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SUNUŞ

KÜNYE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), kendine 
slogan olarak seçtiği “adil bir dünya ve bereketli 
bir iktisat” düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla 
yola çıkmış bir kurumdur.  İKAM, “İslam iktisadı” 
düşüncesinin külli bir şekilde inşası için çalışma-
lar yapmaktadır.

Bu amaçla İKAM, 2019’da “İslam İktisadında 
Para” başlıklı 7. İslam İktisadı Atölyesini gerçek-
leştirdi. 10 farklı ülkeden 200 katılımcı ile ger-
çekleştirilen atölyede modern kapitalist anlayışın 
karşısında İslam iktisadındaki paranın yeri, rezerv 
bankacılığı, katılım bankacılığının kredi arzı, İsla-
mi para politikası, büyüme – para ilişkisi, para 
politikası etiği gibi konularda tebliğler sunuldu. 
Ayrıca, önceki atölyelerdeki gibi 7. İslam İktisadı 
Atölyesi’nde sunulan tebliğler İktisat Yayınları’n-
dan Türkçe ve Routledge yayınlarından İngilizce 
olarak yayımlandı. 
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duyurmak amacıyla yayınlanır.

Bu rapor İLKE Kurumsal İletişim Birimi tarafından 
hazırlanmıştır.
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İslam iktisadı alanında çalışma yapanlar için 
hazırladığımız İslam İktisadı Bibliyografyası bu 
sene de yeni eserlerin eklenmesiyle büyüdü, on 
binden fazla eseri araştırmacıların istifadesine 
sundu. Alana dair beşten fazla dilde yayımlanan 
kitap, makale, kitap bölümü, rapor, ansiklopedi 
bölümü vb. telifatı içeren bu çalışma ile İKAM, 
araştırmacılara zengin içerikli bir ortam sağladı. 
İKAM araştırma imkanlarının geliştirilmesi kadar 
araştırmacıların yetiştirilmesine önem veriyor.  Bu 
sebeple, 2019’da İslam iktisadı ve finansı ala-
nında Türkiye’de farklı üniversitelerde yüksek 
lisans ve doktora yapan genç araştırmacılarla iki 
buluşma düzenledi. Benzer bir şekilde, İslam ik-
tisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya 
başlamayı düşünen araştırmacılar için alanı ta-
nımalarını sağlayacak iki günlük İslam İktisadı 
Eğitim Programları ilki İstanbul, ikincisi Adana ve 
üçüncüsü Ankara’da olmak üzere İKAM bünyesi 
altında düzenlendi.

İslam iktisadı alanının gelişimine katkı yapmak 
üzere gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar, yoğunlaştı-
rılmış dersler ve ihtisas dersleri bu yıl da alanda 
derinlikli ve nitelikli çalışma yapmak isteyen araş-
tırmacıların ilgisiyle devam etti. Uzman isimlerin 
bir araya gelmesiyle bu sene “Karz-ı Hasen Çalış-
tayı” ve “İş Ortaklıkları Çalıştayı” olmak üzere iki 
çalıştay düzenlendi. İslam iktisadı alanını geliş-
tirmeyi kendine hedef edinen İKAM, yürütme ve 
danışma kurulu üyeleri ile düzenlediği bu seneki 
danışma kurulu toplantısında gelecek 3 yıl için 
yapılacak yeni proje ve faaliyetlerini belirledi.

İKAM temsilcileri, bu yıl İslam iktisadı alanında 
çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki geliştirmek 
üzere Türkiye’de ve farklı ülkelerde faaliyet gös-
teren kurumlarla temasta bulundu. Bu amaç doğ-
rultusunda bu sene; Al Maali Dubai’nin Fas’taki 

temsilcileri, Al-Huda CIBE temsilcisi, ICIFE temsil-
cisi ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği temsilcileri 
İKAM’a ziyarette bulundular. Yapılan görüşmeler 
sırasında İslam iktisadı alanında kurumların bir-
likte yapabilecekleri çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk.

İKAM tarafından İslam iktisadı alanında uzman 
kişilerin çalışmalarını dinlemek amacıyla çeşitli 
sunum ve konferanslar da düzenlendi. İslam ikti-
sadına dair önemli çalışmalarda bulunmuş Adeel 
Malif, Ahmet Faruk Aysan, Erhan Akkaş ve Müca-
hit Özdemir gibi isimleri konuk eden İKAM; alana 
ilgili araştırmacıların yoğun ilgisini gördü. 

