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serdivan
fikir ve sanat
akademisi
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 gruptaki öğrencilerin devamlılık
oranı ve dönem içi çalışmalarına gösterdikleri özen
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serdivan’da yetkin sosyal
bilimler çalışmaları
gerçekleştirebilmek için
kurulmuş yerleşik
bir akademi
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 Müzik Akademisi, Gelenekli
Sanatlar, Sinema Çalışmaları, Mimari Çalışmalar, Psikoloji
Çalışmaları ve Felsefe Çalışmaları gibi farklı alanlarda
dersler de verilmektedir.
Serdivan Ajans, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
bünyesinde her ay çıkarılan şehir kültürü gazetesidir.
Her sayısında düşünce, sanat veya spor dünyasından
kişilerle yapılan röportajlar ve müzik, resim, edebiyat,
felsefe üzerine yazılan nitelikli yazılarla yayın
hayatına devam etmektedir.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

19.00

18.00

18.00

Siyaset
Psikolojisi
ali yaşar
sarıbay

Ebru Sanatı
songül ergün

Hüsn-i Hat
orhan altuğ

19.00

19.00

19.00

gelenekli sanatlar

gelenekli sanatlar

akademik kültürel
çalışmalar
psikoloji çalışmaları

Kelam ve Kritik: Filozof Gibi
Güncel Meseleler Düşünmek talha hakan alp Metafizik
sosyal kültürel
rahmi karakuş

Dil Düşüncesi
servet kızılay

çalışmalar

akademik kültürel
çalışmalar

19.00

19.00

19.00

Nota Okuma ve
Yazma
hacı bekir
kurşunet

Nota Okuma,
Yazma ve İşitme
hacı bekir
kurşunet

Türk Müziği
Meşki
doğan dikmen

müzik akademisi

müzik akademisi

tek seçimlik ders

müzik akademisi

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

19.00

19.00

19.00 / 23 MART

Psikolojinin
Paradokslar,
Temel Meseleleri Kavramlar ve
mehmet kaya
Felsefe
psikoloji çalışmaları

Ebru ve İnsan
hikmet barutçugil

cengiz çakmak
sosyal kültürel
çalışmalar
felsefe çalışmaları

19.00 / 7 NİSAN

19.00

19.00

Mimarlık
ve Kimlik
Arayışımız
celâleddin
çelik

Desen: Üç
Boyutlu Çizim
ve Perspektif
onur
karaalioğlu

İstanbul’un Farklı
Yüzlerinde Yazmak
mario levi

akademik kültürel
çalışmalar
sosyal kültürel
çalışmalar
mimari çalışmalar

19.00
Tasavvuf
Okumaları
ali vasfi kurt
tek seçimlik ders

mimari çalışmalar

19.00 / 13 NİSAN
Türk
Modernleşmesi
ismail çoşkun

19.00 / 20 NİSAN
Osmanlı Kadını
İktisadî Faaliyetlere
Katılır Mıydı?
arif bilgin

19.00 / 27 NİSAN
19.00
Sinema ve
Televizyonda
Çekim
Teknikleri
mert gürer

sinema çalışmaları

Klasik Dönem
Osmanlı Aydını
mehmet ipşirli

19.00 /4 MAYIS
Türkiye’de Sanatın
Tarihi
doğan hızlan

uluslararası
konferanslar
çoook yakın!
Yaşayan en önemli filozoflardan
kabul edilen ve Türkçeye çevrilmiş
birçok kıymetli eseri bulunan
sımon crıtchley, 3 Ekim 2015
tarihinde Uluslararası Fikir Sanat
Konferansları kapsamında Serdivan
Fikir Sanat’taydı.
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Kültürel Çalışmalar Programı,
Akademik ve
Sosyal olmak
üzere iki gruba
ayrılır.

Sosyal Bilimlere meraklı ve
çeşitli alanlarda birikim sahibi
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 çalışmaktadır. Bu
çalışmasını dönem sonunda
akademimizde bulunan Kültür
Meydanı’nda sunmaktadır.
Takip istikrarı olan ve
gerekli yükümlülüklerini
yerine getirenler bir sonraki
dönem tekamül grubunda
Akademi’deki çalışmalarına
devam etmektedir.

Akademik Kültürel
Çalışmalar

Sosyal Kültürel
Çalışmalar

Lisansüstü çalışmalar
gerçekleştiren ya da
gerçekleştirmiş kişiler yer
almaktadır.

