
turulacaktır. Bu anlayış doğ-
rultusunda kişilerarası ilişki 
problemleri, gündelik ilişkide 
psikoterapötik becerilerin kul-
lanımı, çocuk ve ergen ruh sağ-
lığı sorunları, aile içi ilişkiler, 
anne babaların çocuk ve ergen-
lerle iletişimi konuları hem te-
orik hem de uygulamalı olarak 
ele alınacaktır.
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MEHMET
KAYA

Adapazarı doğumlu olan Meh-
met Kaya üniversite lisans eği-
timini  1998 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nin “Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik” programın-
da tamamlamıştır. Yine aynı 
programda yüksek lisans ve 
doktora eğitimlerini tamamla-
yan Kaya 2009 yılında Sakarya 
Üniversitesine geçiş yapmıştır. 
2009 yılından günümüze Eğitim 
Fakültesinde yardımcı doçent 
olarak görev yapmaktadır. Yük-
sek lisans ve doktora eğitimi sı-
rasında Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğretim üyelerince ve-
rilen bir yıllık “Kısa-yoğun-acil 
psikoterapi (BEP)”  ve yine  bir 
yıllık “Aile Terapisi” eğitimleri-
ni almıştır. Bunun yanı sıra Dr. 
Abdulkadir Özbek Psikodrama 
Enstitüsünce verilen ve altı yıl 
süren Psikodrama eğitimini ta-
mamlayıp psikodrama asistan-
lığı sertifikası almıştır. Doktora 
çalışmasında ve sonrasındaki 
temel ilgi alanı “aile-eş desteği” 
ve “aile dayanıklılığı” kavramla-
rı üzerine olmuştur.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ
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Gazali, İbn-i Rüşd, 
Aristoteles, Habermas 
ve Platon’dan günümüz 
düşünürlerinden Cabiri 
ve Žižek’e kadar 6 bini 
aşkın kitap 7/24 açık 
kütüphanemizde!

SERDİVAN 
FELSEFE, SANAT VE 
SOSYAL BİLİMLER 
KÜTÜPHANESİ

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



İSAGOCİ
DERSLERİ

ÇARŞAMBA  19.00

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ
Porphyrios tarafından hazırla-
nan ve de klasik medrese ilim 
geleneğinin temel taşlarından 
olan İsagoci isimli mantık risa-
lenin inceleneceği derslerde yer 
yer klasik Yunan felsefesi ve 
Aristo mantığının yanı sıra Or-
taçağ’da İsagoci’nin Avrupa’daki 
filozof lar üzerindeki iz düşüm-
leri ve farklı yorumları da ele 
alınacaktır.    
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SERVET
KIZILAY

1972 doğumlu Servet Kızılay 
İstanbul Üniversitesi Arkeolo-
ji ve Sanat Tarihi bölümünden 
mezun olmuştur. Aynı Üniver-
sitenin Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde yüksek lisans çalış-
masını tamamlayan Kızılay, 
Arkeoloji alanında doktora çalış-
maları için Almanya'da Friedri-
ch-Alexander Erlangen Üniver-
sitesi'nde bulunmuştur.
 Arkeoloji ve Sanat Tarihi ça-
lışmalarının yanı sıra mantık 
ve dil felsefesi üzerine da çeşitli 
makaleler ve çalışamalar ger-
çekleştiren Servet Kızılay, hâlen 
Serdivan Fikir ve Sanat Akade-
misi'nde çalışmaktadır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ



HÜSN-İ
HAT

GELENEKSEL SANATLAR

ÇARŞAMBA  18.00

Geleneğimizın en önemli sanat-
larından olan hüsn-i hat üzerine 
teorik ve metafizik arka planına 
değinilecektir. Sülüs ve nesih 
yazının estetik özelliklerini öğ-
retmeyi amaçlayan bu çalışma 
da Türk hattatları ve hat sanatı 
tarihine yönelik bilgilendirme 
de yapılacaktır.
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1974 yılında Afyonkarahisar’da 
doğdu. 1997 yılında Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü Hat Ana Sa-
nat Dalı’ndan mezun oldu. 2006 
yılında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana 
Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamladı. 1997–2007 yılları 
arasında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde öğretim 
elemanı olarak çalıştı. 2007 yı-
lından itibaren Sakarya Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Hat Ana Sanat Dalı’nda görevine 
devam eden Altuğ’un, ulusal ve 
uluslararası birçok sergisi bu-
lunmaktadır.

