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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 Akademisi,
Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmaları
desteklemek amacıyla kurulan bir kurumdur. Senenin belirli dönemlerinde
çeşitli sergilere de ev sahipliği yapan
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
profesyonel ve seçkin çalışmaları da
sanatseverlerin beğenisine sunmaktadır.
Akademimizin yaklaşık 11000 ciltlik kitaplığıyla hafta sonları da dahil
olmak üzere her gün ve 24 saat araştırmacılar için açıktır. Anadolu’nun
en geniş kapsamlı felsefe, sanat ve
sosyal bilimler kütüphanesine sahip
olan akademimiz, birbirinden farklı
alanlarda çalışmalarını yürüten araştırmacılar için geniş bir literatür imkanı sunmaktadır.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin seminer programları ders almak
isteyen öğrencilerin iki programa
ayrılmasıyla yürütülmektedir. Bu iki
program Akademik Kültürel Çalışmalar ve Sosyal Kültürel Çalışmalar
şeklindedir. Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu öğrencileri sosyal bilimler
alanına ilgi duyan, fakat formasyonlarını başka alanlarda tamamlayan
öğrencilerden oluşmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerin devamlılık oranı ve
dönem içi çalışmalarına gösterdikleri
özen kendilerini Akademik Kültürel
Çalışmalar grubuna taşıyabilmektedir.

Akademik Kültürel Çalışmalar
grubu öğrencileri ise sosyal bilimlerin herhangi bir dalından mezun ve/
veya bu alanda yüksek lisans/doktora
seviyesinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Her iki gruptaki öğrenciler dönemlik derslerinin
ardından kendi seçtikleri ve sosyal
bilimler alanına dair olan bir konu
üzerine bireysel çalışma yapmakta
ve bu çalışmalarını tebliğ olarak sunmaktadırlar. Sunumlar Serdivan Fikir
ve Sanat Akademisi’nde herkese açık
kongrelerde yapılmaktadır. Serdivan
Fikir ve Sanat Akademisi’nde ayrıca
geleneksel sanatlar, sinema sanatları
ve edebi çalışmalar gibi farklı alanlarda dersler de verilmektedir.
Başlangıçta sadece yetişkin fertlerin
istifade edeceği çeşitli programlara
sahip olan Serdivan Fikir ve Sanat
Akademisi, Müzik Akademisi, Serdivan Çocuk Akademisi, ve Ramazan
Okulu gibi yeni projelerle daha geniş
bir kitleye hitap edebilme imkanı bulmuştur.
Her sayısında düşünce, sanat
veya spor dünyasından kişilerle yapılan röportajlar ve müzik, resim,
edebiyat, felsefe gibi yazılarıyla yayın hayatına devam eden Serdivan
Ajans, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde her ay çıkarılan şehir
kültürü gazetemizdir.
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Ebru Sanatı
Songül Ergün

Klasik Sosyal Teori II
Nurullah Ardıç

PAZARTESİ

Sinematografik Bakış
Aybars Bora Kahyaoğlu

Filozof Gibi Düşünmek
Rahmi Karakuş

SALI
Hüsn-i Hat
Orhan Altuğ

ÇARŞAMBA

Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e
Sosyal Yapı
Hüseyin Nejdet Ertuğ

19.00
Sosyal Bilimlerin
Felsefesi:
Nietzsche-Weber
Mehmet Murat Şahin

PERŞEMBE

19.00
Müzik Akademisi

Kindî, Fârâbi, İbn-i
Sînâ ve Müzik*
Ahmet Hakkı Turabi

CUMA

CUMARTESİ
15.00

PAZAR

Görsel Kültür ve
Fotoğraf
Nevzat Yıldırım
*Bu ders, 24 Şubat ve 10 Mart
tarihlerinde yapılacaktır.
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Sosyal Kültürel Çalışmalar

Müzik Akademisi
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Mesnevi
Konuşmaları
Emin Işık

Psikolojinin
Temel Meseleleri II
Mehmet Kaya
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Klasik İslam Siyaset
Düşüncesine Giriş
Özgür Kavak

Göstergebilim
Servet Kızılay

Tevşih Meşki
Ahmed Şahin

Müzik Akademisi

Meşk: Repertuvar,
Üslup ve Tavır
Doğan Dikmen

19.00
Sosyal Kültürel Çalışmalar

Hayata ve Güzelliğe
Halkın Gözüyle Bakmak: Halk Edebiyatı
Mehmet Aça

19.00
Tasavvuf Okumaları
Ali Vasfi Kurt
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19.00

Sinema Çalışmaları

Akademik Kültürel Çalışmalar

Çağdaş Dünya
Sineması
Ali Gemuhluoğlu

Tarih ve Felsefe
Süleyman Seyfi Öğün
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SIMON CRITCHLEY
Dünya’da, yaşayan en önemli
filozoflardan kabul edilen ve Türkçeye
çevrilmiş birçok kıymetli eseri
bulunan Simon Critchley, 3 Ekim 2015
tarihinde Uluslararası Fikir Sanat
Konferansları kapsamında Serdivan
Fikir Sanat’taydı.
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PROGRAMLAR
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Kültürel Çalışmalar
Programı, Akademik
ve Sosyal olmak
üzere iki gruba
ayrılmaktadır.

Sosyal Bilimlere meraklı ve çeşitli türden birikimi olan kişiler düzenli olarak
Türkiye’nin yetkin hocalarıyla bir araya
getirilmektedir. Mülakatlar sonucu seçilen kişiler beş hafta boyunca yetkin
hocalardan ders alarak ders dönemi
boyunca bir seminer konusu üzerinde
çalışmakta ve bu çalışmasını Serdivan
Fikir ve Sanat Akademisi’nde bulunan
Kültür Meydanı’nda sunmaktadır.
Takip istikrarı olan ve gerekli yükümlülüklerini yerine getirenler bir
sonraki dönem tekamül grubunda
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ndeki çalışmalarına devam etmektedir.