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

Siyaset Psikolojisi
ali yaşar sarıbay

Kelam ve Kritik:
Güncel Meseleler
talha hakan alp

Filozof Gibi Düşünmek Metafizik
rahmi karakuş
Mimarlık ve
Kimlik Arayışımız
celâleddin çelik

Paradokslar, Kavramlar
ve Felsefe
cengiz çakmak
Mimarlık ve
Kimlik Arayışımız
celâleddin çelik
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Müzik
Akademisi
Müziğin tarihinden
teorisine, repertuvarından
koro çalışmalarına ve
felsefesine kadar birçok
bilginin kazandırılması
hedeflenmektedir.

Türk Müziği Meşki
doğan dikmen
Nota Okuma ve Yazma
hacı bekir kurşunet

Gelenekli
Sanatlar
Gelenekli 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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Mimarlık
Çalışmaları
Mimari ve resim sanatını
kapsayacak olan program,
her iki sanatın tarihine ve bu
tarihin pratikteki gelenek ve
kimlik oluşturan yansımalarına
odaklanır ve bu sanatların temel
bilgisini katılımcılarına vermeyi
amaçlar.

Mimarlık ve
Kimlik Arayışımız
celâleddin çelik
Desen: Üç Boyutlu Çizim
ve Perspektif
onur karaalioğlu

Psikoloji
Çalışmaları
Altı haftalık program,
psikolojinin temel kavramları
ve uygulamadaki metotlarını
tahlil edecek, öte yandan bireyin
kitle içerisindeki davranış ve
karar alma mekanizmalarını
inceleyecektir.

Siyaset Psikolojisi
ali yaşar sarıbay
Psikolojinin
Temel Meseleleri
mehmet kaya
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Felsefe
Çalışmaları
Felsefî düşüncenin üzerinde
yükseldiği temellerin
anlaşılmaya çalışılacağı
programda, katılımcılara
felsefenin doğasına ve temel
meselelerine dair geniş bir
perspektif kazandırmak
amaçlanmaktır.

Filozof Gibi Düşünmek Metafizik
rahmi karakuş
Paradokslar, Kavramlar
ve Felsefe
cengiz çakmak

Sinema
Çalışmaları
Sinema alanında
öğrencilerimize kalıcı
çalışmalar sunmak amacıyla
oluşturduğumuz programda,
öğrencilerimizin sinemaya
ilişkin hem teorik hem de
pratik bilgilerini geliştirmeyi
amaçlamaktayız.

Senaryo Atölyesi
derviş zaim
Sinema ve Televizyonda
Çekim Teknikleri
mert gürer
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halil berktay, 1947 yılında doğdu. Liseyi Robert Kolejde okudu.
1968 yılında lisans ve lisansüstü eğitimini ekonomi alanında Yale
Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını daha sonra yöneldiği tarih
alanında Birmingham Üniversitesinden 1991 yılında aldı. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadi
Doktrinler Kürsüsü’nde asistanlık, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi
Tarih Bölümlerinde öğretim üyeliği, yine Boğaziçi Üniversitesi
Atatürk Enstitüsünde müdür yardımcılığı yaptı. Ayrıca
yurtdışında, Michigan (Ann Arbor) ve Harvard Üniversitelerinde
misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Ana Britannica
Ansiklopedisi’nde, Europalia sergi projelerinde tarih danışmanlığı
yaptı. 2016 yılının Ocak ayında emekli olmasının ardından 2017
yılının Mayıs ayında İbn Haldun Üniversitesine geçti. Hâlen
İbn Haldun Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Genel Eğitim
Direktörlüğü, Yaz Okulu Direktörlüğü, Tarih Bölümü Başkanlığı ve
Türkiye Çalışmaları Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.
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Bilim,
Siyaset ve
Üniversiteler
HALİL BERKTAY
2 mart 2019 cumartesi
saat 19.00
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rahmi karakuş, lisans tahsilini İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 1987
yılında, Nihat Keklik yönetiminde “Farabi’de
Determinizm” konulu yüksek lisans, 1994
yılında ise 1908–1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı
ve Dinin Konumu başlıklı doktora çalışmasını
tamamladı. Akademik çalışmalarında, tasavvuf,
ahlak ve Türk düşüncesi üzerine yoğunlaşan
Karakuş, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.
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rahmi karakuş