Bu çalışmaların dışında Türkiye’de oluşturmayı 
planladığı İslam iktisadı literatürüne öncelikle 
kendisi yatırım yapan İKAM, alt kuruluşu olan 
İktisat Yayınları ile bu sene 20 kitap yayımladı. 
Ayrıca, İKAM himayesinde faaliyetlerini sürdüren 
islamiktisadı.net; İslam iktisadı ve finansı alanına 
dair gündem, haber ve etkinlikler takipçileriyle 
paylaşmakta, kitap önerileri ve değerlendirmele-
ri ile mevcut literatürü ilgililerine tanıtıyor. Türkçe 
yapılan yayımlar dışında TUJISE dergisi ile İKAM, 
İslam iktisadı ve finansına dair yetkin fikir ve araş-
tırmaların ilgililerine sunulduğu İngilizce yayım 
yapmaktadır. Bu sene de sadece Türkiye değil 
uluslararası akademik platformlarda muteber 
olan TUJISE’nin 6.2. sayısı çıktı.

Adil bir dünyanın inşası ve toplumun her kesimini 
kuşatan bereketli bir iktisat için çalışmaya devam 
edeceğiz.

Şüphesiz gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.
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OCAK ŞUBAT MART
• İKAM Kitap Konuşmaları 3

• TUJİSE Dergisinin 6.1. Sayısı Yayımlandı

• İslami Mikrofinans ve Model Önerileri 
Sunumu

• Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
Temsilcileri İKAM’ı Ziyaret Etti

• İKAM Karz-ı Hasen Çalıştayı

• İslam İktisadı ve Finansı Alanında 
Çalışma Yapan Dergi ve Yayınevleri 
Üzeri Bir Değerlendirme Raporu 
Yayımlandı

2019’DA İKAM
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NİSAN MAYIS HAZİRAN
• İslam İktisadı Temel Eğitim Programının 

İlki İKAM’da Gerçekleştirildi

• 2019 İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini 
Buldu

• 7. İslam İktisadı Atölyesinde Para 
Konusu Ele Alındı

• İslam’ın Bakış Açısından Sosyal Adalet: 
Günümüze Yansımaları

• Genç Araştırmacılar İKAM’da Buluşuyor

• İKAM, İSEFAM ile Yayım Anlaşmadı 
Gerçekleştirdi
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TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
• ICIFE Temsilcisi İKAM’ı Ziyaret Etti

• TUJİSE Dergisinin 6.2. Sayısı Yayımlandı

• AL-HUDA CIBE Temsilcisi İKAM’ı Ziyaret 
Etti

• İKAM Genç Araştırmacıları ile Bir Araya 
Geldi

• İslam İktisadı Bibliyografyası Yeni 
Eserlerle Zenginleşti

• AL MAALİ Temsilcilerinin Ziyareti

2019’DA İKAM
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EKİM KASIM ARALIK
• İslam İktisadında İş Ortaklıkları Çalıştayı

• İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 
Adana’da Gerçekleştirildi

• İslami Bankalarda Bilgi, Finansal 
Performans ve Kurumsal Yenilik Sunumu 
Gerçekleşti

• İktisat Yayınları’ndan İki Yeni Kitap

• İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 
Ankara’da Yoğun İlgi Gördü

• Yıl Sonu Değerlendirmesi ve Danışma 
Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

• Japonya’nın KYOTO Üniversitesi’nden 
İKAM Ziyareti

• Uganda İslam Üniversitesi’nden Taha 
Kasule İKAM’ı Ziyaret Etti

• Hamdi Döndüren Hocayı Makamında 
Ziyaret Ettik

• İKAM’dan KTO Karatay Üniversitesi 
Ziyareti

• İslam İktisadının Geleceği Konferansı 
Gerçekleşti

• İKAM Ülke Raporlarının Beşincisi Çıktı
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YÜRÜTME KURULU

Ömer Bedrettin Çiçek

1970 Yılında İstanbul’da doğdu. 
Zeytinburnu İHL’nden 1988 yı-
lında mezun oldu. 1994 Yılında 
Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat 
Bölümünü bitirdi. Marmara Üni-
versitesi İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümünde Yüksek Lisans ders-
lerini tamamlayıp, 1996 yılında 
tez aşamasında eğitime ara ver-
di. 1993 Yılından bu yana kuru-
cusu olduğu matbaa işletmesin-
de yönetici olarak çalışmaktadır. 
2011-2013 TGTV Yönetim ve İcra 
Kurulu Üyeliği, 2014-2016 İGİAD 
Eğitim ve Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı, 2016-2018 yılları ara-
sında İGİAD Kurumsal İlişkiler Ko-
misyonu Başkanlığı görevlerini 
yürütmüştür. Halen İGİAD’da Eği-
tim ve Araştırma Komisyonu Baş-
kanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerine devam etmektedir.