AKADEMİK KÜLTÜREL
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

SOSYAL KÜLTÜREL
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

Lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren
ya da gerçekleştirmiş katılımcılar yer
almaktadır.

Sosyal bilimlere yakın ancak hâlihazır
da lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmemiş katılımcılar yer almaktadır.

Klasik Sosyal Teori II
Nurullah Ardıç

Klasik İslam Siyaset
Düşüncesine Giriş
Özgür Kavak

Tarih ve Felsefe
Süleyman Seyfi Öğün
Osmanlı’dan Cumhuriyet'e
Sosyal Yapı
Hüseyin Nejdet Ertuğ

Hayata ve Güzelliğe Halkın Gözüyle
Bakmak: Halk Edebiyatı
Mehmet Aça
Filozof Gibi Düşünmek
Rahmi Karakuş

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ
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MÜZİK AKADEMİSİ
Bağımsız bir konservatuvar işleyişine
sahip Müzik Akademisi’ne girmeye hak
kazanan kişilere, müziğin tarihinden
teorisine, repertuvarından koro çalışmalarına ve felsefesine kadar birçok
bilgiyi bu akademik programımız ile
kazandırılması hedeflenmektedir.

Tevşih Meşki
Ahmed Şahin
Meşk: Repertuvar Üslup ve Tavır
M. Doğan Dikmen
Kindî, Farabi, İbn-i Sînâ ve Müzik
Ahmet Hakkı Turabi

SİNEMA ÇALIŞMALARI
Sinema alanında öğrencilerimize kalıcı
çalışmalar sunmak amacıyla oluşturduğumuz programda, öğrencilerimizin
sinemaya ilişkin hem teorik hem de
pratik bilgilerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Çağdaş Dünya Sineması
Ali Gemuhluoğlu
Sinematografik Bakış
Aybars Bora Kahyaoğlu

GELENEKSEL SANATLAR
Geleneğimizin önemli mihenk taşlarından olan programımız, kalıcı çalışmalar
yapabilecek katılımcılarını bekliyor.
Geleneksel Sanatlar üzerine teorik
arka plan dersleriyle başlayacak programımız haftalık pratik çalışmalarla
devam edecektir.

Ebru Sanatı
Songül Ergün
Hüsn-i Hat
Orhan Altuğ
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KUDSİ ERGUNER
Türk müziğinin en önemli
temsilcilerinden biri olan Neyzen Kudsi
Erguner, Hamdi Akatay ve Murat
Aydemir ile birlikte 24 Nisan 2016 Pazar
günü sevenleriyle bir araya geldi.
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OSMANLI'DAN
CUMHURİYET'E
SOSYAL YAPI

Toplumsal hadiseleri anlayabilmek
için öncelikle sosyolojinin bilim oluşu, temel kavramları ve usullerinden
bahsedilmelidir. Herhangi bir kurumsal
yapının incelenmesinde ise mümkün
mertebe zaman sınırı koymadan tarihsel süreci de içine alan bir tahlil yapılması daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple sosyoloji çalışmalarının
tarihsel zeminden yola çıkarak yapılabilmesi için sosyoloji-tarih ilişkisine
temas olunmalı ve hususen istifade
olunacak kaynaklar bilinmelidir.
Yapısal incelemelerde bütünü parçalara ayırmak daha anlaşılır, kolay ve
üstelik bütün hakkında da bilgi vereceği için makbul bir yoldur. Bunun en
göze çarpanı bir toplumda, yöneticiler
ve yönetilenleri temel alarak yapıyı alt
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gruplara ayırmaktır. Alt başlıklar ise
yönetim gücünün nasıl ve ne şekilde
elde edildiği, sosyal yapıyı oluşturan
gruplar, teşkilatlanma biçimleri ve
biçimlenmelere etki eden faktörler,
grupların iktidarla ilişkileri, kendi aralarında ve grup içindeki ilişkileri gibi
pek çok unsurdan oluşabilir. Yine inanç
faktörünü de göz ardı etmemelidir.
Kısaca bu derste Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye'de, daha
ziyade yönetim, yönetilenler temel
alınarak alt başlıklarda iktidar süreçleri,
toplumsal tabakayı oluşturan gruplar
tarihsel süreç içerisinde tahlil olunmaya çalışılacaktır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ

15

ÇARŞAMBA 19:00

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI

HÜSEYİN
NEJDET ERTUĞ
1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Bölümü’nde, doktora çalışmalarını
İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı ve
Sosyal Değişme Anabilim Dalı üzerine
tamamladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi
olan H. Nejdet Ertuğ, Tarih Felsefesi,
Osmanlı Kültürü ve Medeniyet Tarihi
alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Katkıda bulunduğu yayınladığı
başlıca eserler, İstanbul’un Hamalları,
Osmanlı Deniz Yolları, Osmanlı Mezar
Taşları’dır.