Filozof Gibi
Düşünmek Metafizik

Felsefe insanlığın kadim zamanlarından başlayan,
hayatı nasıl yaşamak gerektiğini arayıp kendini inşa
arayışının sualleri ile şekillendi. Bu süreçte arananın
nasıl, nerede ne ile aranması gerektiği de şekillendi
ve böylece felsefe maksadına matuf kendi soru ve
sorun kümelerini oluşturdu. Metafizik bu soru ve
sorun kümelerinin felsefi düşünce için hem en kadim
olanı, hem belirleyici olanı hem de en fazla gerekliliği
tartışılanı olmuştur. Bazı felsefe geleneklerinin
reddettiği, bazılarının da felsefe yapmayı onunla
özdeşleştirdiği hatırlandığında metafiziğin anlaşılmış
olması kayda değer olacaktır. Bu ders önemli
örnekleri üzerinden metafizik düşünceyi açıklamayı
hedefleyerek taliplerini filozofça düşünmeye davet
ediyor.
19, 26 mart ve 2, 9, 16, 23 nisan
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ali yaşar sarıbay, 1952 yılında Adana’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini
1973 yılında bitiren Sarıbay, doktorasını
aynı fakültede 1979 yılında tamamladı. 1984
yılında doçent, 1990 yılında profesör unvanını
alan Sarıbay, 1980–1981 yıllarında Iowa
Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak
görev aldı. 1988–1989 yıllarında Fulbright
Bursu’nu kazanan Sarıbay, siyasal sosyoloji
ve siyasal psikoloji alanında çalışmalarını
sürdürdü.
Hâlen Uludağ Üniversitesinde siyaset
sosyolojisi, din sosyolojisi ve siyaset psikolojisi
alanlarında dersler veren Sarıbay’ın
yayımlanmış eserlerinden bazıları: Türkiye’de
Modernleşme, Din ve Parti Politikası: MSP Örnek
Olayı, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Siyasal
Sosyoloji’dir.
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ali yaşar sarıbay

Siyaset
Psikolojisi
Siyaset Psikolojisi seminerlerinde, siyaset psikolojisi
nedir, siyaset psikolojisinin çözümleme çerçevesi
neleri ele almaktadır ve nasıl bir yöntem izlemektedir,
gibi soruların cevabı aranacak, kişilik ve siyaset,
grupların siyaset psikolojisi, siyasi liderlerin siyaset psikoloji,
kitlelerin ve sosyal hareketlerin siyaset psikolojisi ve
uluslararası ilişkilerin siyaset psikolojisi konuları üzerinde
durulacaktır.

18, 25 mart ve 1, 8, 15, 22 nisan

akademik kültürel
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celâleddin çelik, 1981 doğumlu mimar ve
müzisyendir. Kadıköy Anadolu Lisesinden
mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mimarlık
eğitimini tamamladı. Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesinde proje dersleri verdi.
TRT Haber’de yayımlanan Gelenekten Geleceğe
adlı programı hazırlayıp sundu. Müzikle
ilgilenmekte, tanbur çalışmaktadır. Mimarlık
pratiğine 2013 yılında kurduğu NUN
Mimarlık’ta devam etmektedir.
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sosyal kültürel çalışmalar
mimarlık çalışmaları
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celâleddin çelik

Mimarlık ve
Kimlik Arayışımız
Mimarlık salt bir inşa faaliyeti değil, çoğu kez inşa
ve mekân kurma vasıtasıyla anlam barındıran ve
terennüm eden bir sanattır. Mimarlık yoluyla ifade
edilen anlam yüklü kavramların önemli bir sahası da
kimlik unsurunun yorumlanışı ve yansıtılış biçimleri
olagelmiştir.
Son dönem Osmanlı’dan modern Türkiye
Cumhuriyeti’ne bu topraklarda mimarlık üzerinden
kimlik ifadesi arayışlarına genel bir bakış
mahiyetinde altı haftalık bir ders olacaktır.

21, 28 mart ve 4, 11, 18, 25 nisan

sinema çalışmaları
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derviş zaim, Boğaziçi ve Warwick
Üniversitelerinde sırasıyla İşletme ve Kültürel
Çalışmalar eğitimi gördü. 1994 yılında
yayımlanan ve Yunus Nadi Roman Ödülü’nü
kazanan Ares Harikalar Diyarında adlı kitabından
sonra ilk filmi Tabutta Rövaşata’yı 1997 yılında
çekti. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül
kazanan bu filmi, yine benzer biçimde, prestijli
birçok ulusal ve uluslararası festivallerden
başarıyla dönen Filler ve Çimen (2000), Çamur
(2003), Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008),
Gölgeler ve Suretler (2011) ve Devir (2012) adlı uzun
metrajlı kurmaca filmleri ile Paralel Yolculuklar
(2003, Ortak Yönetmen: Panicos Chrysanthou)
adlı belgeseli izledi. Derviş Zaim, hâlen çeşitli
üniversitelerde sinema konusunda dersler
vermektedir.
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derviş zaim

