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2017-2018 Güz Dönemi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Sakarya ilinin, Serdivan ilçesinde bilimsel,
felsefi ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan bir kurumdur.
Fikir Sanat Konserleri ve Sanata Hayat
Verenler programlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan çalışmaların yanı
sıra senenin belirli dönemlerinde çeşitli
sergilere de ev sahipliği yapmaktadır.
Fikir ve Sanat Akademisi, yaklaşık
11000 ciltlik kitaplığıyla hafta sonları
da dahil olmak üzere her gün ve 24 saat
araştırmacılar için açıktır. Anadolu’nun
en kapsamlı felsefe, sanat ve sosyal
bilimler kütüphanesine sahip olan Fikir
ve Sanat Akademisi, birbirinden farklı
alanlarda çalışmalarını yürüten araştırmacılar için geniş bir literatür imkânı
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
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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 Türkiye’nin Meseleleri, Müzik
Akademisi, Geleneksel Sanatlar ve
Edebi Çalışmalar gibi farklı alanlarda
derslerde verilmektedir.
Her sayısında düşünce, sanat veya
spor dünyasından kişilerle yapılan röportajlar ve müzik, resim, edebiyat, felsefe
gibi yazılarıyla yayın hayatına devam
etmektedir. Serdivan Ajans, Serdivan
Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde her
ay çıkarılan şehir kültürü gazetemizdir.
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Serdivan’da yetkin
sosyal bilimler çalışmaları
gerçekleştirebilmek için
kurulmuş yerleşik
bir akademi

Kültürel Çalışmalar Programı, Akademik ve
Sosyal Kültürel Çalışmalar 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 altı hafta
boyunca yetkin hocalardan ders alarak dönem boyunca
bir seminer konusu üzerinde çalışmakta ve bu çalışmayı
akademimizde bulunan Kültür Meydanı’nda sunmaktadır.
Takip istikrarı olan ve gerekli yükümlülüklerini yerine
getirenler bir sonraki dönem tekamül grubunda
akademideki çalışmalarına devam etmektedir.

İslam Hukukuna Giriş
Akademik Kültürel
Çalışmalar Programı Asım Cüneyd Köksal
Türk Dış Politikası Tarihi
Lisansüstü çalışmalar
Ali Balcı
gerçekleştiren ya da
gerçekleştirmiş kişiler yer
Türkçe Defteri
almaktadır.
Hayati Develi

Sosyal bilimlere yatkın
ancak halihazırda
lisansüstü çalışmalar
gerçekleştirmemiş
katılımcılar yer
almaktadır.

Türk Romanının Panoraması
Handan İnci
21. Yüzyıl Tarih Düşüncesi
Süleyman Seyfi Öğün
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Filozof Gibi Düşünmek
Sosyal Kültürel
Çalışmalar Programı Rahmi Karakuş

Türkiye'nin
Meseleleri

Türkiye'de Balkan ve
Kafkas Politikası
Müfid Yüksel / 9 Kasım

Türkiye'nin sosyolojik
zemini tartışılmakla
beraber Türkiye'nin dış
politikadaki seyri tahlil
edilecektir.

Türkiye'nin
Arap Baharındaki Rolü
Şener Aktürk / 16 Kasım
Türkiye'nin Müzik Meselesi
Yalçın Çetinkaya / 23 Kasım
Türkiye'de Tıp Etiği
Cengiz Çakmak / 30 Kasım

Edebi Çalışmalar

Türk Romanının Panoraması
Handan İnci

Edebiyatın sadece pratik
Başlangıcından Günümüze
ve sanatsal yönüyle
Edebiyat Mahfilleri
ilgili teorik bir arka
Özcan Ünlü
plân oluşturulmaya
çalışılacaktır.

Geleneksel Sanatlar
Geleneksel Sanatlar
üzerine teorik arka plan
dersleriyle başlayacak
programımız haftalık
pratik çalışmalarla
devam edecektir.

Türk Müziği Meşki
M. Doğan Dikmen
Türkiye'nin Müzik Meselesi
Yalçın Çetinkaya / 23 Kasım

Ebru Sanatı
Songül Ergün
Hüsni Hat
Orhan Altuğ
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Müziğin tarihinden
teorisine, repertuvarına,
koro çalışmalarına ve
felsefesine kadar birçok
bilginin kazandırılması
hedeflenmektedir.