TARİH VE
FELSEFE
Bu ders; tarih felsefesinin temel konularını, idealist ve materyalist tarih
düşüncesini ve de bunlara dair izdüşümleri konu alacaktır.
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SÜLEYMAN
SEYFİ ÖĞÜN

CUMA 19:00

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI

1959 yılında Muğla’da doğdu. 1977 yılında ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.
1982 yılında lisansını ve 1991 yılında
doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde,
1986 yılında ise yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde
çalışmıştır. Şu sıralar Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü
öğretim üyesidir. Politik kültür, muhafazakârlık ve milliyetçilik konularında
çalışmaktadır. Maltepe Üniversitesi
İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü
Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde
köşe yazarlığı yapmaktadır.
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KLASİK
SOSYAL TEORİ
II
Klasik Sosyal teorinin önemli teorisyenlerinin ele alındığı seminer giriş
mahiyetinde tasarlanmış olup katılımcılara bu konudaki temel bilgileri
sunma amacına matuftur. İlgili düşünürlerin yaşadıkları dönemlerin tarihsel bağlamları içerisine yerleştirilmeye
çalışılarak tartışılacağı seminerin ilk
döneminde Marx ve İbn Haldun tartışılmış olup ikinci dönemde Durkheim
ve Weber üzerine odaklanılacaktır.
Ayrıca bu düşünürlerin 19. yüzyıl Batı
Avrupasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler bağlamında ortaya koyduğu
fikirler İbn Haldun ve Marx’ın görüşle18

riyle mukayeseli olarak ele alınacak ve
bu fikirlerin günümüzde ne ifade ettiği anlaşılmaya çalışılıcaktır. Seminer
süresince söz konusu teorisyenlerin
görüşleri üçer ana başlık altında tartışılmaktadır:
· Durkheim: İşbölümü, Metodoloji, Din
Sosyolojisi
· Weber: Metodoloji, Din ve Kapitalizm, İktidar ve Siyaset

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ

PAZARTESİ 19:00

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI
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NURULLAH
ARDIÇ
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans (1999) ve yüksek lisans
(2001) derecelerini aldı. University of
California’da yüksek lisans ve doktora
yaptı. Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi
olan Ardıç’ın temel ilgi alanları tarihsel
sosyoloji, Ortadoğu’da din ve siyaset,
Osmanlı-Türk modernleşmesi, sosyal
teori, küreselleşme, tarihsel-mukayeseli yöntem ve söylem analizidir. 2011
yılındaki “Islam and the Politics of Secularism” isimli çalışması Routledge
tarafından yayınlanan Ardıç’ın Sevinç
Arkal Özcan ile yaptığı, “Küreselleşme: Çağdaş Bir Değerlendirme” ismini
taşıyan bir başka eseri de aynı yıl Küre
Yayınları tarafından basılmıştır. Ayrıca
birçok çalışmaya imza atan Ardıç’ın
American Sociological Association,
International Ibn Khaldun Society gibi
uluslararası bilimsel kuruluşlara üyelikleri de bulunmaktadır.
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ZİYAÜDDİN SERDAR
Dünya'nın tanınmış isimlerinden biri
olan bilim adamı, düşünür, felsefeci
Ziyaüddin Serdar, 12 Mart 2016
tarihinde Uluslarası Fikir Sanat
Konferansları kapsamında Serdivan
Fikir Sanat’taydı.
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FİLOZOF GİBİ
DÜŞÜNMEK
İnsanın tarihi eylemlerinin tarihi ise
eylemlerinin belirleyicisi pek tabii ki
düşünceleridir ve doğaldır ki insanın
tarihi düşüncenin tarihi olsa gerek. Düşünmenin de pek tabii ki farklı saikleri
söz konusudur. Fakat onun farklı biçimlerinden de söz edilebilir mi? Şayet
bu mümkünse görünür örneği bilim
adamı filozof, din adamı gibi farklı tiplerle kendisini izhar ediyor olsa gerek.
Bir filozof nasıl düşünür? Ya da filozoflar benzer şekilde mi düşünür?
Bu suallerin cevaplarını filozofların
düşünüşüne eşlik ederek alabiliriz. Bu
dönemin hedefi felsefe tarihinin büyük
düşünürlerinin neleri nasıl düşündüğünü, sorularını ve çözümlerini, felsefenin
büyük sorunlarını tanıyarak ortaya
koymaktır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ
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SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden
mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede (1987), doktorasını Selçuk
Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma
konuları Yakın Dönem Türk Felsefesi,
Bilgi Felsefesi, Tasavvuf, Ahlâk ve Din
Felsefeleri olup Eğitim Felsefesi üzerine de çalışmaları mevcuttur. Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün
kurucusu olan Karakuş, hâlen aynı
bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

SALI 19:00

RAHMİ
KARAKUŞ

RAHMİ
KARAKUŞ
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KLASİK
İSLAM SİYASET
DÜŞÜNCESİNE
GİRİŞ
Klasik dönem İslam siyaset düşüncesi
literatürü ve temel meselelerinin ele
alınacağı bu seminerde İslam Siyaset
Düşüncesi nasıl ele alınabilir? Siyasetin
gerekliliği nasıl temellendirilir? Tarihi
olaylar ve siyasi düşünce ilişkisi nasıldır? Temel dini ilimlerin siyasi düşünceyle ilişkisi nedir? Gibi sorular ve rejim
tartışmaları, siyasetin genel ilkeleri
(adalet, istişare, hilâfet, ehliyet, bey‘at
vd.) gibi problemler klasik dönemin
büyük siyasi düşünürlerinin temel yaklaşımları çerçevesinde ele alınacaktır.

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ

ÖZGÜR KAVAK
Karamürsel'de doğdu (1978). İzmit
İmam-Hatip Lisesi’nden (1995) ve
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2000) mezun oldu. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Şah Veliyyullah Dihlevî’nin
İctihad Anlayışı” başlıklı teziyle yüksek
lisansını (2002), aynı üniversitede “Reşid Rıza’nın Fıkıh Usulü Çerçevesindeki
Görüşleri” başlıklı teziyle doktorasını
(Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, 2009)
tamamladı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yaptı (2011-2013). Halen İstanbul Şehir
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Çalışmaları: İslam
Siyaset Düşüncesi, İslam Modernizmi
ve Çağdaş Arap Edebiyatı üzerinde
yoğunlaşmıştır. Klasik Yayınlarının,
“Siyaseti Yeniden Düşünmek” başlıklı
serisinin editörlüğünü yapmaktadır.

