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Kademe eğ�t�m�nden mezun olanların ve
l�sansüstü düzeyde eğ�t�m alanların
başvurab�ld�ğ� atölyelerd�r. Her b�r� alanında
uzman hocaların gözet�m�nde kurulan
atölyelerde kademe eğ�t�m�n�
tamamlayanların ve l�sansüstü öğrenc�ler�n
akadem�syenlerle buluşarak odak b�r konu
üzer�nden somut eserler üretmes�
beklenmekted�r. Her b�r atölye bel�rl� sayıda
öğrenc� �le sınırlandırılmıştır. On hafta süren
atölyeler �le öğrenc�ler�n bel�rl� alanlarda
uzmanlık kazanması ve bu alanlarda eserler
üretmes� beklenmekted�r. 

idm

İDM İht�sas Atölyeler�

ilmi düşünce mektebi



Günümüz Meseleler�ne Felsef�
Yaklaşımlar

Mustafa Aydın

Bu �ht�sas sürec� boyunca günümüz felsefe sorunları ele alınacak
ve bu sorunlar odağında tartışmalar gerçekleşt�r�lecekt�r.
Çağdaş felsefen�n temel meseleler� bel�rl� temalar eşl�ğ�nde
yorumlanacaktır. Bu bağlamda görecel�k ve b�l�nmezl�k,
fenomenoloj�, sezg�c�l�k, seküler�zm, pragmat�zm, Kuantum
felsefes�, N�h�l�zm� metaf�z�k, hermenöt�k g�b� konular ele
alınacaktır. İht�sas sürec�nde katılımcıların akt�f b�r şek�lde
tartışmalara katılması, �şlenecek derslerle �lg�l� hazırlıklar
yapması beklenecekt�r. İht�sas net�ces�nde katılımcıların çağdaş
felsefen�n temel meseleler�ne da�r özgün yaklaşımlar üretmes�
arzulanmaktadır.
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"Roman Kahramanları" İht�sas
Programı
Hüsey�n Ç�l
 “Roman Kahramanları” İht�sas Programı Türk�ye’n�n son yüz
yıllık sürec�n�, bu sürec� ele alan romanların ana karakterler�
üzer�nden değerlend�rmey� hedeflemekted�r. Program, klas�k b�r
dönem-yazar eşleşt�rmes�n�n ötes�ne geçerek romanın öne
çıkan kahraman(lar)ı aracılığıyla �nsan üzer�nden b�r toplumsal
okumayı gerçekleşt�rmeye yönel�kt�r. Roman kahramanları
yaşadığı dönem�n, tar�h�n dolayımından geçen �nsanlar olduğu
g�b� yaşanılan tar�he de ruhunu veren f�gürlerd�r.Onlara
yakından bakmak “zamanın ruhunu” yakalamak açısından
öneml� görünmekted�r. Kahramanın tar�hle kurduğu �l�şk�y� açığa
çıkarmak, hem tar�h� hem de kahramanı anlamayı, dolayısıyla
Türk�ye’y� anlamayı kolaylaştıracaktır. Programın odağında bu
sürec�n sosyoloj�k b�r  okuması yer alıyor olsa da farklı
d�s�pl�nler�n katkısı okumayı zeng�nleşt�recekt�r. 
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Klas�k Met�n Okumaları

M�that Eser

İslam meden�yet�n�n parlak sayfalarından b�r� olan Endülüs
meden�yet�yle neredeyse �sm� özdeşleşen İbn Haldun’un ününü
borçlu olduğu Mukadd�me, müell�f�n dünya tar�h�ne yazdığı b�r
ön sözdür. Ancak mukadd�me b�r ön söz olmaktan çıkmış, tar�h
yazıcılığı yöntemler�yle b�rl�kte toplumsal hayatın çeş�tl� yanlarını
usul ve kuralları �le b�rl�kte ele alan sosyoloj�, s�yaset, �kt�sat,
eğ�t�m ve �l�m k�tabı olmuştur. İbn Haldun’un Umran �lm� adını
verd�ğ� teor�, sosyoloj�n�n temel�n� teşk�l etm�şt�r. Batı’da da
yoğun b�r �lg�ye mazhar olan Mukadd�me b�rçok d�le tercüme
ed�lm�ş defalarca basılmıştır. Batılı tar�h felsefec�s� Arnold
Toynbee tarafından “kend� türünde herhang� b�r yerde ve
zamanda herhang� b�r z�h�n tarafından yaratılmış en büyük
eser” d�ye tanımlanan eser, başta tar�h ve sosyoloj� olmak üzere
farklı alanlara �lg� duyan k�ş�lerle b�rl�kte müzakere ed�lerek
okunacaktır. Okumalarda yer yer Arapça aslı �le karşılaştırma
yapılacaktır.
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Ahlak Ps�koloj�s�

Gökhan Arslantürk 

Ahlak ps�koloj�s�, ahlakla �lg�l� düşünce, duygu, terc�h,
karar ya da davranışların ps�koloj� b�l�m�n� merkeze
alarak felsefeden b�yoloj�ye, ekonom�den sosyoloj�ye
çok d�s�pl�nl� olarak �ncelenmes�n� esas almaktadır. Bu
çalışma sürec� boyunca ahlak hakkında ps�koloj�de
üret�len çalışma, kuram ve açıklamalar üzer�ne temel
düzeyde b�lg� sah�b� olmak ve bu alanda akadem�k b�r
çalışma sürec�nde bulunmak hedeflenmekted�r.
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"Ev" İht�sası II
(Güz 2022-2023, Atölye Çalışması)

İbrah�m Nacak

 İDM Ev İht�sası II programı yen� dönemde sosyoloj�,
m�marlık, şeh�r ve bölge planlama alanlarında kaleme
alınmış temel met�nler�n, atölye çalışması şekl�nde
tahl�l ed�lmes�yle yürütülecekt�r. “Geleneksel şeh�r ve
ev tasavvurunun modern zamanlardak� �mkanı”nı
soruşturmaya yönel�k yapılan okumalar/
tartışmalardan hareketle, b�r takım somut problem
alanları tesp�t ed�lerek, uygulanab�l�r projeler ve
raporlar gel�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r.

Cuma 18.00 İDM Merkez�idm
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