Senaryo
Atölyesi
Bu derste temel senaryo yazım teknikleri üzerinde
durulacak ve bir senaryo metninin yazımı aşamasına
geçilmeden önce bilinmesi gereken kavramlar ve
metotlar tahlil edilecektir.

uluslararası
konferanslar
çoook yakın!
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.

sosyal kültürel
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talha hakan alp, 1973 yılında İstanbul’da
doğdu. Klasik medrese geleneği üzere
sürdürdüğü eğitimi boyunca öncelikle hafızlık,
sonrasında ise, Arapça ve İslâmî ilimler tahsili
yaptı. Türkiye’nin dışında tahsilini Suriye ve
Pakistan’da da sürdürdü. Pakistan’da hadis
icazeti aldı. Rıhle Dergisi’nde makaleleri
yayımlanan Talha Hakan Alp, Türkiye genelinde
ve yurt dışında İslâmî ilimler sahasında
konferans, seminer ve dersler vermekte ve
çeviriler yapmaktadır.
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talha hakan alp

Kelam ve
Kritik: Güncel
Meseleler
Bu seminerlerde, modern dönemden itibaren baş
gösteren dinî tartışmalara paralel olarak, İlm-i
Kelam’ın temel kavram ve ilkelerinde ne tür yorum
farklılıklarının ortaya çıktığı üzerinde
durulacaktır. Bu izlekte seminerler boyunca
Modernite-Yeni İlm-i Kelam ve din felsefesi, yeni
bilimsel gelişmeler ve Tanrı’nın varlığı ve sıfatlarına
(Tanrı tasavvuruna) ilişkin sonuçları yanında birer
kötülük problemi örneği olarak doğal afetler, savaş
ve sömürülerin ilahi adalet düşüncesine yansımaları
tartışılacaktır. Ayrıca ıslah ve reformasyon hareketleri
çerçevesinde modern din söylemleri, ilahîlikbeşerîlik, yerellik-evrensellik, tarihselcilik ve tarihüstücülük tartışmaları etrafında modern vahiy
söylemleri de diğer başlıklar olarak seminerlerde yer
alacaktır.
18, 25 mart ve 1, 8, 15, 22 nisan

sosyal kültürel
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cengiz çakmak; lisans, yüksek lisans ve
doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümünde aldı. Çalışmaları Antik
Yunan Felsefesi, Dil Felsefesi ve Çağdaş Felsefe
problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunan
Cengiz Çakmak, hâlen İstanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görevini
sürdürmektedir.
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sosyal kültürel çalışmalar
felsefe çalışmaları

sosyal kültürel
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cengiz çakmak

Paradokslar,
Kavramlar ve
Felsefe
Altı haftalık bu programda, felsefenin kadim
kavramları mukayeseli bir şekilde ele alınacak ve
kavram ikiliklerinin ihtiva ettiği anlamlar üzerinde
durulacaktır. Program süresince philos/sofos,
mitos/ logos, ethos/kosmos, politikos/nomos,
theos/pathos, bios/teknikos gibi paradokslar ve
kavramlar ele alınacaktır.

22, 29 mart ve 5, 12, 19, 26 nisan

30

31

7/24 kütüphane
çoook yakın!
Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles,
Habermas ve Platon’dan günümüz
düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e
kadar 11 bine yakın kitabı barındıran
serdivan felsefe sanat ve sosyal
bilimler kütüphanesi 7/24 açık!

müzik akademisi

32

doğan dikmen, 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 icrasını tanıtım amaçlı konserler
vermektedir. 2009 yılında Uğur Işık’ın kurduğu
Alaturka Records’un ikinci kurucu üyesidir.
TRT İstanbul Radyosunda Ses Sanatçısı
ve Topluluk (Koro) Şefi ve Program Yapımcısı,
Türk Vakfı Musikisi Mütevelli Heyeti Üyesi,
Çocuk Vakfının çeşitli eğitim programlarında
müzik danışmanı ve öğretmenidir. İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarında Türk Müziği SolfejNazariyatı ve Repertuar-Üslûp derslerini
vermektedir.
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doğan dikmen

Türk
Müziği
Meşki

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,
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.

20, 27 mart ve 3, 10, 17, 24 nisan

müzik akademisi
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hacı bekir kurşunet, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarında Türk Halk
Müziği ve bağlama eğitimi aldı. Bu süreçte
Türk Halk Müziği korosunda korist/solist
olarak görev yaptı. 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. Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsünden Doç. Afak Jafarova
danışmanlığında Cemal Reşit Bey’in İki Piyano İçin
On İki Prelüd ve Füg Adlı Eserinde Polifonik Form ve
Usuller başlıklı yüksek lisans teziyle 2014 yılında
mezun oldu. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi
Devlet Konservatuvarına araştırma görevlisi
olarak atandı. Hâlen bu kurumda görevini
sürdürmektedir.