PAZARTESİ 19:00

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI
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HAYATA VE GÜZELLİĞE HALKIN
GÖZÜYLE BAKMAK:

HALK EDEBİYATI
Bu derste günlük hayatta kullandığımız ve duyduğumuz halk, kültür, gelenek, halk edebiyatı/folklor gibi temel
kavramlar ve de Kam, Şaman ve Bahşı’dan Ozan’a; Ritüel’den Destan’a uzanan bir yelpazede Türk Edebiyatı'nın İslâmiyet öncesi form ve muhtevalarına
yoğunlaşılacaktır.
İslâm öncesi Türk Edebiyatı'nın
yanı sıra İslamlaşma ile yeniden yoğrulan bir gelenek olan Türk Halk Edebiyatını ve Türk Halk Edebiyatının anonim
ürünleri (mâni, türkü, ağıt, atasözü
vd.), Âşık Edebiyatı, “Bir” ile bir olmayı
hedef edinen Tekke-Tasavvuf Edebiyatı ve de bir bilgelik ve kahramanlık öyküsü: “Dede Korkut Kitabı” gibi eserlerle Türk Edebiyatı'nın asırlara uzanan
macerası da ele alınacaktır.
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PERŞEMBE 19:00
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SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PROGRAMI
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MEHMET AÇA
Konya’da doğdu. 1992 yılında Selçuk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
mezun oldu. 1994’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili
ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans,
1998’de ise aynı enstitü ve anabilim
dalında doktora öğrenimini tamamladı.1993 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
1999’da Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim üyesi olarak
atandı. 2003’te doçent, 2008’de ise
profesör oldu. Ocak 2017’de Balıkesir

Üniversitesi’nden ayrılarak Marmara
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
göreve başladı. Türk Halk Edebiyatı
alanında 13 adet yüksek lisans, 4 adet
de doktora tezi yönetti. Türk Halk
Edebiyatı alanında kaleme aldığı 8
kitabının yanı sıra uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlattığı çok sayıda
makaleyle uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunduğu bildirileri bulunmaktadır. Çalışmalarında Türkiye,
Türkistan (Orta Asya), Kırım, İdil-Ural
ve Güney Sibirya’da yaşayan Türklerin
sözlü edebiyatları ile gelenekleri üzerine odaklandı.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Sanata Hayat
Verenler
Sanata Hayat Verenler söyleşi ve
dinleti programı kapsamıyla Klasik
Türk Müziğine ömür vermiş isimlerden
Nejat Tezcan’ın güfteleri ve besteleri
icra edildi.

MEŞK:
REPERTUVAR
ÜSLUP VE TAVIR
Meşk: Repertuvar, Üslup ve Tavır dersi musiki talebesinin musikiyi sadece
teknik bilgiyle ya da kitaplardan değil, meşk yoluyla, yani iyi bir ağızdan
(fem-i muhsin) usta-çırak ilişkisiyle
dinleyerek, hıfzederek, usûl vurarak ve
izleyerek öğrenebileceği bir derstir. Bu
derste musiki birikiminin edebiyat ve
tasavvuf bilgileriyle desteklenmesi suretiyle ses tekniğinin kullanılması, aruz
vezninin iyi bilinmesi, kafa ve göğüs
seslerinin kullanılmasıyla ortaya konan
ses hakimiyeti ve geniş repertuvar bilgisi ve de yumuşak bir üslup talebeye
kazandırılacaktır. Derste notadan ziyade eseri hafızaya alma, taklit, dinleme,
izleme ve usûl vurma gibi metotlar
kullanılacaktır.
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ÇARŞAMBA 19:00

MÜZİK AKADEMİSİ
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DOĞAN DİKMEN
"Musikiye Dâir" ve canlı yayınlanan
"Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri"
programını hazırlayıp sunan Dikmen,
2000 yılında kurduğu " Akis Ensemble"
ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk
Müziği Kültürü ve Geleneksel İcrasını
tanıtım amaçlı konserler vermektedir. 2009 yılında Uğur Işık'ın kurduğu
"Alaturka Records" un ikinci kurucu
üyesidir.
TRT İstanbul Radyosu'nda Ses
Sanatçısı ve Topluluk (Koro) Şefi ve
Program Yapımcısı, Türk Vakfı Musikisi

Mütevelli Heyeti Üyesi, Çocuk Vakfı'nın çeşitli eğitim programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İ.T.Ü. Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı'nda
Türk Müziği solfej-nazariyatı ve repertuar-üslûp dersleri öğretim görevlisi,
kurucu üyesi olduğu " Akis Ensemble"
genel sanat yönetmenliğini, "SAB"
(Sigorta Acenteler Birliği) Türk Müziği Topluluğu'nun şefliğini yapmakta,
"Alaturka Records’daki sanat çalışmaları ile diğer eğitim çalışmalarına ve
özel konserlerine devam etmektedir.

