fikirvesanat.org

fikirvesanat.org

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

En iyiler
’da!

1

DERS VERENLER

fikirvesanat.org

İçindekiler

Güz ve Bahar
Dönemi
Faaliyetleri

Öğrenci
Sayısı

Ders
Verenler

Akademik
Programlar

Çalışma
Grupları

50
54
58
64
68
Meydan
Etkinlikleri

7/24 Açık
Kütüphane

Serdivan
Çocuk Akademisi

3

Ramazan Okulu

Serdivan Fikir ve
Gençlik Kulübü
SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

8
9
10
14
31
45
Akademi
hakkında

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

4
DERS VERENLER

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

fikirvesanat.org

5

DERS VERENLER

6

Serdivan
Belediyesi’nden
eğitime büyük
destek

serdivan.bel.tr
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Belediye Başkanı

Üniversite kenti Serdivan, her geçen
gün hızla büyüyor ve Türkiye’nin
önemli merkezlerinden birisi haline
geliyor. Bu gelişimi sürekli kılmak ve
medeniyet evrenimize kalıcı katkılar
sağlayabilmek için kültür yatırımlarını
fazlasıyla önemsiyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz kültür
yatırımlarının sadece bir mekân
inşa etmekle sınırlı olmadığını, bilfiil
arka plana sahip olması gerektiğini
düşünüyoruz. Bu arka planın değer
ve medeniyetin görünümlerini
barındırması gerektiğini, bu sebeple
mekân inşa etmekten çok o mekânın
içerisini dolduracak içeriği hayata
geçirebilmeyi kendimize kutsal bir
görev addediyoruz. Devamında bu
kıymetli görevi gerçekleştirebilmeyi,
bir kentte yapılabilecek en güzel katkı
olarak görüyoruz.

Böyle bir görevi üstlenmenin
sonucu olan Serdivan Fikir ve Sanat
Akademisi, araştırma merkezleri,
eğitim programları, 7/24 açık
kütüphanesi ve aktif kulüpleriyle
kentimize katkı sunmaya devam
ediyor.
Halkımızı, ülkemizin saygın
ilim insanlarıyla, nitelikli etkinlik
ve programlarıyla buluşturan
akademimizin ilim dünyamıza
katkılarının devam etmesini temenni
ediyorum.

7

Serdivan Fikir
Sanat Akademisi
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi,
Serdivan’da yetkin disiplinler arası
çalışmalar gerçekleştirebilmek için
kurulmuş yerleşik bir akademidir.
27 farklı branştaki ders, seminer
ve atölyeler, İstanbul ve çevre
illerden Serdivan Fikir ve Sanat
Akademisi için özel olarak gelen
yetkin akademisyenler tarafından
yürütülmektedir.
Akademimiz bünyesinde beş
farklı kademe grubu bulunmaktadır.
Bu kademe gruplarına öğrenciler
mülakat sonucu katılmaya hak
kazanır. Serdivan Fikir ve Sanat
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Akademisi, üniversite öğrencilerine
AKTS kazanma imkânı sunmaktadır.
Akademimiz, yaklaşık 6000
referans eser barındıran, 7 gün 24
saat açık Serdivan Felsefe, Sanat ve
Sosyal Bilimler Kitaplığı’na sahiptir.
Bu kitaplık, üniversite kütüphaneleri
dışında Türkiye’deki tek sürekli açık
kütüphane konumundadır.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
hakemli dergisi ve bütün bu
çalışmalarıyla, Türkiye’nin referans
merkezi olmak ve ilme sonsuz
katkılar sağlayabilmek amacı güden
akademik bir merkezdir.

Güz ve Bahar
Dönemi
Faaliyetleri
2013
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ÖĞRENCİ SAYISI

1670 öğrenci
2013 Güz Dönemi’nde faaliyetlerine
başlayan akademimizde, Güz
Dönemi’ne 650 öğrenci başvurmuş;
mülakat ile seçilen 370 öğrenci
devamlı derslere katılmıştır. Dönem
boyunca toplamda 192 Seminer,
288 saat ders ve yine toplamda
60 saati aşkın konferans, panel ve
film gösterileri yapılmıştır. Bahar
Dönemi’nde ise programlarımıza
820 başvuru alınmış, 450 öğrencimiz
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dersleri takip etmiştir. Bahar Dönemi
sonunda toplamda 190 Seminer, 285
saat ders işlenmiştir. Toplamda 40
saati aşkın konferans, panel ve film
gösterimleri yapılmıştır. Fikir ve sanat
alanında önde gelen isimlerin ders
verdiği akademimizden, Lise Grubu,
Ramazan Okulu gibi uygulamalar
ile toplamda 1670 öğrencimiz
yararlanmıştır.
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Türkiye’nin alanında
yetkin 27 hocası
Serdivan’da!
Farklı branştaki ders, seminer ve atölyelerimiz, İstanbul ve çevre
kentlerden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi için gelen ve alanında
yetkin hocalar tarafından yürülmektedir. Serdivan Fikir ve Sanat
Akademisi’nde Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Medeniyet, Osmanlı Türkçesi,
Klasik Diller, Şiir ve Poetika gibi alanların yanı sıra, Ebru ve Hüsn-i Hat,
Grafik Tasarım, Fotoğraf, Film Tasarımı, Temel Tasarım gibi sanat ve
tasarıma ilişkin alanlarda 27 farklı hoca ders vermektedir.

Ders Verenler
ss. 14-28
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ÖĞR. GÖR.

MEHMET GENÇ

PROF. DR.

İSMAİL KARA
1934 yılında Artvin’in Arhavi ilçesinde doğdu. Ailesinin
yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Mülkiye (SBF) mezunu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Prof. Dr. Ömer Lütfi
Barkan’ın asistanı olarak akademik hayata başladı. “Sanayi
Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi” adlı doktora tezini
hazırladı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için
Başbakanlık Arşivi’nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra
araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.
Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi (1975), 18. Yüzyıla
Ait Osmanlı Mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi
Olarak Kullanılabilirliği (1981), Osmanlı Dünya Görüşünün
İlkeleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi
(2000) adlı kitapları bulunmaktadır.
Verdiği Dersler:
• Osmanlı Klasik Çağında İktisat
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SÜLEYMAN SEYFİ
ÖĞÜN
1959 yılında Muğla’da doğdu. 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.
Verdiği Dersler:
• Klasik Siyasal Doktrin Tarihi
• Sosyal Düşünüşte Metot
• Siyasal Kültür

İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni (1973), İstanbul
Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü
bitirdi (1986). Yüksek İslâm Enstitüsü’nde
eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda
çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve
Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi
ve “Dergâh” dergisinin yayın heyetinde yer
aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980’den itibaren
öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara Göre
Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle
siyaset bilimi doktoru oldu (1993). OsmanlıTürk düşünce tarihi, din-modernleşme ve
din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları
Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve
Bilim dergilerinde yayınlandı. Hâlen Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim
üyesidir.
Verdiği Dersler:
• Çağdaş Türk Düşüncesi

TAHSİN GÖRGÜN

TAYFUN AMMAN

Verdiği Dersler:
• Sosyal Bilimlerde Teorik Açılımlar

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve
İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie
Universität Berlin’de “Sprache, Andlung und Norm”
(Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve
felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek
İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı
olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında
Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde ve
Viyana Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi
olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü,
Osmanlı dönemi ve Maverâünnehir ağırlıklı olmak üzere
İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih,
siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an
araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın
Batı’ya tesiri, Alman idealist felsefesi ve hermenötik gibi
konular yer almaktadır.
Verdiği Dersler:
• İlim ve Siyaset Arasında Sosyal Ontoloji/
Toplum Metafiziği
• Tarih ve Medeniyet
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EKREM
DEMİRLİ
1988 yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nden, 1993 yılında Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993’te Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tasavvuf alanında yüksek
lisansa başladı ve aynı yıl enstitütüye araştırma görevlisi olarak atandı.
1995 yılında “Abdullah İlahi’nin Keşfü’l-Varidat’ı” adlı teziyle yüksek
lisansını tamamladı. 2003’te aynı enstitüde “Sadreddin Konevi’de
Marifet ve Vücûd” adlı teziyle tasavvuf doktoru oldu. Demirli’nin
Sadreddin Konevî, Abdürrezzak Kaşani, İbn Sina ve İbnü’l-Arabî’den
çevirileri, dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası
sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.
Verdiği Dersler:
• İbnü’l-Arabî Okumaları

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ni
bitirip üç yıl hekim olarak görev yaptıktan
sonra sosyolojiye yönelmiş, İstanbul
Üniversitesi’nde yaptığı sosyoloji doktorasını
“Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız
Sosyolojisinin Yaklaşımları” başlıklı teziyle 1995
yılında tamamlamıştır. 2000 yılında Uygulamalı
Sosyoloji alanında doçent, 2006 yılında profesör
olmuştur. Marmara Üniversitesi Spor Yüksek
Okulu ve İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi
olarak görev yapmış; Dumlupınar Üniversitesi ve
İstanbul Arel Üniversitesi sosyoloji bölümlerini
kurmuştur. Hâlen Sakarya Üniversitesi Sosyolojisi
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışmaları sosyal
tabakalaşma, sosyoloji teorileri, spor, aile ve din
sosyolojisi alanlarındadır.
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BEDRİ GENCER
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden
sosyoloji alanında lisans, 1993 yılında Marmara
Üniversitesi’nden iktisat tarihinde yüksek
lisans, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi’nden
uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi
ve 2004 yılında siyaset bilimi alanında
doçent ünvanını aldı. 2009’da Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Bölümü’ne profesör olarak
atandı.
2009 yılında çıkan “İslam’da Modernleşme,
1839–1939” (Ankara: Doğu Batı Yayınları) adlı
eseri, Türkiye’de yankılar uyandırdı. Sosyal ve
siyasal teori alanında akademik çalışmalarına
devam eden Gencer, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Verdiği Dersler:
• İslam Düşüncesinin Temel Kavramları

PROF. DR.