Nota Okuma ve Yazma Dersi
Hacı Bekir Kurşunet

fikirvesanat.org

Müzik Akademisi

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

19.00

18.00

18.00

Sosyal K. Ç.
Filozof Gibi
Düşünmek
RAHMİ KARAKUŞ

Geleneksel Sanatlar
Ebru Sanatı
SONGÜL ERGÜN

Geleneksel Sanatlar
Hüsni Hat
ORHAN ALTUĞ

19.00

19.00

Sosyal K. Ç.
Edebi Çalışmalar
Türk Romanının
Panoraması
HANDAN İNCİ

Akademik K. Ç.
Türk Dış Politikası
Tarihi
ALİ BALCI

Tek Seçimlik Ders
Mesnevi
Konuşmaları
EMİN IŞIK
Akademik K. Ç.
İslam Hukukuna
Giriş
ASIM CÜNEYD
KÖKSAL
Müzik Akademisi
Nota Okuma ve
Yazma Dersi
HACI BEKİR
KURŞUNET
Tek Seçimlik Ders
Yazın Kuramı
SERVET KIZILAY

Müzik Akademisi
Nota Okuma, Yazma
ve İşitme Dersi
(Tekamül)
HACI BEKİR
KURŞUNET

Müzik Akademisi
Türk Müziği Meşki
M. DOĞAN DİKMEN
Tek Seçimlik Ders
Modern Dünya'ya
Kitaplarla Eleştirel
Bakmak
ALİ ÖZTÜRK

PERŞEMBE

CUMA

PAZAR

19.00

19.00

15.00

Tek Seçimlik Ders
Tasavvuf Usulü
ve Günümüzdeki
Pratikleri
İRFAN GÜNDÜZ
2 KASIM

Sosyal K. Ç.
21. Yüzyıl
Tarih Düşüncesi
SÜLEYMAN SEYFİ
ÖĞÜN

Tek Seçimlik Ders
Görsel Kültür ve
Fotoğraf
NEVZAT YILDIRIM

Türkiye'nin
Meseleleri
Türkiye'de Balkan ve
Kafkas Politikası
MÜFİD YÜKSEL
9 KASIM
Türkiye'nin
Meseleleri
Türkiye'nin Arap
Baharındaki Rolü
ŞENER AKTÜRK
16 KASIM
Türkiye'nin
Meseleleri
Türkiye'nin Müzik
Meselesi
Yalçın Çetinkaya
23 KASIM
Türkiye'nin
Meseleleri
Türkiye'de Tıp Etiği
CENGİZ ÇAKMAK
30 KASIM
Edebi Çalışmalar
Başlangıcından
Günümüze Edebiyat
Mahfilleri
ÖZCAN ÜNLÜ

Akademik K. Ç.
Türkçe Defteri
HAYATİ DEVELİ
Tek Seçimlik Ders
Çağdaş Dünya
Sineması
ALİ GEMUHLUOĞLU
Tek Seçimlik Ders
Tasavvuf Okumaları
ALİ VASFİ KURT

Simon Critchley
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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.

İslam Hukukuna
Giriş
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Bu seminerde fıkıh ilminin tarihçesi, genel
konu ve kavramları tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede fıkıh ilmi ile ilgili temel
kavramlar ve fıkıh tanımları ele alınacak,
fıkhın İslami ilimler arasındaki yeri ve diğer
ilimlerle ilişkisi; Hz. Peygamber, sahabe ve
tabiin döneminde fetva ve ictihad konularına değinilecektir. Tebe-i tabiin döneminde
fıkıh, ehl-i hadis ile ehl-i re’y ekolleri, mezhep
olgusu; mezheplerin teşekkülü, takipçisi
kalmayan mezhepler, dört mezhebin hususiyetleri, ihtilâf ve icmâ, içtihadî hükmün
göreceliliği gibi mesele ve kavramlarda
klasik dönem işlenecek; başlıklar halinde
de, fıkıh tarihinin muahhar devri bilhassa
Osmanlı devri içerisindeki uygulamalarına
temas edilecektir. Mümkün mertebe Fıkıh
literatürü (füru, usul ve diğer türler) tanıtılacak, klasik fıkıh kitaplarının muhteva
ve sistematiği ele alınacak, 19. yüzyıldaki
Kanunlaştırma hareketleri, Mecelle ve
Hukuk-ı Aile Kararnamesi kısaca işlenecek, imkan ölçüsünde fıkhın külli kaidelerine temas edilecektir. Yardımcı okuma
olarak Wael Hallaq'ın İslam Hukukuna
Giriş adlı eseri tavsiye edilmektedir.

Pazartesi
19.00
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1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Anabilim
dalında yüksek lisansını, 2007 yılında aynı
bölümün İslam Hukuku Anabilim dalında
"Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi" başlıklı
teziyle doktorasını tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editör ve yayın yönetmenliği
de yapan Köksal, İslâm tarihçisi ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal'ın eserlerini
yayına hazırladı. İSAR’da idareci ve hoca
olarak görevler üstlendi. Hâlen İstanbul 29
Mayıs Üniversitesinde görevine devam
eden Köksal, İslâm hukuku, hukuk tarihi
ve siyaset felsefesi alanında çalışmalarını
sürdürmektedir.