TEVŞİH MEŞKİ
TRT İstanbul Radyosu’nda neyzen
olarak görev yapan Ahmed Şahin,
“Şâh-ı Devran” adlı ney icrâları, “Tebşîr-i Furkân” ismiyle aşr-ı şeriflerden
oluşan Kur’ ân-ı Kerîm tilâveti ve beş
farklı makamlarda icra edilen “Ezân”
albümleri çalışmalarını yaptı. Dini musiki alanında çeşitli albüm çalışmalarında da bulundu.
2010 Avrupa Kültür Başkenti
programları bünyesinde kadim bir
Osmanlı geleneği olan “Cumhur Müezzinliği ve Enderûn Usûlü Terâvîh
Tertîbi” ihyası projesi kapsamında,
Mehmet Kemiksiz ile beraber bir kitap ve iki uygulama CD’si hazırladı.
2011’den itibaren bu geleneğin ihyası
için her sene Ramazan Ayı’nda çeşitli
camilerde Cumhur Müezzinliği ve Enderûn Usûlü Terâvîh Tertîbi’ni ekibi ile
beraber uygulamaktadır.
Yurt içi ve yurt dışında birçok
konserde yer alan Ahmed Şahin, halen
TRT İstanbul Radyosu’nda görevine
devam etmektedir.
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AHMED ŞAHİN
Sözlükte "süslemek, tanzim etmek,
tertiplemek" manasına gelen tevşih,
dini musikimizin en sanatlı formalarından bir tanesidir. Konu itibariyle
Peygamber Efendimizi merkeze alan
güftelerin bestelenmesi ile oluşturulur.
Tevşih, icra edilme sahası itibariyle
geleneğimizde, mevlid bahirleri arasında okunmaktadır. Bu okunma esnasındaki temel gaye, bahirler arasındaki
makamsal farklılıkların, okuyucu ve
dinleyici açısından yadırganmamasını
sağlamak için, bir sonraki bahrin makamına uygun tevşih okunmasıdır.
Ciddi bir marifet de isteyen bu okuyuşun daha öz bir ifadesi de şudur ki;
bütünü kapsayan farklılıklar arasında,
uyumlu bir musiki icrası elde edilebilmektir.
Bu dersle beraber talebelere "Tevşih" formunun hangi tavır ve üslup ile
yapılması gerektiği aktarılması marifeti ile "Tevşih" formunun gelecek
nesillere doğru kişilerden aktarılması
hedeflenmektedir.

PAZARTESİ 19:00

MÜZİK AKADEMİSİ
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KİNDÎ, FÂRÂBİ,
İBN-İ SÎNÂ VE
MÜZİK
İslam Dünyasında özellikle bilimsel
alanda büyük gelişmelerin ve ilklerin
yaşandığı parlak bir devir olan Abbasiler Dönemi’nde yaşayan Yakub b.
İshak El Kindî, el-Farabi ve İbn-i Sînâ
musikiye dair yazdıkları eserlerle sadece İslam Dünyasını değil tüm insanlığı
aydınlatmışlardır.
Grek Dünyasının müzik teorilerini
İslam Dünyasınca icra edilen müziklere
tatbik etme konusundaki çalışmalarının ve musiki düşüncelerinin de alınacağı derslerde, bu eserlerin sonraki
dönemlere yansımaları da değerlendirilecektir.

CUMA 19:00

MÜZİK AKADEMİSİ
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AHMET HAKKI
TURABİ
1969 tarihinde Gümüşhacıköy/Amasya’da doğdu; ilk (Kemal Paşa İlkokulu)
ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve
aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik
derslerinin yanı sıra İleri Türk Musikisi
Konservatuarı’nda aldı. 1993-1994 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde Arapça
eğitimi aldı ve Arap Müziği üzerinde
çalışmalar yaptı.
1996’da "El-Kindî’nin Mûsikî
Risâleleri" isimli tezle yüksek lisans;
2002’de "İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî" isimli tezle doktora;
2006’da "Gevrekzâde Hâfız Hasan

Efendi ve Musiki Risalesi" isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. 2011
yılında Profesör Doktor oldu. "Sivâsî
İlâhiler", "Niyâzî İlâhiler", "Erzurumi
İlahiler", "Giriftzen Asım Bey Hayatı
ve Eserleri" ve "Seyyid Mir Hamza
Nigârî’nin Hayatı ve Bestelenmiş Eserleri" isimli araştırmaları yayımlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki
müzik faaliyetleri ve dini musikimiz ile
ilgili yayınları mevcuttur.
T.C. Kültür Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Itri Türk Musikisi Ödüllerinde “YILIN TÜRK MÜZİĞİ AKADEMİSYENİ” ödülüne layık görülmüştür.
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ÇAĞDAŞ DÜNYA
SİNEMASI
Çağdaş Dünya Sineması dersimizde
Türk ve dünya sinemasından seçilen
filmler katılımcılarla izlenecek ve her
bir film interaktif bir biçimde kritik edilecek.
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ALİ
GEMUHLUOĞLU

CUMA 19:00 SİNEMA ÇALIŞMALARI
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İstanbul’da doğdu. Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Fransa’da
Siyasal Bilgiler okudu. Roma Üniversitesi Hukuk 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 başbakana dış politika
danışmanlığı 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 inceleyerek prodüksiyonlarına katkıda bulunmuş ve
Lars von Trier gibi ünlü yönetmenlerle
çalışmıştır. Ödüllü birçok Avrupa filminin yanı sıra, 2014 yılında Cannes Film
Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü
kazanan Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filminin senaryosuna ve prodüksiyonuna katkıda bulunmuştur.