ZEYNEP TARIM
1985 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun
olmuştur. Yeniçağ tarihindeki yüksek lisansını 1987’de,
doktorasını 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve
Arkeoloji Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü, Sanat Tarihi Araştırma Merkezinde
görev yapmış olan Zeynep Tarım, 1997’den bu yana İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı
Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca farklı zamanlarda
üç sene Harvard Üniversitesinde misafir bilim insanı ve
araştırmacı olarak, Londra Üniversitesi School of Oriental and
African Studies’de araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışmaları
Osmanlı dönemi saray ve yapılanması, Osmanlı medeniyetini
oluşturan unsurlar, şehir hayatına dair ayrıntılar ile minyatürlü
yazma eserler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Verdiği Dersler:
• Osmanlı Sarayı ve Sanatı
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FERİDUN
EMECEN
1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1981’de Yeniçağ Tarihi
Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1985’te 16. yüzyılda Manisa ve
yöresinin sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatmaya yönelik doktora
tezi kabul edildi. 1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı
doçent olarak atandı. 1989’da ise doçent unvanını almaya hak
kazanan Emecen 1995’te aynı anabilim dalında profesör kadrosuna
atandı. 2012 Şubatında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Hâlen
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde görev
yapmaktadır.
Verdiği Dersler:
• Osmanlı Klasik Çağında Hanedan ve Siyaset

RAHMİ KARAKUŞ
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 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanlığı görevini yürütmektedir.
Verdiği Dersler:
• Felsefe Meseleleri
• Felsefenin Temel Meseleleri
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FERHAT KENTEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik
Bölümü’nden lisans (1981), Ankara
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans
(1983) ve Paris, Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales’den Sosyoloji
doktora (1989) derecesi aldı. Marmara
Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak çalıştı. Modernite, gündelik
hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi
hareketler ve etnik cemaatler üzerine
çalışmaktadır. Kentel, şu sıralar İstanbul
Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi Sosyyoloji Bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Verdiği Dersler:
• Modernite, Gündelik Hayat ve Kimlikler

PROF. DR.

1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve
doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında
hocası felsefeci Ömer Naci Soykan danışmanlığında yaptı.
Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Paris VIII Üniversitesi’nde
doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Mevcudu bulunan
çalışmalarından bazıları şöyledir: Frankfurt Okulu’nda Sanat
ve Toplum (Say), Romantik Muamma (Ayrıntı), Benjamin
(Derleme-Say), Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya (Ayrıntı),
Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi
(Ufuk)
Verdiği Dersler:
• Modern Sosyal Düşünce
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YUSUF KAPLAN
DOÇ. DR.
1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
Sinema-TV Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1991
yılında East Angila Üniversitesi’nde “Story-Telling
and Myth-Making Medium: Television” adlı yüksek
lisans tezi hazırladı. 1992 yılının Nisan ayında
Londra’da Londra Üniversitesi ve Middlesex
Polytechnic’te Dr. Roy Armes’ın danışmanlığında
doktora yaptı.
İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi,
Girişim, İslam, Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman
ve Milli Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı,
röportaj ve çevirileri yayımlandı. Michel Foucault,
Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John
Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler
yaptı. Hâlen Yeni Şafak Gazetesi’nde yazmaktadır.
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Verdiği Dersler:
• Düşüncenin Serüvenleri
• Düşüncelerin Labirentlerinde

BÜNYAMİN BEZCİ
Lisans öğrenimini Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesinde tamamladı. Dil öğrenimi ve
yüksek lisans eğitimi için Bremen Üniversitesi
Siyaset Bilimi bölümüne devam etti. Yüksek
lisans tezini Sakarya Üniversitesinde AB’nin
yerel yönetim politikaları üzerine yazdı. Muğla
Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak
mesleki kariyerine başladı. Doktora tezini
Uludağ Üniversitesinde Carl Schmitt’in politik
felsefesi üzerine hazırladı. 2005’te Muğla
Üniversitesine döndü ve 2008’de Sakarya
Üniversitesinde öğretim üyesi oldu. Halen
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Siyaset felsefesi, siyasal düşünceler ve Türk
siyasal hayatı üzerine yayınlanmış çalışmaları
bulunmaktadır.
Verdiği Dersler:
• Politik Kavramlar
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H. NEJDET
ERTUĞ
Hâlen Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi
olan H. Necdet Ertuğ, Tarih Felsefesi ve Osmanlı Kültür ve
Medeniyet Tarihi alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.
Katkıda bulunduğu ve yayımladığı başlıca eserler,
İstanbul’un Hamalları, Osmanlı Deniz Yolları, Osmanlı
Mezar Taşları’dır.
Verdiği Dersler:
• Metinlerle Osmanlı Düşünce ve
Kültür Tarihi Terminolojisi I

DERS VERENLER

SÜHEYB ÖĞÜT
PROF. DR.
2006’da Bilgi Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sabancı
Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar Programı’nda
yüksek lisansa başladı. 2008’de Bilgi Üniversitesi’nin
Kültürel Çalışmalar Programı’na geçiş yaptı ve
buradan “Tesettür ve Pornografi: Egemenliğin
İki Diferansiyeli” başlıklı yüksek lisans tezini
tamamlayarak 2010 Ağustos’ta mezun oldu.
Eylül 2010’da Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nün doktora programına kabul edildi. Şu
anda “Bir Žižek’çi Olarak Hobbes ve Bir Hobbes’çi
Olarak Žižek” başlıklı doktora tezini yazmaktadır.
2006’dan itibaren Genç Siviller, AKDER, AK Parti,
Dar’ul Hikme, İlim Evi, İSAR ve İLEM gibi kuruluşlarda
Kıta Avrupası Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Sosyal
Teori ve Sosyoloji seminerleri vermektedir.
Verdiği Dersler:
• Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar I
• Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar II

İSMAİL GÜLEÇ
İlk, orta, lise öğrenimini Kadıköy’de, lisans,
yüksek lisans ve doktorasını İstanbul
Üniversitesi’nde tamamladı. Yayınlanmış birçok
kitap ve makalesi olan İsmail Güleç, Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Bursevi’nin Ruhü’l-Mesnevîsi (İnsan Yayınları,
2004), Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve
Şerhleri (Pan Kitap, 2008), Mesnevi Üzerine
Araştırmalar (H Yayınları, 2010), Hz. Ali’nin
Kan Kalesi Hikâyesi (Pan Kitap, 2012) Kaside-i
Masnua (2013) yayınlanmış kitaplarından
bazılarıdır. Klasik Türk Edebiyatı, Türk Tasavvuf
Şiiri, Türk Eğitim Tarihi ile ilgilenen Güleç, evli ve
iki çocuk babasıdır.
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Verdiği Dersler:
• Tarz-ı Kadim Üzere Mesnevi Dersleri I
• Tarz-ı Kadim Üzere Mesnevi Dersleri II

1946’da Bursa’da doğdu. Orta tahsilini Bursa’da tamamlayıp
İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yirmi yıl kadar muhtelif
şirketlerde müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991 yılında Kültür
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda
sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı. Tahsili sırasında
özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon
programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak yer almış
olup, birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde
bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer
Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır.
Verdiği Dersler:
• Tasavvuf Sohbetleri

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

ÖMER TUĞRUL
İNANÇER

DERS VERENLER

YRD. DOÇ. DR.

ALİ VASFİ
KURT
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1982’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun
oldu. “Risale-i Ahadiyye, Metni ve Tercümelerinin
Yazmaları ve Risâle-i Tevhid Tercümesi” adlı çalışmayı
mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi,
Sosyal Bilgiler Enstitüsü’nde “Ebu’l-Feth el-Ezdi ve
Kitâbu’l-Mahzûn fi ‘ilm’l-Hadis” adlı yüksek lisans tezini
1987’de tamamladı. “Endülüs’te Hadis ve İbn Arabi”
başlıklı olarak 1998’de yayımlanmış olan tezi 1997’de
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde kabul edildi.
Mes’ud Bâlyâni’nin Vahdet-i Vücud eserini “Mutlak
Birlik” ismiyle, İbn Arabi’nin “Zunun-u Mîsri” adlı
eserlerini “Bir Sufinin Portresi Zunnûn-u Mısrî” ismiyle
Türkçeye kazandırmıştır. Muhammed b. Haşimi’nin
Ariflerin Satrancı isimli eserini aynı isimle titiz bir
araştırma yaparak, zengin dipnotlarıyla genişleterek
tercüme etmiştir.

YRD. DOÇ. DR.

TAYFUN ÇÖTOK
1975 Eskişehir doğumlu olan Çötok, 1998
yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından
aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak
akademik hayatına başlamıştır. 2002 yılında
Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
başladığı lisansüstü eğitimini çeşitli ilmi
yayınlar ve proje çalışmalarıyla 2011 yılına
değin sürdürmüştür. Temel uzmanlık alanı Antik
Yunan Felsefesi olan Çötok’un Varlık Felsefesi
üzerine de çalışmaları mevcuttur. Hâlen Sakarya
Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı olan
Çötok, evli ve iki çocuk babasıdır.
Verdiği Dersler:
• Klasik Metin Okuma ve Kritik

Verdiği Dersler:
• Tasavvuf Metinleri

YRD. DOÇ. DR.

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

HÜSEYİN AYKUT
1960 Kütahya doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde
tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmasını fakültenin
Türk-İslam Düşüncesi Kürsüsü Başkanı Nihat Keklik
ile İslam Estetiği Üzerine yapmış olan Aykut, 2005
yılında Atatürk Üniversitesi’nde Kenan Gürsoy
danışmanlığında epistemoloji, siyaset ve ilk çağ
felsefesi konuları üzerinde doktora çalışmasını
nihayete erdirmiştir. Başlıca felsefi ilgi ve uzmanlık
alanları; Estetik, Varlık ve Siyaset üzerinedir. Aykut,
halen Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim
üyesidir.
Verdiği Dersler:
• Düşünce Tarihi ve Metotları

DERS VERENLER

ÖĞR. GÖR.