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

ASIM CÜNEYD
KÖKSAL

2002 yılında Uludağ Üniversitesinde lisansını, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek
lisans ve 2009 yılında doktora eğitimini
tamamlayan Balcı 2011-2012 yılları arasında The University of Manchester’da
doktora sonrası araştırmalar yapmıştır.
Hâlen Sakarya Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümünde görev yapan Balcı'nın
Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi ve
Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler,
Uygulamalar, Dış Politikada Hesaplaşmak:
Ak Parti, Ordu ve Kemalizm, The PKKKurdistan’s Workers Party’s Regional
Politics During and After the Cold War
başlıklı dört kitabının yanı sıra Uluslararası
İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve
Konular kitabının editörlüğünü yapmıştır.
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AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

ALİ BALCI

Türk Dış
Politikası
Tarihi
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Çarşamba
19.00
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Bu dersin amacı fazlasıyla günceli meşgul
eden Türk Dış Politikası’na tarihsel bir giriş
sağlamaktır. Bunu yaparken düz anlatı
üzerine kurgulanan bir sunumdan ziyade,
arşiv eşliğinde bir görsel zenginlikle tarihin izi sürülmeye çalışılacaktır. Altı hafta
sürecek olan görsel anlatıda 1923–1987
arasında geçen döneme bakılacak ve
bu dönem Atatürk, İnönü, Menderes,
Askeri Vesayet, Ecevit ve Milli Cephe,
ve son olarak da Darbe’nin Gölgesinde
şeklinde alt başlıklara ayrılacaktır. Her
alt başlıkta kabaca, aktörler, ilgili dönemin ideolojik çizgileri ve bu aktörlerin
hayata geçirdikleri ya da kendilerini
içinde buldukları dış politika vakaları
ele alınacaktır.

Türkçe
Defteri

Cuma
19.00
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Bu programın amacı, entelektüel bir faaliyet alanı olarak dil ve Türkçe üzerine
bilgi paylaşımında bulunmaktır. Dil üzerine düşünme, bir felsefe alanı olarak dil;
dil ile varlık, düşünce, kültür, toplum ilişkisi; dillerin doğuşu, gelişim serüveni gibi
konuların yanı sıra dünya dilleri arasında
Türkçenin genelojik ve tipolojik özellikleri,
Türkçenin tarihi, kültürel ve coğrafi açıdan
yeri ve değeri; Eski Türkçe, Orta Türkçe
ve Yeni Türkçe dönemleri, Türk aydınının
Türkçe problemi, yenileşme dönemi Türk
kültür hayatında Türkçeleşme sorunları,
alfabe tartışmaları, dil devrimi ve Türkçe
gibi konular tartışılacaktır.
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1962 yılında Uşak ilinin Ulubey ilçesinde
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ulubey’de,
liseyi İzmir’de okudu. 1983 yılında Erzurum
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun oldu. İstanbul
Üniversitesi Yeni Türk Dili alanında 1987
yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktorasını tamamladı. Yunus Emre Enstitülerinde
başkanlık görevini yürüttü. Çalışma
alanları Dilbilimi, Türkiye Türkçesi, dilbilgisi (Tarihi ve çağdaş dönemler), Türk
dilleri (Tatarca, Azerbaycan Türkçesi)’dir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde
dekanlık görevi yapmaktadır.

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

HAYATİ DEVELİ

Ziyaüddin Serdar
Dünya’nın tanınmış isimlerinden
bilim adamı, düşünür, felsefeci
Ziyaüddin Serdar, 12 Mart 2016
tarihinde Uluslararası Fikir Sanat
Konferansları kapsamında
Serdivan Fikir Sanat’taydı.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun
oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede,
doktorasını ise Selçuk Üniversitesinde
tamamladı. Çalışma konuları Yakın
Dönem Türk Felsefesi, Bilgi Felsefesi,
Tasavvuf, Ahlâk ve Din Felsefeleri olup
eğitim felsefesi üzerine de çalışmaları
mevcuttur. Sakarya Üniversitesi Felsefe
Bölümünün kurucusu olan Karakuş, hâlen
aynı bölümde öğretim üyeliği görevini
sürdürmektedir.
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SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

RAHMİ KARAKUŞ

Filozof Gibi
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.

fikirvesanat.org
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Pazartesi
19.00