Lütfi Sunar

Başkan

Lisans eğitimini 2002 yılında 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler ve Ekonomi 
bölümlerinde tamamladı. 2010 
yılında İstanbul Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümünde “Karl Marx ve 
Max Weber’in Doğu Toplumları-
na Yaklaşımları” başlıklı teziyle 
doktorasını tamamladı. Sosyolo-
jik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyat-
çılık alanında çalışmalarda bulu-
nan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde öğretim üyesi ola-
rak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx 
ve Weber’de Doğu Toplumları ve 
Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx 
an Weber on Oriental Societies 
adlı yayımlanmış üç telif kitabı 
ve çok sayıda editörlüğünü yap-
tığı kitap bulunmaktadır.

Necmettin Kızılkaya

Necmettin Kızılkaya, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesin-
den 2001’de mezun olduktan 
sonra aynı üniversitede İslam 
Hukuku Anabilim Dalında yük-
sek lisans derecesi aldı. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde İslam hukuku alanında 
hazırladığı teziyle 2011’de dok-
torasını tamamladı. Kızılkaya’nın 
çalışmaları daha çok İslam huku-
ku ve ekonomisi alanlarında yo-
ğunlaşmaktadır. Özellikle İslam 
hukuk tarihi, modernleşme ve fı-
kıh, İslam hukuk literatürü, İslam 
ekonomisi ve güncel fıkhî prob-
lemler ilgilendiği konular ara-
sındadır. İslam hukuku alanında 
çeşitli dillerde yayımlanmış bir-
çok çalışması bulunan Kızılkaya, 
halen İstanbul Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesinde İslam Hukuku 
Anabilim Dalında öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır.



İKAM FAALİYET RAPORU 2019 9

YÜRÜTME KURULU

Zeyneb Hafsa Orhan

Öğretim Üyesi, İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam 
Ekonomisi ve Finans Bölümü

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üni-
versitesi Ekonomi bölümünde 
tamamlamıştır. 2006’da İsveç’te 
yüksek lisansa başlayıp 2008’de 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği İlişkileri bölümünden me-
zun olmuştur. 2008’de Uluslara-
rası Saraybosna Üniversitesi’nde 
başladığı ekonomi doktorasını 
İslami bankacılıktaki kar-zarar 
ortaklığı enstrümanlarının risk 
analizine dair hazırladığı doktora 
teziyle 2012 kasımında tamam-
lamıştır. 2015 Ocak ayından bu 
yana İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 
Temel çalışma alanları İslam ik-
tisadı ve finansı, karşılaştırmalı 
konvansiyonel finans ve banka-
cılıktır.

Ozan Maraşlı

Bilkent Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nden 2014’te mezun 
oldu. Lisans eğitiminin sonlarına 
yaklaşırken İslam iktisadına ilgi 
duymaya başladı. Bu ilgi doğ-
rultusunda İslam İşbirliği Teş-
kilatı bünyesindeki SESRIC’te 
staj yaptı ve ADAM’daki İslam 
İktisadı Atölyesi’nde yer aldı. Ar-
dından Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat 
yüksek lisans eğitimine başladı. 
Eğitim hayatı boyunca ÖNDER, 
ADAM gibi çeşitli STK’larda gö-
rev aldı.2016 Nisan’dan itibaren 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi, İşletme ve Yönetim Bilim-
leri Fakültesi, İslam Ekonomisi 
ve Finans Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaktadır.

Taha Eğri

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniver-
sitesi İktisat Bölümü’nde tamam-
ladı. Yüksek lisansını İstanbul 
Üniversitesinde İktisat Politikası 
alanında “2000 Sonrası Türk 
Tarım Politikalarının Değişimi 
ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli 
Örneği” başlıklı tezi ile tamam-
lamıştır. 2014-2016 tarihleri ara-
sında George Mason Üniversite-
si’nde misafir araştırmacı olarak 
bulunan Eğri, İstanbul Üniversi-
tesi İktisat Anabilim Dalında ha-
zırladığı “Arap Ayaklanmalarının 
Ekonomi Politiği ve Bir Demok-
rasiye Geçiş Denemesi: Mısır Ör-
neği” başlıklı tezi ile doktorasını 
tamamlamıştır. Temel çalışma 
alanları kurumsal iktisat, ortado-
ğu ekonomileri, asker-ekonomi 
ilişkisi ve islam iktisadı olan Eğri, 
halen Kırklareli Üniversitesi İkti-
sat Fakültesinde doktor öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır.
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KADRO

Emrah Yağmurlu

Araştırmacı

Lisans ve yüksek lisans eğitimi 
Yıldız Teknik Üniversitesi Siya-
set Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(2015) bölümü ve İnsan ve Toplum 
Bilimleri (2018) programından 
aldı. Aynı üniversitede Kültürel 
Çalışmalar doktora programında 
çalışmalarına devam etmektedir. 
Araştırma alanlarını yabancı sos-
yolojisi, kültürel coğrafya, kültür 
ve göç konuları oluşturmaktadır.