SİNEMATOGRAFİK
BAKIŞ
Merak uyandıran bir kısa film, gerçeğin
peşinde koşan bir belgesel, akıllarda
kalan ve hayata dokunan uzun metraj bir sinema filmi… Tüm bu eserlerin
yapım ve üretim aşamalarında karşılaşılan sorunlar, ucu açık kalan sorular;
senaryo yazımı, çekim teknikleri, sinema teorileri arasına sıkışıp kalan uzun
bekleyişler, sabır gerektiren gayretli bir
çalışma ruhuna duyulan ihtiyaç…
Peki, bir film yapmanın geniş çalışma alanı içinde sanatçının ilham kaynağı olacak, bir hikayeyi ışıkla yazılmış
görsel bir esere dönüştürecek, asıl dayanak noktası nedir?
Dersin içeriği bu soruya cevap arayan, fakat bu arayışı uygulamalarla da
destekleyen ve film yapmanın merkezine “Sinematografik bakış” kavramını
yerleştirecek şekilde hazırlanmıştır.
Sinematografik bakış; görüntüyle,
ışıkla, imgelerin diliyle düşünebilme
macerasının dramatik yolunda, etkin
bir pusula olmayı amaçlamaktadır.
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AYBARS BORA KAHYAOĞLU
1975’te İstanbul’da doğdu. A.B.D’de bulunan Missouri Üniversitesi’nde medya
eğitimine başlamasının ardından Chicago Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği Bölümü’nden Şeref Derecesi’yle mezun oldu. TV8, CNNTURK,
NTV’de haber editörü olarak çalıştığı
dört yılın ardından; Osman Sınav ile
birlikte televizyon dizisi ve sinema filmi çalışmalarına başladı. Senaryosunu
yazdığı ve bazılarını yönettiği, yüz
bölümün üzerinde dizi çalışmaları TRT,
KANAL D, ATV, SHOW TV gibi çeşitli

kanallarda yayınlandı. Bu çalışmalardan bazıları, Sakarya Fırat, Doludizgin
Yıllar, Pars Narkoterör, Acı Hayat, Pusat, 112 Acil olarak sıralanabilir. Yönetmen, yirmiden fazla belgesel yapımına
da imza attı. Bu yapımlardan “İstanbul’un Şehirleri”, TRT’nin farklı kanallarında yayınlandı ve büyük beğeni
topladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik
kariyerine de devam etmekte ve Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
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SERDİVAN
FELSEFE,
SANAT VE
SOSYAL
BİLİMLER
KÜTÜPHANESİ
41

Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles,
Habermas ve Platon’dan
günümüz düşünürlerinden
Cabiri ve Zizek’e kadar
11 bine yakın kitap 7/24 açık
kütüphanemizde!

HÜSN-İ
HAT
Geleneğimizin en önemli sanatlarından olan Hüsn-i Hat üzerine teorik
ve metafizik arka planına değinilerek
başlayacak olan dersimiz, en az bir yazı
türünün sanatsal ve estetik özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
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GELENEKSEL SANATLAR

ORHAN ALTUĞ
1974 yılında Afyonkarahisar'da doğdu.
1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 2006 yılında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi
Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamaladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007
yılından itibaren Sakarya Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Hat Anasanat Dalı'nda görevine devam eden Altuğ'un ulusal ve uluslarası
birçok sergisi bulunmaktadır.
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EBRU
SANATI
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Ebru, aklın, tecrübenin gönülle buluştuğu bir sanattır. Aşk ile icra edildiği
vakit, gösterilen çabalar, çekilen zahmetler rahmete dönüşür.
Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek olan eğitimimiz; öğrencilerimize, ebruya dair malzeme bilgisini kazandırmak, ebru yapımı ve çeşitlerini
uygulamalı öğretmek ve geleneksel
bir sanat perspektifi kazandırmayı
amaçlar.
Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su
üstünde, özel hazırlanmış boyalarla
oluşturulan desenlerin kağıt üzerine
geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru, aklın, tecrübenin
gönülle buluştuğu bir sanattır. Aşk ile
icra edildiği vakit, gösterilen çabalar,
çekilen zahmetler rahmete dönüşür
ve ancak o zaman bu san’at geleceğe
taşınabilir.
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SONGÜL ERGÜN
1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006
yılında Sakarya Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü Çini Ana Sanat
Dalı’ndan mezun oldu. 2009 yılında
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları
Çini Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını
tamamladı.
2010 yılından itibaren Sakarya
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde Ebru derslerine
devam etmektedir.

MESNEVİ
KONUŞMALARI
Mesnevi, hakkında söz söylenecek en
zor metinlerdendir. İnsanlığa sunulduğu günden beri bir ilham kaynağı
olmaktan, o eşsiz kaynağını ab-ı hayat
pınarı gibi içirmekten vazgeçmemiştir.
Mesnevi, insanı yakalayan zaman ve
mekan üstüne fırlayan bir efsun, iksirdir. Dolayısıyla kaynağın kendisi, onu
bitirecek ve tüketecek sözleri hep aşa
gelmiştir. Bir kaynak olarak Mesnevi,
satırlardan çok sadırları yazmaya devam etmektedir. Sadece anlattığı ibret
dolu hikayeleri ile değil, kurduğu diliyle
(gönülle) klasik bir metnin ötesinde
durmaktadır. Mesnevi Konuşmaları
dersinde ele alınacak beyitlerle beraber Mesnevi'nin hikmeti kavranmaya
çalışılacaktır.
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EMİN IŞIK