2018-2019 bahar dönemi

Nota Okuma
ve Yazma

Nota ve ritim bilgisi, müzikle uğraşan başlangıç ya
da ileri düzeyindeki öğrencilerin almaları gereken en
temel derstir. Bu dersimiz ise, müziğin en temel aracı
olan nota ve ritim bilgisi üzerine yoğunlaşmaktadır.
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.
18, 25 mart ve 1, 8, 15, 22 nisan

müzik akademisi

müzik akademisi

hacı bekir kurşunet
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Nota Okuma,
Yazma ve İşitme
Orta Düzey Solfej olarak da adlandırabileceğimiz bu
dersimizde, öğrencilerimize temel nota okuma ve
yazma becerisinin ötesinde temel müzik kuramları
da öğretilmektedir. Tek sesli melodileri okuma ve
yazma becerisi kazanan tekamül 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.
19, 26 mart, 2, 9, 16, 23 nisan

36

konserler
çoook yakın!
Serdivan Fikir Sanat Akademisi,
4 Mayıs 2018 tarihinde Türk
Müziği’nin önemli isimlerinden
münip utandı’yı ağırladı.

2018-2019 bahar dönemi

37

mimari çalışmalar

38

onur karaalioğlu, 1985 yılında Yalova’da
doğdu. 2008’de Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2013’te
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümünde Figür-Mekân İlişkisi Bağlamında
Fotogerçekçilik başlıklı teziyle; sanatta yeterlik
eğitimini ise 2017’de Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde 1945
Sonrası Resim Sanatında Bir Dışavurum Aracı Olarak
Beden başlıklı teziyle tamamladı. 2012 yılından
itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma
Görevlisi olarak akademik kariyerine devam
etmekte ve çalışmalarını figüratif resim üzerine
sürdürmektedir. Uluslararası yayınları bulunan
Karaalioğlu, aynı zamanda ulusal ve uluslararası
ölçekte bienal, trienal, festival, çalıştay gibi birçok
sanat etkinliğine katılmıştır.

2018-2019 bahar dönemi
mimarlık çalışmaları

mimari çalışmalar

39

onur karaalioğlu

Desen: Üç
Boyutlu Çizim
ve Perspektif

Resim sanatının temel disiplinlerinden biri olarak
kabul edilen desen, duyular vasıtasıyla ya da
duyulardan bağımsız olarak zihinde oluşan imgelerin
yüzey üzerine aktarımı konusunda sayısız olanaklar
sunmaktadır. Kimi zaman bir fikirden görünür olana
dair atılan ilk adımı, kimi zaman da gerçekliğin
betimlemesi ya da onun ötesine geçme uğraşındaki bir
süreci ifade etmektedir. Bu sürecin temel basamağını
oluşturan, üç boyutlu görüntülerin iki boyutlu
düzlem üzerine aktarım metotları, dersimizin
genel çerçevesini oluşturmaktadır. Aynı kapsamda
sunulacak teorik bilgiler, biçim-form, kompozisyon,
perspektif, proporsiyon, ışık-gölge, doku ve tonlama
tekniklerine ilişkin yapılacak uygulama çalışmalarıyla
desteklenecektir.
22, 29 mart ve 5, 12, 19, 26 nisan

sinema çalışmaları
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mert gürer, 1980 yılında Ankara’da doğdu.
1999–2003 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon
Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2006
yılında Sinemada Anlam Yaratma Aracı Olarak
Özel Efekt başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi,
2012 Yılında Tartışma Programlarının Anlatı Yapısı
ve Söylemi: Tematik Haber Kanallarındaki Tartışma
Programları Örneği başlıklı tez ile doktora derecesi
aldı. Tartışma Kültürü ve Tartışma Programları adlı
bir kitabı ve editörlüğünü yaptığı Televizyon
Çalışmaları adlı bir eseri bulunmaktadır.
Televizyon sosyolojisi ve prodüksiyonu üzerine
çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 2014 yılından
beri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümünde doktor öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır.

2018-2019 bahar dönemi
sinema çalışmaları

sinema çalışmaları

41

mert gürer

Sinema ve
Televizyonda
Çekim Teknikleri
Dersin amacı, öğrencilerin sinemanın teknolojisi
ve terminolojisini tanımalarını; bir filmi var eden
öğelerle, bunların hem teknik hem de anlam yaratma
açısından kullanımlarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Teknik görüntünün ne olduğu, kameranın temel
hareketlerini, çekim ölçek-planlarını ve kurgulama
sürecine dair temel bilgiler anlatılacaktır.