Ahsan Shafiq

Uzman

Pakistan’da doğdu. 2010 yılın-
da İngiltere’de Hertfordshire 
Üniversitesi İşletme Ekonomisi 
bölümünden mezun oldu. Leeds 
Üniversitesi Ekonomi ve Finans 
alanında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Shafıq, 2013 yılın-
da mesleki kariyerine Pakistan 
NUST Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak başladı. Marmara 
Üniversitesi’nde doktora çalış-
masını sürdürmektedir. İKAM 
uzmanı ve TUJISE Dergisi’nin 
editörüdür.

Osman Paldır

İdari İşler Uzmanı

1992’de İstanbul’da doğdu. İl-
köğretim ve liseyi İstanbul’da 
okudu. Lisans eğitimini Sakarya 
Üniversitesi İktisat bölümünde 
tamamladı. Lisans eğitimi sıra-
sında ön lisans programı olan 
Anadolu Üniversitesi Adalet 
bölümünü bitirdi. Bir banka ve 
bir inşaat şirketinde çeşitli po-
zisyonlarda çalışan Paldır, İKAM 
İdari işler uzmanı görevini yürüt-
mektedir.



KADRO

İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli 
bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teori-
lerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni ça-
lışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlayan 
bir araştırma merkezidir.

İKAM, kapitalizmle el ele gelişerek büyü-
yen mevcut iktisadı sisteme alternatif adil, 
helal kazancı teşvik eden, insana ve insan 
emeğine saygılı bir sistemin oluşması için 
uzun soluklu, derinlikli, bütünlüklü, nitelikli 
çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. 
İslam iktisadını hem teorik hem de pratik 
zeminde ele alacak olan bu merkez, İslam 
iktisadının konularını farklı boyutlarıyla ele 
alarak muhtelif platformlarda genişleten 
ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek 
alanda çalışan kişiler için faydalanabile-
cekleri bir yapı oluşturmayı amaçlamakta-
dır.

Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle alana 
daha fazla ilgi çeken İKAM, hem ulusal 
hem de uluslararası platformlarda mev-
cut kapitalist sisteme alternatif olabilecek 
somut çözüm önerileri içeren bir merkez 
olarak alanda önemli bir boşluğu doldur-
mayı hedeflemektedir.

İKAM araştırma projeleri ve yayınların yanı 
sıra, konferanslar, çalıştaylar, sempoz-
yumlar, atölyeler, öğrenci destek ve staj 
destek programları, seminerler, sosyal 
etkinlikler ve medya iletişim faaliyetleri 
yürütmektedir.

İKAM çerçevesinde düzenlenen faaliyet-
ler ve kamuoyunu bilgilendirici içerikte 
olacak olan sonuç bildirgeleri, meselelere 
getirilen çözüm önerileri ile İktisat alanın-
daki politika üreticileri ve uygulayıcılarına 
stratejik hedefler gösterilmesi amaçlan-
maktadır. 

İslam İktisadı çerçevesindeki teorik ve 
pratik konuları ele alan İKAM, sorun odaklı 
ve karşılaşılan meselelerin çözümüne yö-
nelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. 
İKAM bünyesinde araştırma, yayın, eğitim, 
akademik etkinlik ve kamuoyu oluşturma 
çalışmaları yapmaktadır.