SALI 19:00

1936 yılında Hatay’ın merkez ilçesine
bağlı Karmanca köyünde doğdu. Karmanca köyünün imamı da olan babası
Hoca Şemsettin efendiden ilk dinî
eğitimini ve Kuran-ı Kerim öğrenimini
talim etti.
İlkokuldan sonra iki yıl Antakya
Kuran Kursu'nda eğitim aldı ve hafızlık
yaptı. Ortaokulu Adana'da, liseyi ise
İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde okudu.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden
1964 yılında mezun oldu. Dört sene
İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde meslek
47

dersleri öğretmeni ve idarecilik yaptıktan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul Yüksek İslâm
Enstitüsü Kuran İlimleri ve Tefsir Bilim
Dalı’nda, Ebubekr İbnu'l-Enbarî'nin
Kitabu'l-Vakf ve'l-İbtida adlı eserinin
edisyon kritiğini yaparak yayına hazırladı. YÖK Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Marmara Üniversitesi’ne bağlı
İlahiyat Fakültesi’ne dönüşen aynı kurumda önce doktor, ardından Yardımcı
Doçent olan Emin Işık, 15 Temmuz 2001
tarihi itibariyle emekli oldu.
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TASAVVUF
OKUMALARI

Tasavvufun ilk asırlarda meydana getirilmiş olan temel klasiklerini bir tarafa
bırakırsak, hem usûl, hem de furû’daki
hilâfiyâtı sûfî gözüyle metodik bir biçimde masaya yatırarak ilk defa gözden geçiren kişi, şüphesiz Şeyh-i Ekber
Muhyiddîn-i Arabî’dir.
Tasavvufun İslâm Tarihi’nde varoluş sebebi, dış şartlara bağlı olmadığı
için, yokoluş veya zayıflama sebebleri
de dış şartlara bağlanamaz. Yıkılma ve
düşüş, yalnızca taklitçi, iddiâcı, yapay
ve sanal olanlar için sözkonusu olabilir
ki, zaten bu da özden bir kayıp ya da
eksiklik olarak görülemez.

Bu nedenledir ki sûfîler, tarihin
her zaman ve mekanında, kendilerine
özgün özelliklerini, mütevâzi dünyalarında daima muhafaza etmişler ve her
türlü kötü şartlar altında bile yaşayakalmayı başarmışlardır.
Biz de bu derslerimizde, Muhyidîn
İbnu’l-Arabî’nin gözünden, günümüz
problemlerine bir ışık bulmaya çalışacağız.
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ALİ VASFİ
KURT
1982'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahaddiyye, Metni ve
Tercümelerinin Yazmaları ve Risale-i
Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstitüsü'nde "Ebu'l-Feth el-Ezdi ve Kitabu'l
Mahzûn fi'ilm'l-Hadis" adlı yüksek lisans tezini 1987'de tamamladı. "Endülüs'te Hadis ve İbn Arabi" başlıklı olarak
1998'de yayımlanmış olan tezi 1997'de

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kabul edildi. Mes'ud Bâlyâni'nin
Vahdet-i Vücud eserini "Mutlak Birlik"
ismiyle, İbn Arabi'nin "Zunun-u Mîsri"
adlı eserini "Bir Sufinin Portresi Zunnûn-u Mîsri" ismiyle Türkçeye kazandırmıştır. Muhammed B. Haşimi'nin
ariflerin satrancı isimli eserini aynı
isimle titiz bir araştırma yaparak, zengin dipnotlarıyla genişleterek tercüme
etmiştir.
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SOSYAL BİLİMLERİN
FELSEFESİ:
NIETZSCHE-WEBER
Nietzsche, kendi zamanının ‘bilim’e
dair birçok kabulüne felsefi meydan
okumalarıyla, daha sonraki filozofların, özellikle de (Foucault, Deleuze
gibi) Fransız düşünürlerin 'sosyal bilim'
yaklaşımlarında en etkili sima olmuştur. Nietzsche'nin katkıları, kurgu ile
gerçeklik, öznellik ile nesnellik, sanat
ile bilim arasındaki sınırları anlamsızlaştırmış, bu şekilde sosyal bilimlerin
dayandığı epistemolojik varsayımların
çoğuna meydan okumuştur. Max Weber ise kendi zamanında hukuk, iktisat,
tarih ve sosyoloji gibi sosyal bilimlere
yaptığı katkılar önemli kabul edilse
bile, ancak II. Dünya Savaşı sonrasında Amerikalı sosyal bilimlerin ‘sistem
kuramları’na içerilerek sosyolojinin
‘değer-yansızlığı’ve ‘nesnellik’ gibi

iddialarını ve ‘özgür dünya’nın ‘komünist’ tehlikeye karşı yürüttüğü (soğuk
ve sıcak) savaşta ‘liberal’ değerlerini
meşrulaştırmakta kullanışlı bulduğu
bir ‘kurucu baba’ olarak literatürde kanonlaştırılmıştır. Dolayısıyla Nietzsche
ve Weber bilim felsefesi tartışmalarında iki ayrı kutupta görülen düşünürler
olagelmiştir. Biz bu ders kapsamında
bu genel yaklaşımın ötesine geçmeye
çalışıp, her ikisi arasındaki ‘seçici yakınlıkları’ keşfetmeye ve Nietzsche’yi
Weber’le birlikte düşünmenin ya da
Weber’i Nietzsche’yle birlikte okumanın sosyal bilimlerin sürekli tekrarladığı
kısır ‘kriz’ tartışmaları ötesinde felsefe
ile sosyal bilimler (özellikle sosyolojinin) ilişkisi üzerine yeni yorum imkânlarını geliştirmek istiyoruz.
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PERŞEMBE 19:00
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MEHMET MURAT ŞAHİN
1980 Adapazarı doğumlu Mehmet
Murat Şahin, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde;
yüksek lisans çalışmalarını Sakarya
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde
doktora tezini tamamlama aşamasındadır. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans çalışmalarını, Edebiyatın Sosyolojisi: Metin, Tarih, Dünya
başlıklı bir tezle; edebiyat sosyolojisinin imkan(sızlık)larını üç farklı zaman-