ORHAN ALTUĞ
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EBRU
SANATI

GELENEKSEL SANATLAR

PAZARTESİ  18.00

Ebru, aklın, 
tecrübenin gönülle 
buluştuğu bir 
sanattır. Aşk ile 
icra edildiği vakit, 
gösterilen çabalar, 
çekilen zahmetler 
rahmete dönüşür.

Özel atölyelerimizde gerçekleş-
tirilecek olan eğitimimiz; öğren-
cilerimize, ebruya dair malzeme 
bilgisini kazandırmak, ebru ya-
pımı ve çeşitlerini uygulamalı 
öğretmek ve geleneksel bir sanat 
perspektifi kazandırmayı amaç-
lar. 
 Ebru, kitreyle yoğunlaştırıl-
mış su üstünde, özel hazırlamış 
boyalarla oluşturulan desenle-
rin kâğıt üzerine geçirilmesi yo-
luyla yapılan bir süsleme sanatı-
dır. 
 Ebru, aklın, tecrübenin gö-
nülle buluştuğu bir sanattır. Aşk 
ile icra edildiği vakit, gösterilen 
çabalar, çekilen zahmetler rah-
mete dönüşür ve ancak o zaman 
bu sanat geleceğe taşınabilir.
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1980 yılında Ordu’da doğdu. 
2006 yılında Sakarya Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ge-
leneksel Türk Sanatları Bölümü 
Çini Anasanat Dalı’ndan mezun 
oldu. 2009 yılında Sakarya Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Geleneksel Türk Sanatları 
Çini Anasanat Dalı’nda yüksek 
lisansını tamamladı. 
 2010 yılından itibaren Sa-
karya Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nde Ebru derslerine 
devam etmektedir.

SONGÜL ERGÜN.
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GÖRSEL 
KÜLTÜR VE
FOTOĞRAF

PAZAR  15.00

Bu dersin amacı öğrencilerin 
görsel kültürü ve fotoğraf sa-
natını farklı disiplinler ışığın-
da  araştırma yapma, tartışma, 
düşünme  ve fotoğraf projeleri 
üretme becerilerinin geliştir-
melerini sağlamaktır. Bu doğ-
rultuda derste  Dünya'da çalış-
malarıyla kabul görmüş  farklı 
sanatçıların eserlerini  analiz 
ederek katılımcı öğrencilerde fo-
toğrafı yalnızca bir görüntü kay-
detme biçimi olarak değil, farklı 
sanat disiplinlerinden beslenen 
kuramsal bir disiplin olarak al-
gılamasını sağlamaktır.

Ders için önerilen kitap ve 
makaleler: 

Benjamin, Walter (2002) 
Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden 
Üretilebildiği Çağda Sanat 
Yapıtı. Pasajlar. İstanbul: YKY 
(50-86).

Berger, John (2011) O Ana 
Adanmış: John Berger’den 
Seçme Yazılar. İstanbul: Metis.

Barthes, Roland (2011) 
Camera Lucida: Fotoğraf 
Üzerine Düşünceler. İstanbul: 
Altıkırkbeş.

Sontag, Susan (2011) Fotoğraf 
Üzerine. İstanbul: Agora.

Berger, John (2012) Görme 
Biçimleri. İstanbul: Metis.
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1987 yılında Adapazarı’nda doğ-
du. Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve 
Grafik Sanatları, Fotoğraf Ana 
Sanat Dalı’ndan 2010 yılında 
dereceyle mezun oldu. Aynı yıl 
ABD, New York'ta düzenlenen 
“The American Turkish Society” 
tarafından “Moon and Stars Pro-
ject” projesi kapsamında gerçek-
leştirilen “Young Photographers 
Award” ödülünü kazanan ilk 
Türk oldu. Sanatçının eserleri 
Dünya’nın en saygın müzeleri 
arasında gösterilen ABD, Boston 
Güzel Sanatlar Müzesi’nin fotoğ-
raf koleksiyonuna alındı. 2015 

yılında Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi (MSGSÜ) Gü-
zel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf 
bölümünde, Yüksek Lisans (MA) 
eğitimini tamamladı. Buna ek 
olarak Yıldırım’ın ulusal ve ulus-
lararası fotoğraf yarışmalarında 
40’ın üzerinde ödülü ve özel sa-
nat koleksiyonlarında eserleri 
bulunmaktadır. Nevzat Yıldırım 
ulusal fotoğraf yarışmalarında 
jüri üyeliği yapmakta ve fotoğ-
raf bağlamında çağdaş sanat 
projeleri üretmektedir. Sanatçı 
2010 yılından itibaren farklı 
üniversitelerde öğretim görevli-
si olarak    çalışmaktadır.  

NEVZAT YILDIRIM
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