Türkçede ilk romanlar, Batılı bir edebiyat
türünü denemek isteyen yazarların hevesiyle kaleme alınır. Karşılarında yazdıklarını okumak için bekleyen bir alıcı kitle de
yoktur üstelik. Bu durum ilk romancılarımıza
hem acemi bir öğrenci, hem buyurgan bir
öğretmen edası vermiştir. Bir yandan el
yordamıyla kurmaca bir dünya yaratmayı
öğrenen yazar, bir yandan da okurlarına
farklı bir gerçeklik algısının ürünü olan
roman türünü benimsetmek için çabalar.
İlk yazarlarımızın elinde roman, geleneksel anlatıların zaman ve akıl-dışı hikayelerine karşı Batının gündelik ve dünyevi
algı biçimini yerleştirmek için kullanılan
bir araçtır diyebiliriz. Romanı doğrudan
doğruya batılılaşma ile ilişkilendiren
ve geliştirmek istedikleri yeni edebiyat
anlayışının temel taşlarından kabul eden
yazarlarımız, aynı zamanda kurguladıkları
romanlar vasıtasıyla Batılılaşma sürecine
de çekidüzen vermek isterler. Bu nedenle
ilk romanlarımız Batılılaşmanın hem aracı
hem yönlendiricisidir. Romanın bu didaktik
çizgisi (Servet-i Fünun ekolü hariç) 1950’lere
kadar sürecektir. Bu derslerde Türk romanın
tarihsel seyir çizgisindeki kırılma noktaları,
temel eserler üzerinden yorumlanacaktır.

Salı
19.00
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Türk Romanının
Panoraması
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1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans
ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.
1993 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim dalında ağırlıklı olarak roman
ve hikâye üzerine çeşitli dersler vermektedir. Aynı üniversite bünyesindeki Ahmet
Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve
Uygulama Merkezinin kurucu müdürüdür.
Handan İnci’nin yayınlanmış birçok eseri
bulunmaktadır.

EDEBİ ÇALIŞMALAR
SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

HANDAN
İNCİ
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"Sanata Hayat Verenler"

Bekir Sıdkı Sezgin

6 Ekim 2017 tarihinde Sanata Hayat
Verenler söyleşi ve dinleti programı
kapsamıyla Klasik Türk Müziğinin usta
ismi Bekir Sıdkı Sezgin eserleriyle yâd
edildi.

21. Yüzyıl
Tarih Düşüncesi

24

Batı’da özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda
yoğun bir biçimde karşımıza çıkan determinist tarih öğretileri insanlığın dününü
ve mevcut durumunu açıklamaya çalışmıyor, geleceğe dair öngörülerde de
bulunuyordu. Fakat özellikle geçtiğimiz
asırda ilerleme fikrinin sorgulanır bir hal
alması mevcut tarih algılarının da yeniden düşünülmesini beraberinde getirdi.
Günümüzde ise daha minör, bütün
insanlık tecrübesini açıklama gâyesini
geride bırakmış ve tabir yerinde ise
daha mütevazı bir tarihçilik söz konusu.
Biz de 21. Yüzyıl Tarih Düşüncesi dersinde öncelikle insan tecrübesinin farklı
okuma biçimlerine yeniden değinecek
ve bu asrın tarihçiliğinin insanî birikimi
nasıl ele aldığını anlamaya çalışacağız.

Cuma
19.00
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1959 yılında Muğla’da doğdu. 1977 yılında
ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu
Lisesinde tamamlamıştır. 1982 yılında lisansını ve 1991 yılında doktorasını Uludağ
Üniversitesinde, 1986 yılında ise yüksek
lisansını İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında
profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünde çalışmıştır.
Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde
köşe yazarlığı yapmaktadır.

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

SÜLEYMAN
SEYFİ ÖĞÜN
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“Fikir Sanat Konserleri”

Kudsi Erguner

Türk müziğinin en önemli
temsilcilerinden biri olan Neyzen
Kudsi Erguner, Hamdi Akatay ve
Murat Aydemir ile birlikte
24 Nisan 2016’da sevenleriyle
bir araya geldi.

2003 yılında girdiği Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarında Türk
Halk Müziği ve bağlama eğitimi aldı.
2005 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden
birincilikle mezun oldu. 2010 yılında Ordu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölümüne araştırma görevlisi olarak
atandı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsünde tezli yüksek
lisansına başladı ve buradan Sayın Doç.
Afak Jafarova danışmanlığında “Cemal
Reşit Bey’in iki piyano için On İki Prelüd
ve Füg adlı eserinde polifonik form ve
usuller” adlı tezle 2014 yılında mezun oldu.
2012 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet
Konservatuvarına araştırma görevlisi
olarak atandı. Hâlen bu kurumda görevini sürdürmektedir.