İKAM’IN AMAÇ, HEDEF
VE TEMEL FAALİYETLERİ
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Ülkemizde ve dünyada genel olarak İslam iktisa-
dı çalışmaları sınırlı kalmakta, bu nedenle de bu 
alanda yapılan çalışmaların çeşitlendirilmesi ge-
rekmektedir. Kapitalist sisteme dair bütün antitez-
ler gün geçtikçe çürütülmekte ve bu sisteme karşı 
çare olacak bir alternatif geliştirilememektedir. 
İslam iktisadı önerdiği sistem ve uygulamalarla 
daha adil bir iktisadi hayat ve bölüşüm sağlama 
potansiyeline sahiptir. Zira İslam iktisadı çabası ve 
iddiası inançtan kaynaklanmaktadır ve bu öğreti 
Müslümanlara sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
bağlamda, geçmiş birikimlerin ışığında, yeni ça-
lışmalara yoğunlaşarak yetkin araştırmacıların bu 
alana yönelmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

7. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ

10 161ÜLKE

5 KABUL

BAŞVURU

21TAM METİN
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ise İslam iktisat anlayışının da zımnen kabul etti-
ği paranın zaman değeri ve durumu tartışılmıştır. 
Dördüncü oturumda finansal istikrar konusu Tür-
kiye ve Malezya örnekleri üzerinden değerlendi-
rilmiştir. Son oturumda ise para politikasının etiği 
ve merkez bankasının durumu konuşulmuştur. 
Atölyenin üçüncü gününde gerçekleştirilen kapa-
nış paneli ile finans kuruluşlarının yöneticileri ve 
İslam iktisadı konusunda çalışma yapan akade-
misyenlerin tebliğlerini sunmasıyla program sona 
ermiştir.

7. İslam İktisadı Atölyesi’nde İslami bir para sis-
temini inşa edebilmek için pragmatik politikaların 
düzenlenmesi ihtiyacına işaret eden bir sonuç 
bildirisi de yayımlanmıştır. Önceki altı atölyede ol-
duğu gibi 7. İslam İktisadı Atölyesi’nde de sunulan 
tebliğler, İktisat Yayınları tarafından Türkçe olarak 
ve Routledge Yayınları tarafından İngilizce olarak 
yayımlanmaktadır.

İKAM tarafından 2013’ten beri düzenlenen İslam 
İktisadı Atölyesi bu düşünce ile yola çıkmış ve bil-
gi birikimine değerli katkılar sunmuştur. Güncel 
finansal konulardan ziyade teorik ve uygulamalı 
iktisat alanını kapsayan ve çıktılarının ürüne dö-
nüştüğü atölye, büyük ilgi toplamıştır. 

İKAM’ın organizasyonu ve Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğiyle düzenlenen 
7. İslam İktisadi Atölyesi, 5-7 Nisan 2019 tarihleri 
arasında “İslam İktisadında Para” temasıyla, 10 
farklı ülkeden, içlerinde önde gelen akademis-
yenlerin bulunduğu 200 katılımcı ile İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. 12 tebliğin sunulup tartışıldı-
ğı atölyede, modern iktisadın temel varsayımları 
karşısında İslam iktisadında paranın yeri, rezerv 
bankacılığı, katılım bankacılığının kredi arzı, İs-
lami para politikası, büyüme – para ilişkisi, para 
politikası etiği gibi konular ele alınmıştır. 

Atölye oturumlarının ilkinde, makro düzeyde İs-
lami hassasiyetlere sahip bir ekonomi modelinin 
nasıl uygulanacağı ve ekonominin İslamileştiril-
mesi konusu tartışılmıştır. İkinci oturumda rezer-
ve bankacılığı, tam ve kısmi rezerv bankacılığının 
sorun çözme kabiliyetleri ve İslam fıkhına uygun 
rezerv bankacılığının nasıl olacağı konusu ma-
saya yatırılmıştır. Atölyenin üçüncü oturumunda 
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İslam İktisadı Atölyesi sekizincisi 
Sakarya Üniversitesi iş birliği ile, 
3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Sakarya’da gerçekleştirilecektir. 
Gelecek yılın atölyesinin teması 
“İslam İktisadının Kurumları” ola-
rak belirlenmiştir.

Bazı finansal kurumların çöküşü, 
birbiri ardına düşen makroeko-
nomik göstergeler ile birçok eko-
nomiyi etkilemiştir. Bu nedenle 
ekonomik, finansal ve düzenleyi-
ci sistemin mevcut yapısı ve po-
litika çerçevesi entelektüel ve 
politik söylemde en üst düzeyde 
sorgulanmaya devam etmekte-
dir. Bu bağlamda, düzgün işleyen 
ekonomik ve finansal kurumlara 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
Günümüz modern toplumunun 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 
İslam tarihinin klasik yapısında gömülü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumlar inşa edilmelidir. Bu 
amaçla, İKAM himayesinde, İslam iktisadı disiplininde çalışan deneyimli akademisyenler farklı bakış açı-
larını sunacak, mevcut çalışmalar eleştirel bir biçimde değerlendirilecek ve ortak bir gelecek inşa süreci 
için öneriler sunulacaktır.

8. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
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Alandaki çalışmaları teşvik etmek üzere her yıl İKAM tarafından 
verilen İslam İktisadı Ödülleri bu yıl da İslam İktisadı Atölyesi açı-
lışında düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştur.

İslam İktisadı Araştırma Ödülü

İslam İktisadı Araştırma Ödülü yapmış olduğu değerli çalışmalar 
ile alana yapmış olduğu katkılardan dolayı İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankası Meclisi eski üyesi Prof. Dr. Sabri Orman’a 
takdim edilmiştir.

İslam İktisadı Uygulama Ödülü

Uygulama Ödülüne üyeleri arasında dayanışmayı öngören Müs-
takil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karz-ı Hasen Sandığı layık 
görülmüştür. 4 ayrı fon ile kurulmuş olan sandık kurulduğundan 
bu yana fon miktarını başarılı bir şekilde arttırmıştır. Sandık, Karz-ı 
Hasen uygulamalarına örnek teşkil etmektedir. İslam İktisadı Uy-
gulama ödülü MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı adına MÜSİAD Ge-
nel Başkanı Abdurrahman Kaan’a takdim edilmiştir.

İslam İktisadına Katkı Ödülü

İslam İktisadına Katkı Ödülü ise yaşamı boyunca İslam iktisadı 
alanına yapmış olduğu katkılar ve yayımladığı çok sayıda değer-
li eser dolayısıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’na takdim edilmiştir.

2019 İSLAM İKTİSADI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
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GÜNCEL KONULARIN 
ELE ALINDIĞI 
ÇALIŞTAYLAR İSLAM 
İKTİSADINA
KATKI SAĞLIYOR 
İKAM, İslam İktisadı alanındaki gelişmelere katkı yapmak üze-
re ihtisas sahibi kişilerin katılımıyla çalıştaylar düzenlemekte-
dir. Yapılan çalıştaylarda uzman isimlerin bir araya gelmesiyle 
İslam iktisadı alanında farklı meselelerin ele alınması, tartışıl-
ması ve çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli dönem-
lerde düzenlenen toplantılarda, gün boyunca belirlenen bir 
konuda kapsamlı müzakereler yapılmaktadır.
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İKAM’ın düzenlediği çalıştaylar dizisinin altıncısı olan “Karz- ı Hasen 
Çalıştayı” 16 Mart 2019’da İLKE Vakfı’nda gerçekleştirilmiştir. Progra-
ma çeşitli üniversitelerden ve iş hayatından konunun ilgilileri katılım 
sağlamıştır. Doç. Dr. Süleyman Kaya “Karz-ı Hasen’in Fıkhi Boyutu ve 
Tarihi Tecrübesi” hakkında, Arş. Gör. Dr. Mücahit Özdemir ise “Karz- ı 
Hasen Modelleri: Dünya ve Türkiye Uygulamaları” konusunda sunum 
gerçekleştirmiştir. Çalıştayın son oturumunda Bekir Sami Nalbantoğ-
lu MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, Ali Can Yenice İKSAR ve Abdullah 
Talha Genç ise KAMPERDER’de mevcutta yürütülen Karz-ı Hasen uy-
gulamaları hakkında bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşmışlar-
dır. Çalıştayda Karz-ı Hasenin fıkhi boyutu ile beraber Türkiye’deki 
uygulamalarından ve kurumsallaşma zemininden söz edilmiştir. Ka-
tılım bankaları, dernek, vakıf gibi farklı yapıların uygulama içerisinde 
görev-sorumluluklarına da değinilmiştir.

KARZ-I HASEN ÇALIŞTAYI

2 3ARAŞTIRMACI 
SUNUMU

UYGULAMA
SUNUMU 1 50RAPOR MÜZAKERECİ
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İKAM çalıştaylarının yedincisi, 
2 Kasım 2019’da İSAR Vakfı ev 
sahipliğinde gerçekleşmiştir. İş 
Ortaklıkları temasıyla gerçekleş-
tirilen çalıştaya katılımcılar yoğun 
ilgi göstermiştir. Mevzu hukuk ve 
İslam hukuk doktrini çerçeve-
sinden iş ortaklıklarının genel 
durumu çalıştayın konusu olarak 
ön plana çıkmıştır. Çalıştayda 
Necmettin Kızılkaya “Teorik ve 
Tarihsel Boyutlarıyla İslam Hu-
kukunda İş Ortaklıkları” başlıklı 
tebliğini sunmuştur.  Çalıştayın 
ilk oturumu sunulan tebliğin mü-
zakeresi ile sona ermiştir.  İkinci 
oturum Mustafa Halil Çonkar’ın 
“Günümüzde Hukuki ve İktisadi 
Açıdan İş Ortaklıklarının Mevcut 
Durumu” başlıklı tebliği ile baş-
lamış, akabinde güncel hukukta 
iş ortaklıklarının temel sorunları 
sorularla tartışılmıştır.