sallığın işareti olarak metin, tarih ve
dünya üzerinden okumaya çalışmıştır.
Doktora tezinde çalıştığı Max Weber
ve sosyolojisiyle ilgili; Max Weber
Conference 2010’da, ODTÜ Doktora
Öğrencileri Kongresi’nde ve ISAM International Summer School’da çeşitli
sunumlar yapmıştır. "Sosyal Sermaye:
Teori, Pratik, Eleştiri" başlıklı bir derlemesi ve "Geleneğin İcadı", İki Kültürde
İslam", "Modern Dünyada Kamusal
Dinler" ve "Hilafeti Hatıra Getirmek:
Sömürgesizleşme ve Dünya Düzeni"
gibi kitap çevirileri vardır.
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PSİKOLOJİNİN
TEMEL
MESELELERİ II
Bu ders kapsamında, çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı sorunları, bu
sorunların aile tarafından ele alınışı,
sağlıklı-sağlıksız aile işlevleri, anne
babaların çocuk ve ergenlerle iletişimi,
kişilerarası ilişki problemlerinin yanı
sıra psikoterapötik becerilerin gündelik
ilişkide kullanımına ilişkin konular hem
teorik hem de uygulamalı olarak ele
alınacaktır.
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MEHMET
KAYA

SALI 19:00

Adapazarı doğumlu olan Mehmet
Kaya üniversite lisans eğitimini 1998
yılında Hacettepe Üniversitesi’nin
“Psikolojik Danışma ve Rehberlik”
programında tamamlamıştır. Yine aynı
programda yüksek lisans ve doktora
eğitimlerini tamamlayan Kaya 2009
yılında Sakarya Üniversitesine geçiş
yapmıştır. 2009 yılından günümüze
Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent
olarak görev yapmaktadır. Yüksek
lisans ve doktora eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim
üyelerince verilen bir yıllık “Kısa-yoğun-acil psikoterapi (BEP)” ve yine bir
yıllık “Aile Terapisi” eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünce verilen
ve altı yıl süren Psikodrama eğitimini
tamamlayıp psikodrama asistanlığı
sertifikası almıştır. Doktora çalışmasında ve sonrasındaki temel ilgi alanı
“aile-eş desteği” ve “aile dayanıklılığı”
kavramları üzerine olmuştur.
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GÖSTERGEBİLİM
Ferdinand de Saussure sonrası Batı
Düşüncesinde yeniden tanımlanan
göstergenin ve onun üzerine inşa edilen gösterge kuramlarının genel bir
bakışla ele alınması hedeflenmektedir.
Kısacası; Göstergebilimini konusu ve
maksadı bakımından ele alacak genel
bir giriş dersi düşünülmektedir.
Göstergebilimin Batı Düşüncesi
içindeki hayati rolünü de , 'formel aklıl'la olan ilişkisini de tartışmaya açmaya çalışacaktır; onun arkeolojisini tekrar hatırlamayı ve tekrar düşünmeyi
kışkırtmak istemektedir.
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ÇARŞAMBA 19:00

SERVET
KIZILAY
1972 doğumlu Servet Kızılay İstanbul
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümünden mezun olmuştur. Aynı
Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Kızılay, Arkeoloji alanında
doktora çalışmaları için Almanya'da
Friedrich- Alexander Erlangen Üniversitesi'nde bulunmuştur. Arkeoloji
ve Sanat Tarihi çalışmalarının yanı sıra
mantık ve dil felsefesi üzerine da çeşitli
makaleler ve çalışmalar gerçekleştiren
Servet Kızılay, hâlen Serdivan Fikir ve
Sanat Akademisi'nde çalışmaktadır.
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GÖRSEL KÜLTÜR
VE FOTOĞRAF
Bu dersin amacı öğrencilerin görsel
kültürü ve fotoğraf sanatını farklı disiplinler ışığında araştırma yapma,
tartışma, düşünme ve fotoğraf projeleri üretme becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda derste
Dünya’da çalışmalarıyla kabul görmüş
farklı sanatçıların eserlerini analiz ederek katılımcı öğrencilerde fotoğrafı yalnızca bir görüntü kaydetme biçimi olarak değil, farklı sanat disiplinlerinden
beslenen kuramsal bir disiplin olarak
algılamasını sağlamaktır.

Ders için önerilen kitap ve makaleler:
· Walter Benjamin, "Fotoğrafın Kısa
Tarihi - Teknik Araçlarla Yeniden
Üretim (Çoğaltma) Çağında Sanat
Eseri"
· Walter Benjamin, "Pasajlar"
· John Berger, "O Ana Adanmış: John
Berger’den Seçme Yazılar"
· John Berger, "Görme Biçimleri"
· Roland Barthes, "Camera Lucida:
Fotoğraf Üzerine Düşünceler"
· Susan Sontag, "Fotoğraf Üzerine"
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NEVZAT YILDIRIM
Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel
Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf bölümünde, yüksek lisans (MA) eğitimini
tamamladı. Buna ek olarak Yıldırım’ın
ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında 40’ın üzerinde ödülü ve
özel sanat koleksiyonlarında eserleri
bulunmaktadır. Nevzat Yıldırım ulusal
fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği
yapmakta ve fotoğraf bağlamında
çağdaş sanat projeleri üretmektedir.
Sanatçı 2010 yılından itibaren farklı
üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

PAZAR 15:00

1987 yılında Adapazarı’nda doğdu.
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 Project” projesi
kapsamında gerçekleştirilen “Young
Photographers Award” ödülünü kazanan ilk Türk oldu. Sanatçının eserleri
Dünya’nın en saygın müzeleri arasında
gösterilen ABD, Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin fotoğraf koleksiyonuna
alındı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel
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