28

MÜZİK AKADEMİSİ

HACI BEKİR
KURŞUNET

Nota Okuma
ve Yazma
Dersi I
Müziğin en temel aracı olan nota ve
ritim bilgisi üzerine yoğunlaşılan bu dersimizde, başlangıç düzeyindeki öğrencilerimiz için müzik notası okuma ve
yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim
onların ileri müzik eğitimine sağlam bir
temel oluşturmaktadır. Derslerimizde
piyano eşlik sazı olarak kullanılmaktadır.

Salı
19.00
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Orta Düzey Solfej olarak da adlan-dırabileceğimiz bu dersimizde, öğren-cilerimize temel nota okuma ve yazma
becerisinin ötesinde temel müzik kuramları da öğretilmektedir. Tek sesli melodileri okuma ve yazma becerisi kazanan
tekâmül sınıfımız için, giriş seviyesinde
çok sesli solfej çalışmaları belli bir dereceye kadar örneklerle tanıtılır. Bunun için
akor oluşumları ve doğal çok seslilik gibi
kavramlar tanıtılır. Derslerimizde piyano
eşlik sazı olarak kullanılmaktadır.
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Pazartesi
19.00
Nota Okuma
Yazma ve
İşitme Dersi II

Türk Müziği
Meşki

30

Türk Müziği Meşki 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, usul 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.

Çarşamba
19.00
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"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 Vakfının çeşitli eğitim programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İ.T.Ü.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Türk
Müziği solfej-nazariyatı ve repertuvar-üslûp dersleri öğretim görevlisidir.

MÜZİK AKADEMİSİ

M. DOĞAN
DİKMEN
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Serdivan Felsefe,
Sanat ve Sosyal
Bilimler Kütüphanesi
Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles,
Habermas ve Platon’dan günümüz
düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e
kadar 11 bine yakın kitap 7/24 açık
kütüphanemizde!

1950'de, Kayseri'de doğdu. İlköğrenimini
Yeşilhisar ilçesinde, ortaöğrenimini Kayseri
İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Lisesinde
tamamladı (1969). Fatih Müftülüğünde
İmam-Hatiplik görevinde iken girdiği
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden
mezun oldu (1974). Aksaray İ.H.L. Meslek
Dersleri Öğretmeni iken İstanbul Yüksek
İslâm Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanlığını kazandı. Daha sonra M. Ü. İlahiyat
Fakültesine dönüştürülen bu fakültede,
doktor, doçent ve profesör oldu. İbn
Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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TEK SEÇİMLİK DERS

İRFAN
GÜNDÜZ

Tasavvuf
Usulü ve
Günümüzdeki
Pratikleri

2 Kasım
Perşembe
19.00
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Tasavvuf, literatürde hâl ilmi olarak ifade
edilir ve konusu insandır. Seminerimizde
bu halin hangi aşamalardan geçilerek
ve ne tür pratikler yapılarak insanın
kemale ermesine katkı sağlayacağı
üzerinde durulacak ve de günümüzde
yaşayan tasavvufi hareketlerin sosyolojik etkileri ele alınacaktır.

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünden mezun oldu ve
aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Siyâset, din, Alevîlik-Bektâşîlik,
Nakşibendîlik, Güneydoğu ve Ortadoğu
üzerine yazdığı ve çevirdiği makâleler çeşitli dergilerde yayınlandı. Ayrıca
İstanbul'daki tarihî kitabeler üzerine
çalışmalar gerçekleştirdi.
"Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin"
(2002), “Bektâşîlik ve Mehmed Ali Hilmî
Dedebaba” (2002) gibi eserlerinin yanı
sıra Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına
da devam etmektedir.
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TÜRKİYE'NİN MESELELERİ

MÜFİD YÜKSEL

Türkiye’de
Balkan
ve Kafkas
Politikası

fikirvesanat.org

9 Kasım
Perşembe
19.00
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Seminerimiz, özellikle Cumhuriyet
Türkiyesi’nin aşamalı olarak Türk ve
Müslüman coğrafyalarla olan etkileşim
biçimlerini konu alacaktır. Bir yandan zaman içerisinde değişen dış politikaların seyri anlaşılmaya çalışılırken bir diğer yandan da bu Türkiye’nin farklı coğrafyalarla kurmuş olduğu politikaların saikleri
anlaşılmaya çalışılacaktır.

Türkiye’nin
Arap Baharındaki
Rolü

38

Müslüman coğrafyanın son yıllarda içinden geçtiği her safha farklı ülkelerde de
farklı biçimlerde algılandı ve her ülke kendi
konumunu dünya siyasetindeki stratejileri
eksenine aldı. Fakat farklı coğrafyalardaki hareketliliklerden çok az ülke Türkiye
kadar bir yandan etkileyen bir yandan ise
dünya siyasetine yön veren bir konuma
sahip oldu. Bu seminer programı da bir
taraftan özellikle Arap coğrafyası olarak
bilinen coğrafyalardaki sosyal hareketlilikleri ve bunların saiklerini inceleyecek bir
taraftan ise Türkiye’nin bu sosyal hareketlere yönelik olarak benimsediği politikalar
üzerinde duracaktır.