21, 28 mart ve 4, 11, 18, 25 nisan
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konserler
çoook yakın!

43

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

gelenekli sanatlar

44

orhan altuğ, 1974 yılında Afyonkarahisar’da
doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalından
mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek
lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından
itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda görevine
devam eden Altuğ’un ulusal ve uluslararası
birçok sergisi bulunmaktadır. Altuğ, doktora
çalışmalarına devam etmektedir.

2018-2019 bahar dönemi

orhan altuğ

Hüsn-i
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.
gelenekli sanatlar

gelenekli sanatlar
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20, 27 mart ve 3, 10, 17, 24 nisan

gelenekli sanatlar
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songül ergün, 1980 yılında Ordu’da doğdu.
2006 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü Çini Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları
Çini Anasanat Dalında yüksek lisansını
tamamladı.
2010 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Ebru
derslerine devam eden Ergül, hâlen Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Sanatları Cilt Ana Sanat Dalında doktora
programına devam etmektedir.

2018-2019 bahar dönemi

songül ergün

gelenekli sanatlar

gelenekli sanatlar
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Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek olan
eğitimimiz; öğrencilerimize, Ebru’ya 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 sanat geleceğe taşınabilir.

Ebru
Sanatı

19, 26 mart ve 2, 9, 16, 23 nisan

tek seçimlik ders
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mehmet kaya, lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında
tamamlamıştır. 2009 yılından bu yana Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır. Lisansüstü eğitimi
sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyelerince verilen bir yıllık Kısa-YoğunAcil Psikoterapi (BEP) ve 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’dır. Travmatik
Yas ve Aile Dayanıklılığı ve Normal Aile Süreçleri’ne
yönelik yayınları bulunmaktadır.

2018-2019 bahar dönemi
psikoloji çalışmalar

tek seçimlik ders
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mehmet kaya

Psikolojinin
Temel
Meseleleri

Bu ders kapsamında insan ve doğası, psikolojik
danışma kuramlarının insanı ele alışı ve davranış
açıklamaları ele alınıp insan ve davranışına yönelik
genel bir anlayış oluşturulacaktır. Bu anlayış
doğrultusunda kişilerarası ilişki problemleri, gündelik
ilişkide temel iletişim becerilerinin ve psikoterapötik
becerilerin kullanımına ilişkin konular hem teorik
hem de uygulamalı olarak ele alınacaktır.

20, 27 mart ve 3, 10, 17, 24 nisan

tek seçimlik ders
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servet kızılay, 1972 yılında doğdu.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans
çalışmasını tamamlayan Kızılay, arkeoloji
alanında doktora çalışmaları için Almanya’da
Fridrich-Alexander 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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tek seçimlik ders

tek seçimlik ders
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servet kızılay

Dil
Düşüncesi
Dil, bir yandan düşünce dünyasında analitik felsefe
aracılığıyla giderek artan öneme kavuşmuş diğer
yandan günümüz dünyasında giderek azalan,
malzemeye indirgenen, önemsiz bir ayrıntıya
hapsedilen nesneye çevrilmiştir. Birbirine zıt yüzlerle
seslenen dil, her şekliyle insanın ayrılmaz formu
olarak güncel ve merkezi konumunu korumayı
başarmıştır. Yani eskimez yeni olarak karşımızdadır.
Altı haftalık seminerler boyunca dilbilim ve
felsefesinin ana kavramları ele alınacak ve dil-anlamgösteren ilişkisi üzerinde durulacaktır. Seminerlerin
son üç haftalık kısmında ise Ferdinand de Saussure
sonrasındaki dilbilim kuramları ve 21. yüzyıldaki dil
felsefesi teorileri tahlil edilecektir.

20, 27 mart ve 3, 10, 17, 24 nisan

tek seçimlik ders
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ali vasfi kurt, 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’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 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 Türkçe’ye kazandırmıştır. Muhammed
B. Haşimi’nin Ariflerin Satrancı isimli eserini
aynı isimle titiz bir araştırma yaparak, zengin
dipnotlarıyla genişleterek tercüme etmiştir.