İŞ ORTAKLIKLARI ÇALIŞTAYI

40MÜZAKERECİ 2 SUNUM 1 RAPOR
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İSLAM İKTİSADI 
TEMEL EĞİTİM 
PROGRAMLARI 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 
İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam iktisadı alanında 
çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştır-
macı ve araştırmacı adayları için İKAM tarafından düzenlen-
mektedir. Araştırmacıların program sonrası zihinlerinde İslam 
iktisadı kavramı, bu kavramın günümüze kadar süregelen se-
rüveni, temel ilkeleri ve bu alanın sektörde uygulama karşılığı 
olan katılım bankacılığının genel hatlarıyla inşa edilmiş olması 
hedeflenmektedir. Ayrıca alanda çalışmaya aday araştırmacı-
ların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi 
temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısın-
da İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm öneri-
lerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır.
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 
3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
İslam iktisadı alanında çalışma-
lar yapan araştırmacı adayları 
için giriş eğitimi olarak planla-
nan İslam İktisadı Temel Eğitim 
Programı’nı düzenlemiştir. Eğitim 
programı araştırmacıların yoğun 
ilgisini görmüş, programa farklı 
üniversitelerden çok sayıda yerli 
ve uluslararası öğrenci katılmış-
tır.

İLKE Vakfı ev sahipliğinde iki 
gün süren eğitim programında 
Zeyneb Hafsa Orhan “İslam İk-
tisadının Doğuşu ve Gelişimi”, 
Ozan Maraşlı “İslam İktisadının 
Metodolojisi”, Taha Eğri “Güncel 
İktisadi Sorunlar Karşısında İslam 
İktisadı”, Hamdi Çilingir “İslam 
İktisadının Temel İlkeleri”, Yusuf 
Dinç “Katılım Bankacılığına Giriş”, 
Hakan Sarıbaş “İslam İktisadi 
Sisteminin Temel Bileşenleri” ve 
Hasan Hacak “İslam İktisadının 
Fıkhi Temelleri” başlıklı eğitimleri 
vermiştir. 

İSLAM İKTİSADI TEMEL EĞİTİM 
PROGRAMININ İLKİ İKAM’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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İSLAM İKTİSADI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 
ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKAM, İslam İktisadı Temel Eğitim 
Programı’nı ilk kez Anadolu’da 
gerçekleştirmiştir.

16-17 Kasım tarihleri arasında 
Adana’da Doğu-Batı Bilim Sa-
nat Derneği ve İKAM iş birliği 
ile gerçekleştirilen İslam İktisadı 
Temel Eğitim Programı yoğun ilgi 
görmüştür. Programda iki gün 
boyunca İslam iktisadına dair 
konular çerçevesinde eğitimler 
yapılmıştır. Cem Korkut “İslam 
İktisadının Doğuşu ve Gelişimi”, 
Ozan Maraşlı “İslam İktisadının 
Metodolojisi”, Taha Eğri “Güncel 
İktisadi Sorunlar Karşısında İs-
lam İktisadı”, Haşim Akça “İslam 
İktisadının Temel İlkeleri”, Hadin 
Öner “Katılım Bankacılığına Gi-
riş”, Hakan Sarıbaş “İslam İktisa-
di Sisteminin Temel Bileşenleri” 
ve Batuhan Akartepe “İslam İk-
tisadının Fıkhi Temelleri” baş-
lıklı eğitimleri vermiştir. Eğitime 
Çukurova üniversitesinden çok 
sayıda öğrenci, akademisyen ve 
programa ilgi duyan iş insanları 
katılmıştır.
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Daha önce İstanbul ve Adana 
gibi illerde yapılan ve araştırma-
cıların yoğun ilgisini gören İslam 
İktisadı Temel Eğitim Programı, 
İslam Düşünce Enstitüsü ve İKAM 
iş birliğiyle 30 Kasım-1 Aralık ta-
rihleri arasında Ankara’da ger-
çekleştirilmiştir.