16 Kasım
Perşembe
19.00
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İzmit’te doğdu. Lisans ve yüksek lisansını
Chicago Üniversitesinde, ikinci yüksek lisansını ve doktorasını Kaliforniya Üniversitesi,
doktora sonrası çalışmalarını Harvard
Üniversitesinde tamamladı. 2010 yılından
bu yana Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümünde öğretim üyeliği yapmakta
olan Aktürk’ün, 2013 yılında "Regimes of
Ethnicity and Nationhood in Germany,
Russia and Turkey" adlı kitabı etnik çalışmalar alanında yayınlanan en iyi kitaba
verilen Joseph Rothschild ödülünü kazandı.
Makale, söyleşi, ve gazete yazılarını derlediği "Türkiye’nin Kimlikleri" başlıklı kitabı
2013 yılında yayımlanan Aktürk, Peter
Odegard Ödülü, Sakıp Sabancı Uluslararası
Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

TÜRKİYE'NİN MESELELERİ

ŞENER AKTÜRK

1960 yılında Tekirdağ’da doğdu. Arifiye
Öğretmen Lisesinden sonra, İTÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi. Yalçın Tura,
Bekir Sıdkı Sezgin gibi hocaların talebesi
oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. İTÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Mûsikîsi
alanında doktora çalışmasını hazırladı. Uzun
yıllar reklam yazarlığı, gazetecilik, televizyon
ve radyo programcılığı yaptı. CRR Konser
Salonu Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüten Yalçın Çetinkaya, TRT Müzik
kanalına ve TRT radyosuna müzik ile ilgili
çok sayıda program ve belgesel hazırladı.
İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı
Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.
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TÜRKİYE'NİN MESELELERİ
MÜZİK AKADEMİSİ

YALÇIN
ÇETİNKAYA

Türkiye’nin
Müzik
Meselesi

23 Kasım
Perşembe
19.00

fikirvesanat.org
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Türkiye, Osmanlı medeniyet birikim ve
tecrübesinden sonra, cumhuriyetle birlikte müzikte de batılılaşma sürecine
girmiştir. Gerçi müzikte ilk batılılaşma
girişimi, Osmanlı’da Sultan II. Mahmud
tarafından Mızıkâ-yı Humâyûn’un
kurulmasıyla başlamış, bu girişim yerli
olanı reddetmeden ve yasaklamadan
devam etmiştir.
Ancak cumhuriyetin resmî batılılaşma
politikaları, bütün hayat tarzında; siyasette, hukukta, kültürde ve özel olarak
müzikte Osmanlı mirasının tamamen
terkedilmesini ve batı müziğini adeta
dayattı, kısa süreliğine de olsa Osmanlı/
Türk müziğinin yayınını ve eğitimini
yasakladı. Özellikle müzik devrimi ile
milletin Osmanlı’ya uzanan mûsikî hâfızası tamamen silinmeye çalışıldı.

Türkiye’de
Tıp Etiği

30 Kasım
Perşembe
19.00
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Bir sektör olarak Türkiye’de sağlık ve tıp
hangi noktadadır? Bu iki önemli başlık
kapitalizmden ne kadar etkilenmiş, ne
kadar özel sektör kolu olmuş ve ne kadar
etik değerlerin çerçevesinde yükseltilmesi
başarılabilmiştir? Bu seminer, Türkiye’nin
en önemli, en hayatî meselelerinden birisini ele alacak ve bu konuda bir Türkiye
tablosu çizme hedefini güdecektir.
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Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde
aldı. Çalışmaları Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi,
Herakleitos, Gorgias, Ksenophanes, Platon,
Schopenhauer, Wittgenstein üzerine yoğunlaşmaktadır. Alanında birçok makalesi ve
çevirisi bulunan Çakmak’ın 2005 yılında
“Herakleitos Fragmanlar” adlı kitabı Kabalcı
Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. İstanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.