2018-2019 bahar dönemi
tek seçimlik ders

tek seçimlik ders
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ali vasfi kurt

Tasavvuf
Okumaları
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin
öğretilerinin, gerçek görüşleri hiç merak edilmeden
bulandırılmış olduğu yanılsamalardan ve hezeyanlardan arındırılması, alanda çalışacaklara bu gidişle
herhalde bir yarım asır daha harcatacak gibi görünmektedir. Bu derslerimizde, Şeyh-i Ekber’in kendi
görüşleri ele alınırken fikir babalığı kendisine nisbet
edilmekte olan vahdet-i vücûd kavramına ne kadar
uzak olduğu da gösterilmeye çalışılacaktır. Zîrâ bu
konuda, ondan aktarılanlar, Şeyh-i Ekber’in kendi
özgün görüşleri olmayıp, konuları işlerken dolaylı
olarak değinmiş olduğu fikirler ya da o konularla
paralellik arzeden zorunlu sonuçlardır. Kendi
kanâatları ise bunların tamamen dışındadır. “Her
yolun bir yolcusu vardır. Bizim içimizde kâmil olan kişi, her
yolu ve her yolcuyu tanıdığı halde, bu yolda, onların hepsinin
dışında olabilendir. İşte bunlar ricâlin ekâbiridir.” (Fütûhât,
I/472; II/156)

21, 28 mart ve 4, 11, 18, 25 nisan
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konserler
çoook yakın!
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akademik kültürel çalışmalar
sosyal kültürel çalışmalar

6 Ekim 2017 tarihinde Sanata Hayat
Verenler söyleşi ve dinleti programı
kapsamında Klasik Türk Müziği’nin usta
ismi bekir sıdkı sezgin eserleriyle
yâd edildi.

meydah sohbetleri

56

hikmet barutçugil, 1952 yılında doğdu. 1973
yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunda
tekstil eğitimine başladı. İlk ebru çalışmalarını
öğrenciliğinin ilk yılında tanıştığı Prof. Emin
Barın’ın teşvikiyle gerçekleştirdi. 27 yıldır
sürdürdüğü bu sanatı, bir bilim gibi geliştiren
Barutçugil, Barut Ebrusu olarak bilinen yeni bir
ebru türünü geliştirdi. Genellikle kâğıt sanatı
olarak tanınan ebruyu çok değişik malzeme
yüzeylerine uyguladı. Birçok müzede eseri
bulunan Barutçugil, 4. Ebruzenler Kongresi’ni
İstanbul’da yönetti. Kurduğu İstanbul Ebru
Evi-Ebristan’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümünde ve Avusturya’da eğitim faaliyetini
sürdüren Barutçugil, bugüne kadar 54’ü yurtdışı
olmak üzere toplam 96 sergi açtı.

2018-2019 bahar dönemi

Ebru ve
İnsan

hikmet barutçugil

meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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23 mart 2019 cumartesi
saat 19.00

meydah sohbetleri
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mario levi, 1957 yılında doğdu. Saint Michel
Lisesinde okudu. Lisans eğitimini İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve
Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Üniversiteyi
bitirme tezinin romanlaştırılmış şekli olan ilk
kitabı, Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında
yayımlandı. Yayımlandığı yıl Haldun Taner
Öykü Ödülü’nü kazanan ilk hikaye kitabı Bir
Şehre Gidememek ise 1990 yılında yayımlandı.
Kitap, kazandı. Yazarlığının yanı sıra Fransızca
öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı,
reklam yazarlığı da yapan Levi, Yeditepe
Üniversitesinde dersler vermeye devam
etmektedir. Ayrıca yazı atölyelerinde, bu yola
gönül vermiş insanlara Yazı Yaratımı dersleri de
vermektedir.

2018-2019 bahar dönemi
meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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İstanbul’un
Farklı
Yüzlerinde
Yazmak
mario levi

7 nisan 2019 pazar
saat 19.00

meydah sohbetleri
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ismail çoşkun, 1959 yılında Adana ilinin
Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini
Kozan’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 1981
yılında lisans, 1987 yılında yüksek lisans ve
1991 yılında ise doktora eğitimini tamamladı.
Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak
çalışmakta, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini
yürütmektedir. Modern devlet, modern toplum,
modernleşme, Türk modernleşmesi, devlettoplum ilişkileri, ütopyalar, edebiyat sosyolojisi
ve kent, kentlilik konularında çalışmalarını
sürdürmektedir.