ORHAN ALTUĞ

Verdiği Dersler:
• Hüsn-i Hat Sanatı

ÖĞR. GÖR.

SONGÜL ERGÜN
1980 Ordu’da doğdu. 2006 yılında Sakarya
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini
Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
2009’da Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları
Çini Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını
tamamladı. 2010 yılından itibaren Sakarya
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
Ebru derslerine devam etmektedir.
Verdiği Dersler:
• Ebru Sanatı

ÖĞR. GÖR.

MURAT ERTÜRK
Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği Grafik
Ana Sanatı’nda lisans ve yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Dördü uluslararası toplam yedi
ödül aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki on dört
farklı şehirde çalışmaları sergilendi. Afişleri,
Polonya’nın Varşova kentinde bulunan Wilanów
Afiş Müzesi’nin arşivine alındı.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde dersler verdi. 2012
yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak çalışmakta ve Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik
Ana Sanat Dalı’nda doktora çalışmalarını
yürütmektedir.
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Verdiği Dersler:
• Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık
• Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

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 tamamladı.
1997–2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı. 2007
yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Hat Anasanat Dalı’nda görevine devam
eden Altuğ’un, ulusal ve uluslararası birçok sergisi
bulunmaktadır.

DERS VERENLER

YRD. DOÇ. DR.
ÖĞR. GÖR.

AYBARS BORA
KAHYAOĞLU
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1975’te İstanbul’da doğdu. A.B.D’de bulunan
Missouri Üniversitesi’nde medya eğitimi almaya
başlamasının ardından, uzmanlık çalışmaları için
Chicago Columbia Üniversitesi’ne geçti ve “Film
Yönetmenliği” bölümünden 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, STV, ATV, SHOW TV gibi çeşitli kanallarda
yayınlandı. Bu çalışmalardan bazıları; Sakarya
Fırat, Ekip Bir, Cam Kırıkları, Doludizgin Yıllar, Pars,
Acı Hayat, Pusat olarak sıralanabilir. Yönetmen,
yirmiden fazla belgesel yapımına da imza attı. Bu
yapımlardan “İstanbul’un Şehirleri”, TRT’nin farklı
kanallarında yayınlandı ve büyük beğeni topladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRVAK, Akademi
İstanbul gibi pek çok eğitim kurumunda
sinema dersleri vermiş olan yönetmen, Sakarya
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim
Görevlisi olarak akademik çalışmalarını
sürdürmektedir. Kanal D’de yayınlanmakta olan
“112 Acil” adlı programın senarist ve editörlüğünü
yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’inde
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora
programına devam etmektedir.

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

Verdiği Dersler:
• Film Tasarımı ve Senaryo
• Film Yapımı

TÜLAY ÇELİK
Lisansını Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nde 2002
yılında tamamladı. Sinema–Televizyon anasanat dalındaki
yüksek lisansının ardından, “1990 Sonrası Türkiye‘de Yönetmen
Sineması Alanında Film Üretim Süreci” başlıklı teziyle İletişim
Bilimleri alanında doktorasını verdi. Sinemada hayalin
ideolojik sunumu, minimal eğilimler ve anlatı yapısı, küçük
bütçeli yapımlar, uluslararası film festivalleri ve sinemada
yeni bağımlılık ilişkileri üzerine yayınlar yaptı. Belgesel ve
kısa film çalışmalarında bulundu. 2009-2012 yılları arasında
yardımcı doçent olarak çalıştığı Maltepe Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde, yüksek lisans düzeyinde Türk sineması, lisans
düzeyinde sinema kuramları, sinema tarihi, dünya sineması
ve Türk sineması dersleri verdi. 2012 yılından beri Sakarya
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya devam
etmektedir. Sinema eğitimi ve sinemada biçim içerik ilişkisi
üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Verdiği Dersler:
• Sinema Kuramları ve Tarihi
• Film Tasarımı

FATMA ÇOLAK
1977’de Adapazarı’nda doğdu. O.D.T.Ü’de Biyoloji öğrenimi
gördü. Şiirleri Dergâh, Türk Edebiyatı, Ay Vakti, Yolcu, Kırklar
dergilerinde yayınlandı. Uzun süre bir kamu kurumunda
editör olarak çalıştı. Hâlen Sakarya Üniversitesi’nde
öğrenimini sürdürmektedir. Çolak’ın 2 şiir, 8 çeviri kitabı
bulunmaktadır.
Şiir Kitapları: Fe Şiirleri, Su Güncesi
Çeviri Kitapları: Yeter! Genetik Mühendisliği ve İnsan
Doğasının Sonu, Dorian Gray’in Portresi, Kral Lear, Venedik
Taciri , Bir Yaz Gecesi Rüyası, Othello, Hırçın Kız, Macbeth
Verdiği Dersler:
• Klasik Edebi Metinler

DERS VERENLER

ÖĞR. GÖR.

NEVZAT YILDIRIM
ERCAN YILMAZ
1987 yılında Adapazarı’nda doğdu. Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatları,
Fotoğraf Ana Sanat Dalı’ndan 2010 yılında dereceyle mezun
oldu. Sanatçının, National Geographic Türkiye olmak
üzere ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında 40’a
yakın ödülü bulunmaktadır. ABD, New York’ta düzenlenen
“American Turkish Society ve Moon and Stars Project”
tarafından yönetilen “Genç Fotoğrafçılar Ödülünü” kazandı.
Dünyanın en saygın müzeleri arasında gösterilen ABD,
Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin fotoğraf koleksiyonuna
Ara Güler’den sonra eserleri kabul edilen ikinçi Türk sanatçı
oldu. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans
eğitimini sürdüren ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak
dersler veren sanatçı, İstanbul da yaşamakta ve fotoğraf
bağlamında çağdaş sanat projeleri üretmeye devam
etmektedir.
Verdiği Dersler:
• Temel Fotoğraf Bilgisi I ve II
• Sanat Fotoğrafı

Yükseköğrenimini 1999 yılında KTÜ FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde tamamladı. 2002’de Can
Yayınları’ndan Âherli Zamanlar, 2007’de
Aşina Kitaplar’dan İncire Yemin, 2010’da
da Timaş Yayınları’ndan Rüyâ Kasrı adlı şiir
kitapları yayımlandı. Heyamola Yayınları’ndan
Ganita Akşama Doğruyum Ben ve Granada
Yayınları’ndan Ada Defteri, son olarak 2013’te
Timaş Yayınları’ndan Nûrusiyâh adlı kitabı
yayımlandı. Ada dergisinin editörlüğünü yaptı.
Osmangazi Belediyesi’nin A. Hamdi Tanpınar
anısına düzenlediği ‘Bursa’da Zaman’ temalı
şiir yarışmasında “Bursa’da Dört Mevsim” isimli
şiiri ile birinci oldu. Hâlen Sakarya Cemil Meriç
Sosyal Bilimler Lisesi’nde Öğretmenlik görevini
sürdürüyor ve Diyanet TV’de Hilmi Yavuz ile
İslam’ın Zihin Tarihi adlı programı yapıyor.
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Verdiği Dersler:
• Şiir ve Poetika

YRD. DOÇ.

1974 İsviçre doğumlu Yılmaz, ilköğrenimini yurtdışında, ortaöğrenimini
İzmir’de tamamladı. 1991’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nde başlayan lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde yüksek
lisans ve doktora programını tamamlayan Yurtkulu; ‘art director’ olarak
başladığı profesyonel yaşamını 2005’ten itibaren ‘akademisyen’ olarak
sürdürmektedir. 1997’den bu yana ‘illüstratör’ olarak çalışan sanatçının
yayınlanmış çok sayıda çocuk kitabı, yurt içi ve yurt dışında sergilenmiş
çalışmaları bulunmaktadır. Yurtkulu hâlen; Sakarya Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Verdiği Dersler:
• Temel Tasarım Eğitimi
• Temel Yaratıcı Tasarım

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

EMEL YURTKULU
YILMAZ
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YRD. DOÇ. DR.

BÜLENT ÖZTÜRK

DR.

ABDULLAH UYSAL
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1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlk orta ve lise
eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1994’de
bitirdi. Hâlen hekimlik mesleğini sürdürmektedir.
Dini Mûsıkîye Aksaray Valide Camii Emekli
İmam-hatibi Habil Öndeş’den ilahi meşk ederek
başladı. Daha sonra Kubbealtı Cemiyetinde Yusuf
Ömürlü’den nazariyat, Mehmet Gültekin’den
repertuar, Emre Ömürlü’den ney dersleri almanın
yanı sıra özel meşk toplantılarında müzik bilgisini
ilerletti. 1998 yılından beri görev gereği bulunduğu
Sakarya’da Erdinç Şumnu, Nejat Tezcan ve merhum
Nezih Uzel ile müzik çalışmalarına devam etmiştir.
Özellikle gençlere Türk Mûsıkîsini tanıtmak ve
sevdirmek istikametinde koro çalışmaları ile meşgul
olmaktadır.
Klasik Türk Müziği ile uğraşmanın yanı sıra aruz
ve hece vezninde şiir yazmakta, ayrıca beste
çalışmalarına devam etmektedir. Bazı şiirleri
bestelenmiş, bazı besteleri TRT repertuarına
alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. Marmara
Üniversitesi’nde Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda
“Roma İmparatorluk Dönemi Küçükasyası’nda
Dionysos Kültürü” adlı çalışmasıyla yüksek
lisans tezini verdi ve bu çalışması Arkeoloji ve
Sanat Yayınları tarafından 2010’da kitap olarak
yayımlandı. 2006’da gene aynı bölümde doktoraya
başladı ve 2012 senesinde “Küçükasya’nın Batı
Karadeniz Kıyısında Bir Antik Kent: Tios/Tieion
(Zonguldak/Filyos)” adlı tez çalışmasıyla doktorasını
tamamladı. 2013 senesinde Sakarya Üniversitesi
Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’na
yardımcı doçent olarak atanmış olup hâlen bu
görevini sürdürmektedir.
Verdiği Dersler:
• Klasik Diller

Verdiği Dersler:
• Medeniyet, Gelenek ve Mûsıkî

YRD. DOÇ. DR.
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FATİH BOZKURT
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih
Bölümü’nden mezun oldu. Celal Bayar Üniversitesi
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı yüksek
lisans eğitimini, “Maliye Nezareti Temettuat
Defterlerine Göre Gördes Kazası’nın Sosyal ve
Ekonomik Durumu” başlıklı tez çalışmasıyla
tamamladı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi, Tarih
Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.
“Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe
Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği)” adlı doktora
tezini tamamladı. Sakarya Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde görev yapmaktadır.
Verdiği Dersler:
• Osmanlı Türkçesi

DERS VERENLER

Sosyal Bilimlerden
Geleneksel Sanatlara

PROGRAMLAR
ss. 29-42
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68 AKADEMİK
PROGRAM

PROGRAMLAR

ÇAĞDAŞ TÜRK
DÜŞÜNCESİ
PROF. DR. İSMAİL KARA
Osmanlı Mektebi’nin bir dersi olarak
bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin
son yıllarının entelektüel ve politik
hareketlerin günümüzdeki etkilerine
dair fikir sahibi olmak amaçlanır.

