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İDM İhtisas Atölyeleri

Kademe eğitiminden mezun olanların ve
lisansüstü
düzeyde
eğitim
alanların
başvurabildiği atölyelerdir. Her biri alanında
uzman hocaların gözetiminde kurulan
atölyelerde
kademe
eğitimini
tamamlayanların ve lisansüstü öğrencilerin
akademisyenlerle buluşarak odak bir konu
üzerinden
somut
eserler
üretmesi
beklenmektedir. Her bir atölye belirli sayıda
öğrenci ile sınırlandırılmıştır. On hafta süren
atölyeler ile öğrencilerin belirli alanlarda
uzmanlık kazanması ve bu alanlarda eserler
üretmesi beklenmektedir.
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Günümüz Meselelerine Felsefi
Yaklaşımlar
Mustafa Aydın
Bu ihtisas süreci boyunca günümüz felsefe sorunları ele alınacak
ve bu sorunlar odağında tartışmalar gerçekleştirilecektir.
Çağdaş felsefenin temel meseleleri belirli temalar eşliğinde
yorumlanacaktır. Bu bağlamda görecelik ve bilinmezlik,
fenomenoloji, sezgicilik, sekülerizm, pragmatizm, Kuantum
felsefesi, Nihilizmi metafizik, hermenötik gibi konular ele
alınacaktır. İhtisas sürecinde katılımcıların aktif bir şekilde
tartışmalara katılması, işlenecek derslerle ilgili hazırlıklar
yapması beklenecektir. İhtisas neticesinde katılımcıların çağdaş
felsefenin temel meselelerine dair özgün yaklaşımlar üretmesi
arzulanmaktadır.
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Perşembe 18.00 İDM Merkezi

"Roman Kahramanları" İhtisas
Programı
Hüseyin Çil
“Roman Kahramanları” İhtisas Programı Türkiye’nin son yüz
yıllık sürecini, bu süreci ele alan romanların ana karakterleri
üzerinden değerlendirmeyi hedeflemektedir. Program, klasik bir
dönem-yazar eşleştirmesinin ötesine geçerek romanın öne
çıkan kahraman(lar)ı aracılığıyla insan üzerinden bir toplumsal
okumayı gerçekleştirmeye yöneliktir. Roman kahramanları
yaşadığı dönemin, tarihin dolayımından geçen insanlar olduğu
gibi yaşanılan tarihe de ruhunu veren figürlerdir.Onlara
yakından bakmak “zamanın ruhunu” yakalamak açısından
önemli görünmektedir. Kahramanın tarihle kurduğu ilişkiyi açığa
çıkarmak, hem tarihi hem de kahramanı anlamayı, dolayısıyla
Türkiye’yi anlamayı kolaylaştıracaktır. Programın odağında bu
sürecin sosyolojik bir
okuması yer alıyor olsa da farklı
disiplinlerin katkısı okumayı zenginleştirecektir.
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Perşembe 18.00 İDM Merkezi

Klasik Metin Okumaları
Mithat Eser
İslam medeniyetinin parlak sayfalarından biri olan Endülüs
medeniyetiyle neredeyse ismi özdeşleşen İbn Haldun’un ününü
borçlu olduğu Mukaddime, müellifin dünya tarihine yazdığı bir
ön sözdür. Ancak mukaddime bir ön söz olmaktan çıkmış, tarih
yazıcılığı yöntemleriyle birlikte toplumsal hayatın çeşitli yanlarını
usul ve kuralları ile birlikte ele alan sosyoloji, siyaset, iktisat,
eğitim ve ilim kitabı olmuştur. İbn Haldun’un Umran ilmi adını
verdiği teori, sosyolojinin temelini teşkil etmiştir. Batı’da da
yoğun bir ilgiye mazhar olan Mukaddime birçok dile tercüme
edilmiş defalarca basılmıştır. Batılı tarih felsefecisi Arnold
Toynbee tarafından “kendi türünde herhangi bir yerde ve
zamanda herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük
eser” diye tanımlanan eser, başta tarih ve sosyoloji olmak üzere
farklı alanlara ilgi duyan kişilerle birlikte müzakere edilerek
okunacaktır. Okumalarda yer yer Arapça aslı ile karşılaştırma
yapılacaktır.
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Salı 14.00 İDM Merkezi

Ahlak Psikolojisi
Gökhan Arslantürk
Ahlak psikolojisi, ahlakla ilgili düşünce, duygu, tercih,
karar ya da davranışların psikoloji bilimini merkeze
alarak felsefeden biyolojiye, ekonomiden sosyolojiye
çok disiplinli olarak incelenmesini esas almaktadır. Bu
çalışma süreci boyunca ahlak hakkında psikolojide
üretilen çalışma, kuram ve açıklamalar üzerine temel
düzeyde bilgi sahibi olmak ve bu alanda akademik bir
çalışma sürecinde bulunmak hedeflenmektedir.
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Pazartesi 19.00 İDM Merkezi

"Ev" İhtisası II
(Güz 2022-2023, Atölye Çalışması)

İbrahim Nacak
İDM Ev İhtisası II programı yeni dönemde sosyoloji,
mimarlık, şehir ve bölge planlama alanlarında kaleme
alınmış temel metinlerin, atölye çalışması şeklinde
tahlil edilmesiyle yürütülecektir. “Geleneksel şehir ve
ev tasavvurunun modern zamanlardaki imkanı”nı
soruşturmaya
yönelik
yapılan
okumalar/
tartışmalardan hareketle, bir takım somut problem
alanları tespit edilerek, uygulanabilir projeler ve
raporlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

idm
ilmi düşünce mektebi

Cuma 18.00 İDM Merkezi

Detaylı bilgi ve başvuru için
web sitemizi ziyaret edin!

https://idm.org.tr/ihtisas/
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