TÜRKİYE'NİN MESELELERİ

CENGİZ
ÇAKMAK

Başlangıcından
Günümüze
Edebiyat
Mahfilleri

Perşembe
19.00
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Türk edebiyatı tarihi, başlangıcından itibaren çeşitli mahfil, akım, grup ve topluluk etrafında şekillenmiştir. Bir mahfilin
hamisi bazen bir paşa, bazen bir bürokrat,
bazen bir fikir adamı, bazen de bir sanatkâr olmuştur.
Bu derste, başlangıcından günümüze
edebiyat adamlarını besleyen belli başlı
akımlar/ mahfiller örnekleriyle birlikte ele
alınacak. Özellikle şiir dünyasında mahfil/
akımın önemi üzerinde durularak bugünkü
edebiyat dünyası masaya yatırılacak.
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1968 Ordu doğumlu. Müzik ve işletme eğitimi aldı. Çeşitli gazetelerde kültür-sanat
muhabirliği, editörlüğü, köşe yazarlığı, yazı
işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Başta TRT ve
TVNET kanallarında kültür-sanat, edebiyat
ve siyaset programları hazırlayıp sundu.
Birçok yayınevine danışmanlık yaptı. Şiir
dinletileri, kitap merkezli söyleşileri ile
bütün Türkiye’yi dolaştı. Yayımlanmış 7
şiir, 2 roman, 3 deneme, 3 biyografi kitabı
bulunmaktadır.

EDEBİ ÇALIŞMALAR

ÖZCAN ÜNLÜ

1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006 yılında
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü Çini Anasanat Dalından mezun
oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk
Sanatları Çini Anasanat Dalında yüksek
lisansını tamamladı.
2010'dan itibaren Sakarya Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde
Ebru derslerine devam etmektedir.
46

GELENEKSEL SANATLAR

SONGÜL ERGÜN

Ebru
Sanatı
Ebru, aklın tecrübenin gönülle buluştuğu
bir sanattır. Aşk ile icra edildiği vakit,
gösterilen çabalar, çekilen zahmetler
rahmete dönüşür ve ancak o zaman
bu sanat geleceğe taşınabilir.
Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek
olan eğitimimiz; öğrencilerimize, ebruya
dair malzeme bilgisini kazandırmak, ebru
yapımı ve çeşitlerini uygulamalı öğretmek ve geleneksel bir sanat perspektifi
kazandırmayı amaçlar.

fikirvesanat.org
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Salı
18.00

Hüsni
Hat

Çarşamba
18.00
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Geleneğimizin en önemli sanatlarından
olan Hüsni Hat üzerine teorik ve metafizik arka plânına değinilerek başlayacak olan dersimiz, en az bir yazı türünün
sanatsal ve estetik özelliklerini öğretmeyi
amaçlamaktadır.
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1974 yılında Afyonkarahisar'da doğdu.
1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalından
mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalında
yüksek lisansını tamaladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Hat Anasanat Dalında görevine
devam eden Altuğ'un ulusal ve uluslarası
birçok sergisi bulunmaktadır. Ayrıca sülüs
nesih dalında icazet almıştır.

GELENEKSEL SANATLAR

ORHAN ALTUĞ

Mesnevi
Konuşmaları

			

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
başa 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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Pazartesi
19.00
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1936’da Hatay’da doğdu. Karmanca köyünün imamı olan babası Hoca Şemsettin
efendiden ilk dinî eğitimini ve Kuran-ı Kerim
öğrenimini talim etti.
Ortaokulu Adana'da, liseyi İstanbul
İmam-Hatip Lisesinde okudu. İstanbul
Yüksek İslâm Enstitüsünden 1964 yılında
mezun oldu. Dört sene İstanbul İmam-Hatip
Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik görevi
yaptı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Kuran
İlimleri ve Tefsir Bilim Dalında, "Ebubekr
İbnu'l-Enbarî'nin Kitabu'l-Vakf ve'l-İbtida"
adlı eserinin edition kritiğini yaparak yayına
hazırladı. YÖK Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Marmara Üniversitesine bağlı İlahiyat
Fakültesine dönüşen kurumda önce doktor,
ardından yardımcı doçent oldu.

fikirvesanat.org

EMİN IŞIK

TEK SEÇİMLİK DERS

			

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.
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ALİ
GEMUHLUOĞLU

Çağdaş
Dünya
Sineması

fikirvesanat.org

Cuma
19.00
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Çağdaş Dünya Sineması seminerimizle
Türk ve dünya sinemasından seçilen filmler katılımcılarla izlenecek ve her bir film
etkileşimli bir biçimde kritik incelenecektir.

Görsel Kültür ve
Fotoğraf

54

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.

Pazar
15.00
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Adapazarı’nda doğdu. Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik
Sanatları Bölümünden 2010’da dereceyle
mezun oldu. 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 dünyanın saygın müzeleri arasında
gösterilen Boston Güzel Sanatlar Müzesinin
fotoğraf koleksiyonuna alındı. 2015 yılında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Bölümünde
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Buna
ek olarak Yıldırım’ın ulusal ve uluslararası
fotoğraf yarışmalarında 40’ın üzerinde
ödülü ve özel sanat koleksiyonlarına alınmış eserleri bulunmaktadır.