OSMANLI KLASİK
ÇAĞINDA HANEDAN VE
SİYASET
PROF. DR. FERİDUN EMECEN

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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Osmanlı Mektebi’nin bir dersi olarak
bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin
Klasik Çağındaki hanedan ve bu
klasik çağın temel siyasal yapısı ele
alınacaktır.

OSMANLI KLASİK
ÇAĞINDA İKTİSAT

OSMANLI SARAYI
VE SANATI

ÖĞR. GÖR. MEHMET GENÇ

PROF. DR. ZEYNEP TARIM

Osmanlı Mektebi’nin bir dersi olarak
bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin
Klasik Çağındaki temel iktisat
politikaları ve temel iktisadi yapı ile
ele alınacaktır.

Osmanlı Sarayı devlet merkezi olması
yanında Osmanlı tarihinde bir diğer
önemli vazifeyi üstlenmişti. Bugün
Osmanlı medeniyeti veya zevki
olarak tanımlanan sanatkâr ve sanat
eserleri önemli ölçüde devletin ve
sarayın desteklemesiyle meydana
getirilmişti. Osmanlı medeniyetinin
oluşumu ve tekâmülünde Osmanlı
sarayının ve devletinin kurumlarının
yapısal özellikleri ve himayesi göz
ardı edilemez. Sarayın devletin
kurumlarından birisi olarak
yapılanması, işlevi, etkinliği ve
hiyerarşik yapısı Osmanlı kültür ve
medeniyet özelliklerini yansıtırdı.
Osmanlı sanatı ise bu medeniyet
anlayışının ürünü olarak tezahür
etmişti. Bu seminerde sarayın devlet
içindeki yapılanması, sanata katkısı,
sanatkârı himayesinin söz konusu
edilmesi hedeflenmektedir.

PROF. DR. TAHSİN GÖRGÜN
İnsanların birlikte yaşamaları ile
fertleri aşan bir varlık olarak “cemiyet”
veya “cemaat” ortaya çıkmaktadır.
Klasik İslam düşüncesinde “cemaatin
rahmet olduğu” açıkça ifade
edildiği gibi çağdaş dünyada da çok
çeşitli şekillerde toplumsal olanın
önemi, hatta tayin edici olduğu
vurgulanmaktadır.
Klasik islam toplumunda varlık
ilkesi ilimdir. Çağdaş toplumlarda
ise, Müslümanlardan oluşsun veya
oluşmasın, varlık ilkesinin daha çok
siyaset olarak zuhur ettiği müşahede
edilmektedir. Varlık ilkesindeki
bu “kayma”, kendisini çok çeşitli
mertebelerde çok çeşitli şekillerde
hissettirmektedir. Bunlardan birisi
toplumlarda hiyerarşik derinliğin
kaybolmasıdır ki, bu kendi başına
esaslı bir problemdir. Diğer taraftan
ahlâk alanı kadar dini hayat da
bundan nasibini almaktadır.
Bu derste bir varlık olarak
toplumdan bahsetmenin ne gibi ön
şartları olduğu; toplumsal varlığın
özelliklerinin neler olduğu; toplum
olarak yaşamanın ne gibi neticeleri
olduğu üzerinde durulacaktır. Özellikle
bu konuda daha önce sistematik
bir şekilde çalışmış düşünürlerden
İbn Haldun ve John Searle’ün
yaklaşımları dikkate alınarak, hem
İslam düşüncesinde hem de Batı
düşüncesinde meselenin nasıl
ele alındığı müzakere edilerek,
günümüzde toplumsal olan ile irtibatlı
olarak, geçmişi ihmal etmeden
geleceği şekillendirmenin yolları
üzerinde durulacaktır.

PROF. DR. TAHSİN GÖRGÜN

MODERNİTE, GÜNDELİK
HAYAT VE KİMLİKLER
PROF. DR. FERHAT KENTEL

Bu derste İslam ve Batı Medeniyetleri
tarih içinde birbirleri ile ilişkileri
içinde ele alınarak, günümüzde bu
medeniyetler arasındaki ilişkinin ne
durumda olduğu müzakere edilecek;
böylece bir taraft an geçmişte olup
bitenler bir medeniyet perspektifinden
ele alınırken, günümüz medeniyet
perspektifinden değerlendirilecektir.
Bu perspektift en elde edilecek veriler
ışığında gelecek üzerinde durularak,
Batılılaşma sonrası dönemde
İslam Medeniyetinin geleceği ve
insanlığa neler vadettiği ile ilgili
sorular, günümüzde ortaya çıkmış
olan hadiseler de dikkate alınarak,
cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

PROGRAMLAR

TARİH VE MEDENİYET

Bugün modernliğin insanı adeta ‘tanrı’
konumuna getirerek kurduğu yapılar
sarsılıyor. Deneme-yanılmalarla,
el yordamıyla toplumlar giderek
daha çok konuşmaya başlıyor ve
sosyal bilimlerin sınırlarını zorluyor.
Ezberlerimiz bozuluyor; eski
kavramlarımız artık işe yaramaz hale
geliyor ve daha önce düşünmediğimiz,
hayal bile edemediğimiz yeni
toplumsallıklar, içiçe geçmeler ve
kavramlar hayatımıza giriyor. Bu
ders, moderniteyi ve bu yeni hali en
çok gösteren kimlikleri ve kimliklerin
beslendiği gündelik hayatı tartışmayı
hedefliyor.
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İLİM VE SİYASET
ARASINDA SOSYAL
ONTOLOJİ/TOPLUM
METAFİZİĞİ

PROGRAMLAR

SİYASAL KÜLTÜR
PROF. DR. SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
Bu dersin amacı siyaseti derin
temelleri üzerinden ele almaktır.
Siyasal Kültür kavramı siyasetin
görünen yüzünde yer alan kurumlar,
kuruluşlar, işleyişler vb olgulara
etkiyen tarihsel kültürel yapıların
önemini düşündüren bir kavramdır. Ele
aldığı konular ağırlıklı olarak siyasal
zihniyetlerin şekillenme süreçleridir.
Siyasal çizemlerin oluşumu, siyasal dil,
siyasal semboller, efsaneler-siyaset,
metin-bağlam ilişkisi gibi konular alt
başlıkları oluşturmaktadır. Kullanılacak
metod, tarihsel metod olacaktır.
Bu metod çerçevesinde siyaset
sosyolojisi ve siyasal antropoloji ve
tarihsel sosyolojinin teorik birikimiyle
tanışılacak; anlamlı ve kapsamlı bir
kavrayışa ulaşılmaya çalışılacaktır.

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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KLASİK SİYASAL
DOKTRİN TARİHİ

İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN
TEMEL KAVRAMLARI

PROF. DR. SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN

PROF. DR. BEDRİ GENCER

Doktrinler tarihi olarak akademimizde
iki dönem işlenmesi planlanan
derslerde ilk dönem klasik siyasal
doktrinlerin tarihi, bahar yarıyılında ise
modern siyasal doktrin tarihi üzerinde
durulması planlanmaktadır.

Modern Batı’nın nüfuzu sonucu
günümüzde İslâm düşüncesinin
dayandığı paradigma ve temel
kavramlar da zihnimizde ciddî
bir semantik erozyona uğramış
durumdadır. Örneğin modern çağda
geleneksel olarak bizzat “İslâm
düşüncesi” anlamına gelen “fıkıh”
kavramının yerini “İslâm düşüncesi,
İslâm hukuku ve İslâm sosyal bilimi”
şeklinde üç seküler deyimin alması,
bu vahameti göstermeye yeterdir.
Bu seminer programında gayemiz,
din, hikmet, şeriat, ilim, hadis,
fıkıh, sünnet, tasavvuf gibi İslâm
düşüncesinin dayandığı temel
kavramları modern zihniyet açısından
bir yapıbozumuna uğratarak aslî
anlamlarına ircâ etmek ve bunların
hepsinin hikmet kavramı altında
nasıl bir ağaç gibi birbirlerine
bağlandıklarını göstermektir. Bu
revizyonu mümkün olduğunca ilim/
amel, etimoloji/semantik bütünlüğü
içinde ve Doğu/Batı terminolojisiyle
mukayeseli olarak yaparak İslâm
düşüncesinin özüne nüfuz etmeye
ve böylece onun da parçası olduğu
geleneksel hikmeti keşif yolunu
açmaya çalışacağız.

SOSYAL DÜŞÜNÜŞTE
METOT
PROF. DR. SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
Dersin muhtevası ve amacı, sosyal
düşünüşün tarihsel macerasını ve
geleneğini eleştirel düzeyde izlemek
suretiyle, yeni bir sosyal düşünüşün
sınırlarını ve imkânlarını tartışmaya
çalışmaktır.