2018-2019 bahar dönemi
meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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Türk
Modernleşmesi
ismail çoşkun

13 nisan 2019 cumartesi
saat 19.00

meydah sohbetleri
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arif bilgin, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1993
yılında Celal Bayar Üniversitesinde araştırma
görevlisi olarak akademik çalışmalarına
başladı. 2000 yılında iktisat tarihi alanındaki
doktorasını tamamladı. Amerika ve İngiltere’de
misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve çeşitli
araştırmalar yaptı. Hâlen Sakarya Üniversitesi
Tarih Bölümü öğretim üyesi olan ve Osmanlı
tarihi üzerine araştırmalarını yürüten Bilgin,
iktisat tarihi ile sosyal tarih ve kültür tarihinin
değişik alanlarında ve özellikle de mutfak tarihi
alanında araştırmalar yapmaktadır. Osmanlı
Saray Mutfağı, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye
Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği ve Türk Mutfağı
yayımlanmış kitapları arasındadır.
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meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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Osmanlı Kadını
İktisadî
Faaliyetlere
Katılır Mıydı?
arif bilgin

20 nisan 2019 cumartesi
saat 19.00

meydah sohbetleri
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mehmet ipşirli, 1945 yılında Kayseri’de
doğdu. Lisans eğitimini 1970 yılında İstanbul
Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı.
Yüksek lisans ve doktorasını Edinburgh
Üniversitesinde tamamlayarak 1976 yılında tarih
doktoru unvanını aldı. 1999 yılına kadar İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve
Arşivcilik Bölümünde görev yaptı. 1983 yılında
doçent, 1988 yılında ise profesör oldu. 1999
yılından itibaren Fatih Üniversitesinde öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. İpşirli’nin çok
sayıda makale ve ansiklopedi maddesi yanı sıra,
Tarih-i Selânikî (1989), Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn
fî Filistîn (1982, M. Tamimi ile beraber), Tarih-i
Naima (2007) adlı kitapları bulunmaktadır.

2018-2019 bahar dönemi
meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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Klasik Dönem
Osmanlı
Aydını
mehmet ipşirli

27 nisan cumartesi
saat 19.00

meydah sohbetleri

66

doğan hızlan Pertevniyal Lisesini bitirdi.
Hukuk öğrenimine başladı. İlk yazısı 1954
yılında yayımlanan Hızlan, çeşitli edebiyat
dergilerini ve aralarında Cumhuriyet’in de
olduğu gazetelerin sanat sayfalarını yönetti.
Bunun yanı sıra birçok gazete ve dergide
eleştiriler yayımladı. 1980 yılında Bayram
Gömleği adlı bir çocuk hikâyeleri güldestesi
hazırladı. Ercümend Behzad Lav’ın Bütün Eserleri’ni
yayıma hazırladı. Son olarak İhsan Yılmaz ile
birlikte Celâl Sılay’ın toplu şiirlerini Hüsran
Filizleri adıyla yayımladı. En yeni kitabı, Hürriyet
Pazar’da yayımlanan kitap yazılarından oluşan
Aynadaki Bakışlar’dır.

2018-2019 bahar dönemi
meydan sohbetleri

meydah sohbetleri
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Türkiye’de
Sanatın
Tarihi
doğan hızlan

4 mayıs cumartesi
saat 19.00

68

konserler
çoook yakın!
30 Aralık 2016’da Sanata Hayat
Verenler söyleşi ve dinleti programı
kapsamında Klasik Türk Müziği’ne
yıllarca hizmet etmiş nejat tezcan’ın
eserleri icra edildi.

2018-2019 bahar dönemi

69

70

Siyaset Psikolojisi
ali yaşar sarıbay
Filozof Gibi Düşünmek-Metafizik
rahmi karakuş
Mimarlık ve Kimlik Arayışımız
celâleddin çelik
Kelam ve Kritik: Güncel Meseleler
talha hakan alp
Paradokslar, Kavramlar ve
Felsefe
cengiz çakmak
Türk Müziği Meşki
doğan dikmen
Nota Okuma ve Yazma
hacı bekir kurşunet
Ebru Sanatı
songül ergün
Hüsn-i Hat
orhan altuğ
Desen: Üç Boyutlu Çizim ve
Perspektif
onur karaalioğlu
Psikolojinin Temel Meseleleri
mehmet kaya

71

Senaryo Atölyesi
derviş zaim
Sinema ve Televizyonda Çekim
Teknikleri
mert gürer
Dil Düşüncesi
servet kızılay
Tasavvuf Okumaları
ali vasfi kurt
Ebru ve İnsan
hikmet barutçugil
İstanbul’un Farklı Yüzlerinde
Yazmak
mario levi
Türk Modernleşmesi
ismail coşkun
Osmanlı Kadını İktisadî
Faaliyetlere Katılır Mıydı?
arif bilgin
Klasik Dönem Osmanlı Aydını
mehmet ipşirli
Türkiye’de Sanatın Tarihi
doğan hızlan

72