TEK SEÇİMLİK DERS

NEVZAT YILDIRIM

1982'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden
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 Enstitüsünde "Ebu'l-Feth el-Ezdi
ve Kitabu'l Mahzûn fi'ilmi'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 Fakültesinde
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.
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ALİ VASFİ
KURT

Tasavvuf
Okumaları

Cuma
19.00
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Hakikat şu ki, tasavvufa politik bir yön
vermek ve bunu kurumsallaştırmak
arzusunda olan kişilerin zihinlerinde
apaçık bir karışıklık vardır ve onlar bu
konuda hataya düştükleri gibi, bu
hatayı, kendi görüşlerine inananlara
da bulaştırmaktadırlar.
Şeyh Zerrûk diye meşhur, Ahmed b.
Ahmed el-Bernesî (ö. 899-1494), Kavâ’idu’tTasavvuf adlı eserinin 59. kaidesinde,
sûfîlerin mezhepleri ve ricâli hakkında
yazmış oldukları eserleri şöyle değerlendirmektedir: “Güzel yüzlerin çoğalması; güzel davranışların çoğalmasını
ve her iyilik yapanda güzelliğin ortaya
çıkmasını gerektirir. Bundan sonra ise
her fırkanın farklı bir yolu ortaya çıkar:
Avamdan bir kişi için tasavvuf var ki, bu
el-Muhâsibî ve o minvalde yazanların
kitaplarında bulunmaktadır.

Modern Dünyaya
Kitaplarla
Eleştirel Bakmak

Çarşamba
19.00
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İnsanlık tarihinin on dokuzuncu yüzyıla
kadar olan kısmını bir tarafa, geriye kalan
zaman dilimini de diğer tarafa koysak, toplumsal olanı anlamlandırma girişiminde
karşılaştığımız olanlar ve etkileri bakımından şüphesiz son bir kaç yüzyıl daha
baskın gelecektir. Bu bağlamda dünya
savaşlarına, kitlesel ölümlere/öldürmelere,
seri üretime, toplumsal tüketime, barışlara
ama genelde çatışmalara şahitlik yapan
modern dünyanın her geçen gün yeniden
yorumlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
dersteki amacımız aynı metinleri okuyup
farklı çıkarımlarda bulunan; gündelik yapıp
etmelerimizden, eğitim, devlet, özgürlük, güvenlik, iktidar vb. olgulara kadar
birçok konuda zihin konforunu bozmaya
meyilli katılımcıları bir araya getirip belirlenen kitaplar merkezli bir tartışma ortamı
oluşturmaktır.
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1988’de Of’ta doğdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünde başladığı lisans eğitiminden Sakarya Üniversitesi’nde mezun
oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsünde “Yeni Medya Araçlarının
Mahremiyet Algısındaki Dönüşüme Etkisi”
başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiriler sunan Öztürk’ün çeşitli
dergilerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır. Doktora tez yazım aşamasında olup
2013 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi
olarak çalışmaktadır.

TEK SEÇİMLİK DERS

ALİ ÖZTÜRK

1972 doğumlu Servet Kızılay, İstanbul
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde
yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Kızılay, arkeoloji alanında doktora
çalışmaları için Almanya’da FridrichAlexander Erlangen Üniversitesinde
bulunmuştur. Arkeoloji ve sanat tarihi
çalışmalarının yanı sıra mantık ve dil
felsefesi üzerine de çeşitli makaleler ve
çalışmalar gerçekleştirmiştir.
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KIZILAY

Yazın
Kuramı
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Pazartesi
19.00
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Yazın Kuramı, yazın dilinin sadece estetik
bir olgu olarak değil, bilimsel olarak da
incelenmesiyle ilgili birçok kuramı kapsar.
Eleştiri kuramları, çözümleme yöntemleri,
anlatıbilim, göstergebilim gibi değişik
alanlarla içiçe giren yapısıyla genel bir
başlık görünümündedir. Kendisine konu
olarak aldığı yazınsal metinlerin çeşitliliği,
zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlar.
Derslerde yazın kuramının genel alanı
daraltılarak daha pratik işleve yönelik
kısımları gösterilecektir. Düz yazı kuramının uygulaması, yazınsal metinin
kuruluşu, tema örgüsü, sorunları, üzerine değinilerde bulunulacaktır.
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"Sanata Hayat Verenler"

Nejat Tezcan

30 Aralık 2016 sanata hayat
verenler söyleşi ve dinleti programı
kapsamıyla klasik Türk müziğine
yıllarca hizmet etmiş Nejat Tezcan’ın
eserleri icra edildi
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