Bu başlık altında insanlığın her
zaman ve mekânda zihnini yorduğu
sorularla ilgilenilecek ve katılımcılarla
bu sorulara dair düşünmeler
gerçekleştirilecektir. Günümüz
dünyasındaki sorunlara dair zihin
yormak isteyenlere zemin olma
karakterindeki bu soru kümelerine
“ben/kendim kimim?’den başlanacak
ve bu sorunlara dair felsefî düşünüşün
en güzide tarihî örnekleri ile
tanışılmasına imkân sağlanacaktır.
‘Felsefenin Temel Meseleleri’
konuşmaları felsefî düşünüşü kendi
meselelerimiz üzerinden tanımak
ya da diğer bir deyişle hayatımızı
felsefece sorgulamak özelliği ile
icra edilecektir. Ayrıca temel felsefe
terimlerini ve sorunlarını yine en
meşhur filozof ve akımlar üzerinden
anlamaya çalışıp düşünüşümüze,
dağarcığımıza katmak da bu başlığın
gayelerindendir.

TASAVVUF METİNLERİ

DOÇ. DR. H. NEJDET ERTUĞ

Bu dersimizde Serrâc, Kuşeyrî, Şeyh-i
Ekber ve Sadreddîn-i Konevî’ninkiler
gibi Tasavvuf Tarihinin muhalled
eserlerinden seçilmiş metinler çağdaş
bir dille okunmaya çalışılacaktır.
Zira devamıyla yükümlü olduğumuz
geleneğin metinlerinin anlaşılma
çabaları ve çok itinalı çevirileri,
çağımızın dili ve anlayışına göre
güncelleştirilmedikçe eskinin kötü
bir tekrarından öteye geçemez.
Dolayısıyla kendi kendisini kısır bir
döngü içerisinde tekrarlayarak,
sûfî bilincin daha iyi anlaşılacağı
savı tam bir yanılsamadır. Çünkü
tasavvuf’un kîl ü kâl değil de hâl ilmi
olarak tanımlamasının anlamı, bu
ilmin geçmişin ilmi değil, bugünün ve
şimdinin ilmi olmasıdır.

Dersin ilk amacı orijinal kaynaklara
dayanarak Osmanlı Kültürü hakkında
katılımcılara objektif bir perspektif
kazandırmaktır. İkinci olarak Osmanlı
dönemi dünya görüşünün günümüze
etkilerinin katılımcılara ihsas
ettirilmesiyle kendilerinin mevcut
kültürü pratik düzlemde hatalara
düşmeden değerlendirebilmeleri
beklenmektedir. Ders esasen giriş
niteliğini haizdir ve daha üst düzey
kurlarla desteklenmelidir.
Dersin şartı: En azından orta
seviyede matbu Osmanlı metinlerini
okuyabilme becerisine sahip olmaktır.
Ölçü olarak Hayati Develi’nin ‘Osmanlı
Türkçesi Kılavuzu I’ adlı kitabındaki
“Sofa’nın Bana Söyledikleri” Peyami
Safa, “Bir Guguklu Saatin Azizliği”,
Refik Halit ve benzeri metinleri
rahatlıkla okumaları gerekmektedir.
İkinci olarak birinci dizi dersler
genel gibi görünmekle birlikte
seçilmiş konularda akademik olarak
teferruata girilebileceğinden içeriğe
gerçekten meraklı ve bu kültür
çerçevesine dahil olmak isteyenlerin
tercihleri beklenmektedir.

YRD. DOÇ. DR. ALİ VASFİ KURT

PROGRAMLAR

PROF. DR. RAHMİ KARAKUŞ

METİNLERLE OSMANLI
DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR
TARİHİ TERMİNOLOJİSİ I
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FELSEFENİN
TEMEL MESELELERİ

PROGRAMLAR
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MODERN SOSYAL
DÜŞÜNCE
PROF. DR. BESİM F. DELLALOĞLU
Modernlik dediğimiz
kavramsallaştırma öncelikle Batı’nın
son birkaç yüzyılda yaşadığı
deneyimin karşılığıdır. Ancak
modernlik bir kez ortaya çıktıktan
sonra bütün dünyanın kayıtsız
kalamayacağını bir gerçeklik olarak
da tezahür etmiştir. Bu anlamda
modernlik üzerine düşünmek artık
sadece Batı hakkında düşünmek
değil, aynı zamanda kendimiz ve
bütün dünya hakkında düşünmektir.
İşte bu nedenle bu derste modernliğin
üzerine kurulduğu fikri altyapının izi
sürülecektir. Modernliğin doğuşu ve
gelişiminde fikri katkılarda bulunmuş
filozofl ar ve sosyal bilimciler
dersimizin temel referans kaynakları
olacaktır. Bu çerçevede modern
düşüncenin kurucusu olarak kabul
edilen Descartes’ten başlayarak,
Kant ve Alman İdealizmi, modernliğin
ilk eleştirmenleri olmaları nedeniyle
Alman Romantikleri, 19. yüzyılın en
önemli düşünürlerinden olan Hegel ve
Marx, modern sosyolojinin kurucuları
olarak kabul edilen Comte, Durkheim
ve Weber gibi isimler dersimizde
özellikle tartışılacak düşünürlerden
bazıları olacaktır.

DÜŞÜNCELERİN
LABİRENTLERİNDE

DÜŞÜNCELERİN
SERÜVENLERİ

YUSUF KAPLAN

YUSUF KAPLAN

Bu programda insanlığın düşünce
tarihinde düşünce kaynakları ve
düşünme biçimlerine dâir kışkırtıcı
bir yolculuğa çıkılacak. Farklı
medeniyetlerin düşünce kaynakları
ve düşünme biçimleri konusunda
derinlikli bir kazı çalışması yapılacak.
Farklı düşünme biçimlerinin
hangi zihin setleri üzerinden işlediği
tartışılacak. Müslüman zihninin ve
idrakinin inşa ve işleyiş biçimleri,
İslâm tefekkürünün, sanatının ve
hayatının Gazâlî, İbn Arabî, Yunus,
Sinan gibi kurucu öncü düşünürlerinin
ve sanatçılarının yaptıkları
yolculuklar, keşfedilmemiş kıtaları
keşif ve hakikatin izini sürüş çabaları
eşliğinde gün ışığına çıkarılarak,
günümüze nasıl ışık tutabilecekleri
ve geleceğimizi bir medeniyet fikri
ve tefekkür eylemi çerçevesinde
nasıl inşa edebileceğimiz, insanlığın
temel varoluşsal sorunlarına dâir dişe
dokunur neler söyleyebileceğimiz…
gibi meseleler mercek altına alınacak.

Bu seminer programında, farklı
medeniyetlerin hayat-dünya
tasavvurları ve düşünme biçimleri
felsefe, sanat, bilim yapış işlemleri
açısından karşılaştırmalı olarak
mercek altına alınıp tartışılacak
Programda, farklı medeniyetlerin
düşünme biçimleri, medeniyet
perspektifi ekseninde inceleme
konusu yapılacak.
Düşüncelerin serüvenleri, tekil, ikili,
üçlü ve çoklu zihin setleri açısından
değerlendirilecek. Yoğunluklu olarak
Batılı ve Müslümanca düşünme
biçimleri üzerinde odaklanılacak.
Entelektüel, akademisyen,
entelijansiya kişilikleriyle; âlim, ârif ve
hakîm kişilikleri arasındaki farklılıklar
tartışılacak. Müslüman zihnin
bunalımı, yaşadığımız medeniyet
buhranı ekseninde çeşitli açılardan
irdelenecek ve Müslümanca bir zihin,
idrak ve tefekkür biçiminin nasıl inşa
edilebileceği sorunu, ilk defa bütün
insanlığın yaşadığı varlığa ve hakikate
ontolojik saldırı biçiminde tezahür
eden çağ körleşmesi sorunu ve bu
sorunun nasıl aşılabileceği meselesi
bu seminer programı boyunca izi
sürülecek temel problematik olacak.

İBNÜ’L-ARABÎ
OKUMALARI

SÜHEYB ÖĞÜT

PROF. DR. İSMAİL GÜLEÇ

PROF.DR. EKREM DEMİRLİ

Günlük ve akademik hayatta
gelişigüzel kullandığımız ve mânâsını
çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz
kavramlar (bilim, iktidar, siyaset,
ideoloji, modernite, sekülerizm,
devlet, hukuk, kadın, doğu, kimlik,
demokrasi, egemen, Müslüman,
ahlâk vb.) aslında en kompleks,
en girift kastedenlerdir. Sadece
‘Siyaset nedir?’ sorusuna dahi
hakkıyla cevap verebilmek için bütün
bir felsefe tarihiyle hesaplaşmalı,
‘siyaset’ lafzının muhtevasını tayin
eden kanonik söylemleri tarihî
bağlamlarıyla beraber tahlil etmeliyiz.
Bu seminerin amacı, en çok
kullandığımız ve üzerinde de hiç
uzlaşamadığımız temel kavramları
bilhassa Schmitt, Foucault, Butler,
Agamben, Zizek, Said, Spivak, Badiou,
Arendt, Heidegger ve Derrida gibi
isimlerin metinleri üstünden tavzih
etmek, üzerilerindeki vasati telakki
örtüsünü açmak ve bu suretle
her birinin ontolojik topolojilerini
birbirleriyle rabıtalı olarak tespit
etmektir.

Mesnevî yazıldığı tarihten bu yana
okunagelmiştir. Bir eser, üzerinden
yedi asır geçmesine rağmen güncel
bir esermiş gibi hâlâ neden okunur?
Bu sorunun birden fazla cevabı var.
Herşeyden önce mühim bir eserdir ve
Mevleviliğin temel kitabıdır. Mevlevi
âdâb ve erkanı bu kitap üzerinden
öğretilir. Sadece Mevleviler değil,
diğer tarikatlere mensup dervişler
de bu kitabı okurlar. Çünkü onda
kendilerini yetiştirecek bilgiler bulunur.
Ya günümüz insanı, onlar niye okur,
biz niye okuruz? Biz de, bizi biz
yapan değerlerimizi anlamak için,
ecdadımızı yakından tanımak için,
edebi bir metni okumanın zevkini
tatmak için, kendimiz olmak için
okuyoruz. Geleneksel metodla, yani
Mevlevihanelerde okunduğu gibi
Mesnevî’yi okumaya ve anlamaya
çalışacağımız bu seminerde hocatalebe yok. Sadece Mesnevî’yi okuyup
anlamak isteyenler var. Bu bakımdan
herkes öğrenci. Seminere katılan
arkadaşların iştirâkiyle Mesnevî’den
hikayeler okuyacağız ve Mevlana’nın
bizlere ne mesaj vermek istediğini
anlamaya çalışacağız. Hz. Pîr’in
himmeti, okuyanların gayreti ile…

İslam düşünce tarihinin en önemli
entelektüel geleneklerinden
birisi, İbnü’l-Arabi ve Sadreddin
Konevi’nin öncülüğünde teşekkül
etmiş Ekberilik’tir. Ekberilik adının
tam olarak neye tekabül ettiği ve
böyle bir adlandırmanın ne zaman
ortaya çıktığı sorunu bir yana, bu
gelenek muhakkikler denilen ve
yeni bir metafizik anlayışı ve tanımı
ortaya koyan bir tasavvuf fikrinin
temsilcileridir. Onlar, varlığın birliği
öğretisi çerçevesinde yeni bir
tasavvuf anlayışını geliştirmişler
ve genellikle ilk dönem tasavvuf
eserlerindeki tasavvuf konularıyla
ilgilenmemişlerdir. Bu geleneğin
etrafında teşekkül ettiği temel kitap
ise, Fusûsu’l-Hikem’dir. Dersimiz bu
nadide eser Fusûsu’l-Hikem’e giriş
niteliğindedir.

PROGRAMLAR

TARZ-I KADİM ÜZERE
MESNEVİ DERSLERİ
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SOSYAL BİLİMLERDE
ANAHTAR KAVRAMLAR
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TASAVVUF
SOHBETLERİ

KLASİK
DİLLER

OSMANLI
TÜRKÇESİ

ÖMER TUĞRUL İNANÇER

YRD. DOÇ. DR. BÜLENT ÖZTÜRK

YRD. DOÇ. DR. FATİH BOZKURT

Ömer Tuğrul İnançer ‘in teşrif edeceği
sohbetimizde, tasavvuf ilminin ne
olduğu, nasıl ispatlanabildiği ve
başlıca İslam tasavvufu öncülerinin
kimler olduğuna dair kıymetli bilgilerin
yanı sıra; tasavvufun Müslüman’ı
sosyal ve kültürel hayatta nasıl
terbiye ettiği, güzel sanatlara olan
katkısı, irfanî şiir ve mûsikîsinin
gönüllerdeki güncelliğini nasıl idame
ettirdiğine dair incelikler konu
edilecek ve Osmanlı toplumunda
tasavvuf kültürünün etkisi ele
alınarak katılımcıların istifadelerine
sunulacaktır.

Klasik diller derslerimizde
sosyal bilimlerin teorik olarak ilk
tohumlandığı zamanların ve evrensel
kültür dünyamızın kavramsal
temellerini atan üç klasik dilin temel
terimlerini, felsefi, sosyolojik ve siyasi
kavramlarının etimolojik kökenleri
üzerinde durulacaktır. Bu ders,
fikir serüvenimizin mihenk taşları
olan kavramları daha iyi kritik edip
bu kavramların düşensel mirasını
devralmamızı sağlayacak. Antik
Yunancayla Klasik Grek Felsefesinin,
Latinceyle Roma ve Ortaçağ düşünsel
birikiminin ve doğu toplumlarının
en önemli ilim, fikir ve sanat dili
olan Arapçayla da fikir ve sanat
kökenimizin kaynağına ulaşılacaktır.

Kendi kültür dünyamızı ve
mirasımı anlamak, aktarabilmek
ve kritik edebilmek için en önemli
araçlarımızdan olan Osmanlı Türkçesi,
fikir ve sanat akademimizin temel
dersleri arasındadır. Bu ders temel ve
orta düzey olmak üzere iki ayrı sınıftan
oluşmaktadır. Temel düzeyde, giriş
niteliğinde Osmanlı Türkçesi eğitimi
vermek hedeflemektedir. Bu hedefe
binaen Arap alfabesinin öğretilmesi,
bu alfabenin Türkçe yazılışları,
temel düzeyde okuma, anlama ve
yazmaya başlangıç verilerek günümüz
metinlerini Osmanlı Türkçesiyle
aktarılacaktır. Orta düzeyde olan
sınıfımız temel derecede Osmanlı
Türkçesi’ne sahip olanlara yöneliktir.
Bu sınıfımızda Arapçanın yanında
Osmanlı Türkçesine nüfuz eden farsça
gramer ve sözcüklerin ela alınması,
matbu Osmanlı Türkçesi metinlerinin
yanında sülüs vb. el yazılarını da
ele alarak Osmanlı Türkçesi eğitimi
verilmesi amaçlanır.

EBRU SANATI
ÖĞR. GÖR. SONGÜL ERGÜN

ÖĞR. GÖR. MURAT ERTÜRK
Yaratıcı Tasarım; tasarım olarak
adlandırdığımız bir görselin
düzenleme kriterlerinin yaratıcı
bir yaklaşımla birlikte kullanımının
öğrenimidir. Temel tasarım öğelerinin
belli ilkeler çerçevesinde özgün
bir biçimde kullanımını ve edinilen
bilginin dijital ortamda uygulama
yapılacak diğer derse veri oluşturması
amaçlanmaktadır. Yaratıcı tasarım
dersinin; uluslararası platformda
popülaritesini hiç yitirmeyen tasarım
kavramının temel eğitimini ve
uygulama becerisini kazandırması
beklenmektedir.

Bu dersin amacı, görsel, kavramsal,
model ve düşüncelerden yola çıkarak
temel tasarım prensiplerini de dikkate
alarak projeler üretmektir. Tasarımda
kullanılan başlıca yazılımları öğrenerek ve uygulamalar yaparak katılımcılara bilgisayar üzerinde tasarımlarını
hazırlama ve sunabilme yetisini kazandırmak ve bu yolla öğrencilerin görme/algılama düzeylerini geliştirmek
amaçlanmaktadır.

GRAFİK TASARIM VE
MASAÜSTÜ YAYINCILIK

PROGRAMLAR

YRD. DOÇ. EMEL YURTKULU YILMAZ

TASARIMDA BİLGİSAYAR
UYGULAMALARI

Geleneğimizin sanat çalışmalarından
olan ebru, 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 kâğıt üzerine
geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme
sanatıdır. Ebru, aklın, tecrübenin
gönülle buluştuğu bir san‘attır. Aşk ile
icra edildiği vakit, gösterilen çabalar,
çekilen zahmetler rahmete dönüşür
ve ancak o zaman bu san‘at geleceğe
taşınabilir.

ÖĞR. GÖR. MURAT ERTÜRK
Sakarya’da yayıncılık alanında eğitim
veren nadir kuruluşlardan olan
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi,
yayıncılığın en önemli lokomotifi
olan masaüstü yayıncılık dersleriyle
birlikte Sakarya’da yayıncılığa önemli
bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Bu
programımız, Serdivan Fikir ve Sanat
Merkezimizin yayınlarıyla
öğrencilerimize pratik çalışmalar
yapma imkanı da sunuyor.
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TEMEL YARATICI TASARIM

PROGRAMLAR

TEMEL TASARIM
EĞİTİMİ

TEMEL FOTOĞRAF
BİLGİSİ

FOTOĞRAF
SANATINA GİRİŞ

YRD. DOÇ. EMEL YURTKULU YILMAZ

ÖĞR. GÖR. NEVZAT YILDIRIM

ÖĞR. GÖR. NEVZAT YILDIRIM

Dersimizin amacı, tüm sanat/tasarım
disiplinlerinin üzerine inşa edildiği
temel öğe ve ilkelerin, ‘tasarım
geliştirme/uygulama’ amacıyla
öğrencilere kazandırılmasıdır. Dersin
yöntemi ise temel tasarım öğelerini
temel tasarım ilkeleri doğrultusunda
kompoze etmeyi; anlatım, örnekler ve
projelerle kavratmak ve tasarım inşa
etme becerisini teorik ve uygulamalı
olarak kazandırmaktır. Bu dersimizi,
Hüsn-i Hat ve Grafik Tasarımı ve
Masaüstü Yayıncılık derslerini almaya
hak kazanan öğrencilerimiz zorunlu
olarak görmektedirler.

Bu dersimizizin amacı; fotoğraflar
üzerinden teknik okumalar,
uygulama ve ödevlerle nesneleri
boyutlu görme algısı ile düzlemsel
fotoğrafik kayıt arasındaki görsel dil
farklılığını ortaya koyarak, görüntüyü
teknik olarak okuma yeterliliğini
sağlayıp, katılımcıların biçime yönelik
geleneksel fotoğrafik dilinin bilincinde
kendi fotografik dilini yaratabilmesi
sürecine zemin oluşturma
sağlayabilmektir.

Fotoğrafın icat edildiği günden bu
yana kadar üretilen fotoğraflarda
gerek estetik, gerekse kompozisyon
olarak plastik değerlerin ön planda
tutulduğunu görüyoruz. Bu derste,
şehir ve insan odaklı bir bakış
açısıyla, fotoğrafın hem kendi
yapısallığı içinde, hem de farklı
disiplinlerin ışığında ele alıp; temel
olarak fotoğraf makinesi, yardımcı
araçları, enstantane, diyafram ve
kompozisyon kapsamında eğitim
verilecektir. Belgesel fotoğrafçılık
ve photoshop eğitimlerinin yanı sıra
fotoğraf kültürüne ve farklı görme
biçimlerine dair okumalarının da
yapılacağı programda zaman zaman
geziler gerçekleştirilerek uygulamalı
eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

SANAT
FOTOĞRAFI
ÖĞR. GÖR. NEVZAT YILDIRIM

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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Bu dersimizin amacı, fotoğraflar
üzerinden teknik okumalar,
uygulama ve ödevlerle nesneleri
boyutlu görme algısı ile düzlemsel
fotoğrafik kayıt arasındaki görsel dil
farklılığını ortaya koyarak, görüntüyü
teknik olarak okuma yeterliliğini
sağlayıp, katılımcıların biçime yönelik
geleneksel fotoğrafik dilinin bilincinde
kendi fotografik dilini yaratabilmesi
sürecine zemin oluşturmayı
sağlayabilmektir.

YRD. DOÇ. DR. TAYFUN ÇÖTOK

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN AYKUT

15-18 yaş aralığındaki gençlerimizi
akademi dersleri ve hocalarıyla bir
araya getirme projemizin bir parçası
olan bu derste; klasik felsefe-tefekkür
kaynakları üzerinden yürütülecek
dersimiz metin tahlili ve düşünce
metinlerinin nasıl kritik edilebileceği
hususunda genel bir yeti kazandırmayı
amaçlar. Atölye şeklinde
gerçekleştirilecek derslerle, gençlere
bilfiil metinlerle tefekkür edebilme
yetisi kazandırmak amaçlanır.

15-18 yaş aralığındaki gençlerimizi
akademi dersleri ve hocalarıyla bir
araya getirme projemizin bir parçası
olan bu derste gençlerimizin antik
dönemden modern zamanlara değin
süregelen düşünce serüveninin
tarihsel bilgisini kazandırmak
amaçlandığı gibi bu bilgi üzerine
düşünme, gençlerimize bilfiil
refleksiyon (teemmül) tavrı
kazandırabilmek amaçlanmaktadır.

HÜSN-İ HAT SANATI
ÖĞR. GÖR. ORHAN ALTUĞ

PROGRAMLAR

DÜŞÜNCE TARİHİ VE
METOTLARI

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

ŞİİR VE POETİKA
ERCAN YILMAZ
Küçük şiir sever bir grupla
gerçekleşecek olan programımız,
atölye tarzı işleyişe sahiptir.
Atölyemizle genel bir şiir perspektifi
kazandırmak amaçlanırken, özelde
şiir kritikleri ve felsefesinin yapılacağı
ders, en kadim sanat olan söz
sanatları üzerinde, deruni bir tefekkür
gerçekleştirmeyi amaçlar.
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KLASİK METİN OKUMA
VE KRİTİK

PROGRAMLAR

FİLM TASARIMI
VE SENARYO

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

ÖĞR. GÖR. AYBARS BORA KAHYAOĞLU

SİNEMA KURAMLARI
VE TARİHİ
YRD. DOÇ. DR. TÜLAY ÇELİK

ÖĞR. GÖR. AYBARS BORA KAHYAOĞLU
Bir filmin yapımı temel olarak üç
süreçten oluşur. Senaryo yazımı ve
filmin yapımını üstlenecek ekibin
oluşturulmasını kapsayan “geliştirme”
süreci, ilk adımdır. Ortaya çıkan
senaryonun görüntüye aktarılması,
bir başka deyişle “filmin çekimi”,
ikinci üretim sürecidir. Görüntülerin
bütünlük oluşturacak biçimde
montajlanması ise, son adım olarak
kabul edilebilir. Bu aşamada film,
görüntü ve sesin iç içe kullanımıyla
son şeklini alır. Bu ders, belirtilen her
üç sürecin temel noktalarını teorik
çerçevede ortaya koyarak, “film
yapma” hayalini somutlaştırmayı ve
geleceğin sinemacılarına bir giriş
kapısı açmayı hedeflemektedir.
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FİLM YAPIMI
Bir filmin yapımı temel olarak üç
süreçten oluşur. Senaryo yazımı ve
filmin yapımını üstlenecek ekibin
oluşturulmasını kapsayan “geliştirme”
süreci, ilk adımdır. Ortaya çıkan
senaryonun görüntüye aktarılması,
bir başka deyişle “filmin çekimi”,
ikinci üretim sürecidir. Görüntülerin
bütünlük oluşturacak biçimde
montajlanması ise, son adım olarak
kabul edilebilir. Bu aşamada film,
görüntü ve sesin iç içe kullanımıyla
son şeklini alır.
“Film Yapımı” dersi, belirtilen her
üç sürecin temel noktalarını teorik
çerçevede ortaya koyarak, “film
yapma” hayalini somutlaştırmayı ve
geleceğin sinemacılarına bir giriş
kapısı açmayı hedeflemektedir.

Filmin kuramsal çerçevesinin
çizilmesini sağlayacak temel
kavramlar, sinemanın ilk döneminden
günümüze kadar görülen temel
kuramsal yaklaşımlar ele alınır.
Sinema tarihinin belli başlı dönemleri,
sinema akımları, önemli filmleri ve
yönetmenleri tarihsel, ekonomik,
ideolojik ve estetik bağlamı içinde
değerlendirilir.

FİLM TASARIMINA
GİRİŞ
YRD. DOÇ. DR. TÜLAY ÇELİK
Bu ders; Serdivan sanat merkezimizin
sinema çalışmalarının ilk ve temel
dersidir. Bir giriş dersi olarak
düşünülen film tasarımı programı;
bir film için gerekli olan bütün
aşamalarının temel düzeyde ele alınıp
aktarıldığı derstir. Ders sonunda
katılımcılardan temel düzeyde bir film
tasarım çalışması beklenmektedir.

Osmanlı Mektebi ile Serdivan
Fikir Sanat Akademisi tarihin
önemli kapılarından birini
aralamaya hazırlanıyor.

Kültürel
Çalışmalar
Akademik Kültürel
Çalışmalar
Sosyal Kültürel
Çalışmalar
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Osmanlı
Mektebi

ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grupları

ÇALIŞMA GRUPLARI

Osmanlı
Mektebi

Türkiye’nin Osmanlı Medeniyeti
üzerine çalışma gerçekleştiren en
yetkin hocaları, her Pazartesi günü
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
Kültür Meydanı’nda ağırlanıyor.
Osmanlı Medeniyet’ini düşünce,
siyaset, saray ve sanat, iktisat, hukuk
vb. birçok alanda ele alan çalışmamız,
katılımcılarına Osmanlı’nın medeniyet
yapılanmasına dair incelikli bir çalışma
ve öğrenme fırsatı sunuyor

Prof. Dr. İsmail Kara’dan

Çağdaş Türk Düşüncesi
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Öğr. Gör. Mehmet Genç’ten

Osmanlı Klasik
Çağında İktisat

Prof. Dr. Feridun Emecen’den

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

Osmanlı Klasik Çağında
Hanedan ve Siyaset

Prof. Dr. Zeynep Tarım’dan

Osmanlı Sarayı
ve Sanatı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
olarak disiplinler arası çalışmaları
ve bu çalışmaların kalıcı bir hâle
getirilmesini fazlasıyla önemsiyoruz.
Bu doğrultuda Sosyal Bilimlere
meraklı ve çeşitli türden birikimi olan
kişileri düzenli olarak Türkiye’nin
yetkin hocalarıyla biraraya getiriyoruz.
Mülakatlar sonucu seçilen kişiler sekiz
hafta boyunca yetkin hocalardan
ders alarak ders dönemi boyunca bir
seminer konusu üzerinde çalışmakta
ve bu çalışmasını akademimizde
bulunan Kültür Meydanında
sunmaktadır. Takip istikrarı olan
ve gerekli yükümlülüklerini yerine
getirenler bir sonraki dönem
tekamül grubunda Serdivan

Fikir ve Sanat Akademisi’ndeki
çalışmalarına devam etmektedir.
Kültürel Çalışmalar Programımız,
Akademik ve Sosyal olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır. Akademik
Kültürel Çalışmalar Grubu’nda
lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren
ya da gerçekleştirmiş kişiler yer
alırken Sosyal Kültürel Çalışmalar
Grubu’nda sosyal bilimlere yatkın
fakat hâlihazırda lisansüstü çalışmalar
gerçekleştirmemiş katılımcılar
yer almaktadır. Bununla birlikte
derslerinde takip istikrarı olan, gerekli
program yükümlülüklerini yerine
getiren Sakarya Üniversitesi’nin lisans
ve lisansüstü öğrencileri 6 AKTS
kazanmaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Kültürel
Çalışmalar

fikirvesanat.org
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DERS VERENLER
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fikirvesanat.org
DERS VERENLER

MEYDAN ETKİNLİKLERİ

MEYDAN
ETKİNLİKLERİ
Halka açık
26 farklı etkinlik
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HİLMİ YAVUZ SÖYLEŞİSİ
Moderatörlüğünü şair
ve yazar Ercan Yılmaz’ın
yaptığı söyleşide, Hilmi
Yavuz hayatı, sanat serüveni
ve fikirlerini katılımcılar ile
paylaştı.

Meydan Etkinlikleri kapsamında
akademimizin meydanında Hilmi
Yavuz, Alev Erkilet, Ömer Tuğrul
İnançer gibi sanat ve fikir dünyasının
değerli isimleriyle gerçekleştirilen
söyleşilerin yanı sıra musiki konserleri,
şiir matineleri gibi etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerimiz,
katılmak isteyen herkese açık ve
ücretsizdir.

MEYDAN ETKİNLİKLERİ

ALEV ERKİLET SÖYLEŞİSİ

fikirvesanat.org
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Alev Erkilet, “Ortadoğu’da
Modernleşme ve İslami
Hareketler” konulu
söyleşide önemli bilgiler
paylaşırken, katılımcıların
yönelttikleri soruları da
yanıtladı.

MEYDAN ETKİNLİKLERİ

ÖMER TUĞRUL İNANÇER SÖYLEŞİSİ

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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Serdivan Fikir Sanat
Akademisi’ndeki meydanda
gerçekleşen ve ilginin
bir hayli yoğun olduğu
programda Ömer Tuğrul
İnançer, tasavvuf üzerine
önemli bilgiler verdi.

MEYDAN ETKİNLİKLERİ

ÖYKÜ GECESİ

fikirvesanat.org
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Trabzon’dan Serkan Türk,
İstanbul’dan Güray Süngü,
Ankara’dan Gamze Güller’in
katıldığı öykü dolu gecenin
moderatörlüğünü şair ve
öğretmen Ercan Yılmaz
üstlendi.

FELSEFE, SANAT VE SOSYAL BİLİMLER KİTAPLIĞI

Serdivan’ın
merkezinde

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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7/24 açık
kütüphane
Yaklaşık 6000 eser barındıran
Serdivan Felsefe, Sanat ve Sosyal
Bilimler Kitaplığı’yla akademimiz,
Doğu Marmara Bölgesi’nin tek felsefe,
sanat ve sosyal bilimler kitaplığına
sahiptir.
Özellikle akademik çalışmalar ve
araştırmalar için referans kitaplık ve
kaynak merkez olarak hizmet veren
kütüphanemizde, İbn-i Arabi, Gazali,

İbn-i Rüşd, Aristo, Habermas ve
Platon’dan günümüz düşünürlerinden
Cabiri ve Žižek’e kadar birçok
önemli ismin eserleri bulunmaktadır.
Serdivan’ın merkezinde bulunan
kütüphanemiz Sakarya Üniversitesi
öğrencilerine ve tüm vatandaşlarımıza
çay ikramı ile günün her saati
hizmetindedir.

fikirvesanat.org
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FELSEFE, SANAT VE SOSYAL BİLİMLER KİTAPLIĞI

6 bini aşkın
referans kitap
Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles, Habermas ve Platon’dan
günümüz düşünürlerinden Cabiri ve Žižek’e kadar
birçok önemli ismin eserleri kütüphanemizde!

SERDİVAN ÇOCUK AKADEMİSİ
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Serdivan
Çocuk Akademisi

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

Serdivan Belediyesi’nden çocuklarımızın
eğitimine büyük destek
İnsan yetiştirmenin her geçen gün
daha fazla zorlaştığı günümüzde,
insanı tanıyan, farklılıkları önemseyen,
‘güzel’ ve ‘iyi’ olanı öne çıkaran
faaliyetlere olan ihtiyaç daha da
belirginleşmektedir. Serdivan
Belediyesi bu ihtiyacı fark ederek yeni
bir hamle gerçekleştirdi: Serdivan
Çocuk Akademisi.
Serdivan Çocuk Akademisi,
Serdivan Belediyesi’nin, gençler için
cazibe merkezi oluşturma niyetiyle
kurduğu yeni bir hamledir. Buradaki
faaliyetlerde temel niyetimiz,
geleceğin ilim, sanat ve fikir
insanlarını yetiştirmektir.

Serdivan Çocuk Akademisi bu
temel niyetlerden yola çıkarak,
kulüp faaliyetleri temelinde güz ve
bahar dönemi olmak üzere 2 ayrı
dönemde 10 haftalık bir etkinlik
programı gerçekleştiriyor. İngilizce,
Siyer, Geleneksel Sanatlar, Satranç,
Osmanlıca, Musikî, Adab-ı Muaşeret,
Dil ve Yazı, Matematiksel Zekâ gibi 10
ayrı kulüp, öğrenciler ile haftada iki
saat bir araya gelerek keyifli ve eğitici
bir zaman diliminde gerçekleşiyor.
Ayrıca çocukların ve velilerinin
istifade edebilecekleri kütüphane
ve yalnızca çocuklara özel olan zekâ
geliştirici oyunlar ile bir taraftan

çocukların bilgiye internet yerine
kitaplardan ulaşabilmesi sağlanırken,
diğer taraftan çocukların kitap
okuma alışkanlığı kazanabilmesi ve
internet dışında temel bir uğraşı alanı
edinmesi hedeflenmektedir.
Gençlerimiz için aile ve okul dışında
üçüncü bir güvenli ortam oluşturmayı
hedefleyen Serdivan Çocuk
Akademisi, onların sosyalleşmelerine
ve daha erdemli kişiler olmalarına
yardımcı olmak istemektedir.

SERDİVAN ÇOCUK AKADEMİSİ

10 ayrı kulüp ile
çocuklarımıza keyifli ve eğitici
bir zaman dilimi sunuyoruz.
Gramer eğitimine dayalı bir
etkinliğin yanı sıra, dil öğrenmenin
zor olmadığının benimsetilmesi
üzerine bir çalışma yapılır. Burada
öğrencilerin biyografi, şiir ve eğlenceli
oyunlar ile İngilizce cümle kurabilme,
okuduklarını anlayabilme ve kelime
hazinelerini artırmaya yönelik bir
tedrisat uygulanır.

SATRANÇ KULÜBÜ
Temel satranç bilgileri verilir ve sürekli
pratik yapmaları sağlanır. Pratikler
sonucunda öğrencilerin hızlı ve çoklu
düşünme yeteneklerinin oluşması
beklenir.

ÂDÂB-I MUÂŞERET
KULÜBÜ
Hangi ortamda hangi davranışın daha
erdemli olacağına dair konuların
işlendiği bir programdır.

MATEMATİKSEL ZEKÂ
KULÜBÜ

OSMANLI TÜRKÇESİ
KULÜBÜ

Öğrencilerin okullarda gördüğü
matematik müfredatının dışında,
onların matematiksel zekalarını
geliştirmeyi ve oyunlarla matematiğe
karşı ilgilerinin oluşmasını amaçlar.

Katılımcıların Osmanlı Türkçe’sine
karşı bir ünsiyetlerinin oluşması,
yazma ve okuma yetilerinin gelişmesi
hedeflenir.

GELENEKSEL SANATLAR
KULÜBÜ
Ebru, Hat ve Tezhip sanatının
görüleceği kulübün faaliyetlerinde
öğrenciler hem kadim sanatlarımıza
dair bilgi almış olur hem de
uygulaması üzerinde durulur.

MUSİKİ KULÜBÜ
Öğrencilerin musikîye dair ilgi ve
sevgilerinin oluşması arzulanır.
Musikî’nin nasıl icra edildiğine dair
birikimlerinin oluşması hedeflenir.

BİLİM, FİKİR VE
SANAT KULÜBÜ
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Tarihin önemli şahsiyetlerinden,
icatlarından, icraatlarından ve
fikirlerinden bahsedildiği, bunların
görsel materyallerle desteklendiği
ve çeşitli müzelerin gezildiği
bir programdır.

DİL VE YAZI KULÜBÜ
Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımı
üzerinde durulur ve katılımcıların iyi
yazı yazma yetilerinin geliştirilmesi
hedeflenir.

SİYER KULÜBÜ
Hz. Peygamber’in hayatı şemail
üzerinden anlatılır ve en güzel örnek
olarak sunulur.
fikirvesanat.org

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

İNGİLİZCE KULÜBÜ

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN ÇOCUK AKADEMİSİ

1000 Kitaplı
Çocuk Kütüphanesi

SERDİVAN ÇOCUK AKADEMİSİ

Serdivan Çocuk Akademisi
bünyesindeki Çocuk
Kütüphanesi’nden kitap okumak
isteyen öğrencilerimiz istedikleri
zaman yararlanabilmekte, ödünç kitap
alma sistemi ile kütüphanemizden
2 hafta süreliğine kitap
alabilmektedirler.
Programların tamamının
ücretsiz olduğu Serdivan Çocuk
Akademisi’nde öğrencilerimiz için
hazırlanan oyun sınıflarında satranç
takımlarının yanı sıra farklı oyun
araç ve gereçler bulunmakta ve
öğrencilerimiz herhangi bir kulüp
veya etkinlik saatinde değillerse oyun
sınıfını kullanabilmektedirler.

fikirvesanat.org

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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fikirvesanat.org
DERS VERENLER

RAMAZAN OKULU

Ramazan Okulu
8-12 yaş arasındaki çocuklarımıza
Ramazanın ruhunu muhabbetle
yaşama ve öğrenme imkânı
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi tarafından hazırlanan
Ramazan Okulu’na 8-12 yaş grubu 100 öğrenci katıldı.
Öğrencilerimiz, beş haftalık eğitim süresinde temel dini
bilgiler, medeniyet, kültür ve sanat konularında uzman
eğitimcilerden dersler aldılar.

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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RAMAZAN OKULU

Geleceğin ilim, fikir ve sanat
insanlarının yetiştirilmesinin
amaçlandığı bir akademi olan
Serdivan Çocuk Akademisi,
çocuklarımızın sosyal ve sanatsal
etkinlikleri için gerekli ortamın
hazırlandığı ve değerler eğitiminin
verildiği bir programdır.
Serdivan Çocuk Akademisi’nde,
ders, ödev ve sınavlar ile
eğitimlerine devam eden
öğrencilerimize fazladan bir
yoğunluk katmak yerine, onlarla
gönülden gönüle bir bağ kurarak
kültürel ve insani değerlerin
paylaşımına öncelik verilmektedir.
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

fikirvesanat.org

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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DERS VERENLER

SERDİVAN FİKİR VE GENÇLİK KULÜBÜ
SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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Serdivan Fikir ve
Gençlik Kulübü

Akademimiz bünyesinde bulunan Gençlik ve
Fikir Kulübü, Serdivan’da yaşayan gençlerimizin
eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ile
serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat
vererek topluma aktif bireyler olarak
katılımlarını sağlama amacıyla kurulmuştur.

SERDİVAN FİKİR VE GENÇLİK KULÜBÜ

fikirvesanat.org

ÖNCE ŞİİR VARDI
ETKİNLİĞİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ

Lise öğrencileri
tarafından düzenlenen
“Önce Şiir Vardı”
etkinliği

SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ
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DERS VERENLER

serdivan.bel.tr
serdivan
.bel.tr

Arabacıalanı
rabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi
Numara 328 Serdivan/Sakarya
Telefon: 0264 211 2054 Faks: 0264 444 5450
E-posta: info@fikirvesanat.org

fikirvesanat.org
fikirvesanat