Açılış konuşmasını İslam Düşün-
ce Enstitüsü Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
gerçekleştirdiği programda, Cem 
Korkut “İslam İktisadının Doğuşu 
ve Gelişimi”, Fevzi Mutlu “ İslam 
İktisadında Zekat Kurumu”, Taha 
Eğri “Güncel İktisadi Sorunlar 
Karşısında İslam İktisadı”, Ham-
di Çilingir “İslam İktisadının Fıkhi 
İlkeleri”, Celal Türer “İktisat ve 
Ahlak”, Hakan Sarıbaş “İslam İk-
tisadi Sisteminin Temel Bileşen-
leri” ve Batuhan Akartepe “İslam 
İktisadının Temel İlkeleri” başlıklı 
eğitimleri vermiştir. Programa 
çok sayıda öğrenci, akademis-
yen ve programa ilgi duyan iş 
insanları katılmıştır.

İSLAM İKTİSADI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 
ANKARA’DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 
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ALANA İLGİYİ 
ARTIRMAK ÜZERE 
KONFERANSLAR 
DÜZENLİYORUZ

İKAM, İslam iktisadı alanında güncel konuları tartış-
mak için ilgililere çeşitli ortamlar oluşturmaktadır. 
Bunlardan biri de konferanslardır. Alanında etkin ve 
nitelikli konuşmacıların yer aldığı İKAM Konferansları 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilmektedir.
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 29 Nisan 2019 tarihinde Oxford Üniversitesinde İslam iktisadı çalışmala-
rı yapan Dr. Adeel Malik ile “İslam’ın Bakış Açısından Sosyal Adalet: Günümüze Yansımaları” konferansını 
düzenlemiştir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik dalgalanmaların sebepleri ve sonuçları, kurumların politik eko-
nomisi ve kalkınma, finans ve kalkınma arasındaki ilişki gibi alanlarda çalışmalar yapan Malik, ekonomik 
büyüme, dalgalanmalar ve politik ekonomi konularda ampirik araştırmalar yürüten bir kalkınma makro 
ekonomistidir.

Malik, konferansta İslam dünyasının ürettiği sosyal adalet bağlamındaki önemli fikirleri ele alarak, bu 
fikirlerin çağdaş siyasi ve ekonomik ilişkilerini geniş çerçevede değerlendirmiştir. İslam’daki sosyal ada-
letin önemini hem teorik hem de tarihsel açıdan ayrıntılı olarak anlatmış, tarihin görünür ve görünmez 
değişimi arasındaki bağlantıyı örneklerle açıklamıştır. Konferansın videosu İKAM Youtube kanalında ya-
yınlanmıştır.

İSLAM’IN BAKIŞ AÇISINDAN
SOSYAL ADALET KONFERANSI
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 
14 Aralık 2019’da İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde İslam iktisadı 
çalışmaları yapan Prof. Dr. Ahmet 
Faruk Aysan ile “İslam İktisadının 
Geleceği” başlıklı bir konferans 
düzenlemiştir.

Düzenlediğimiz bu programda 
İslam iktisat anlayışının hem so-
runları hem de baskın anlayış 
karşısında gelecek tasavvuru tar-
tışılmıştır. Katılımın yoğun olduğu 
programda İslam iktisadının hem 
hukuk hem de iktisat anlayışı 
bağlamında geleceği üzerinde 
durulmuştur.

İSLAM İKTİSADININ GELECEĞİ 
KONFERANSI
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İslam iktisadı alanında son kırk yılda yayınlanan makaleler, dergiler ve kitaplarla ciddi bir birikim oluş-
turulmuştur. İslam iktisadı alanı ilerlemeye ve genişlemeye devam ederken alanda bazı sorunlarla kar-
şılaşılmıştır. Dergiler yayın standardını yükseltmiş ve alan genişledikçe yapılan çalışmalar yetersiz hale 
gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalarda güncel dışında aranan eserleri bulmak zorlaşmış, bu durum 
yeni çalışmaların üretilmesini de olumsuz etkilemiştir. 

Araştırmacı ve akademisyenlere İslam iktisadı alanında yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli bir 
ortam sağlamayı kendisine gaye edinen İKAM, bu çerçevede mevcut çalışmaların açıklamalı bir bibliyog-
rafyasını alandaki araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan online veri tabanı, 
özellikle 1970’lerin sonrasından günümüze kadar yayınlanmış olan literatürün büyük bir kısmını içer-
mektedir. Bibliyografyaya eklenen kaynaklar arasında kitap, kitap bölümleri, dergi makaleleri, konferans 
bildirileri ve tezler bulunmaktadır.

Bibliyografyada şu anda beşten fazla dilde araştırma yapılabilmektedir. Bununla beraber on binden fazla 
eser taranabilir durumdadır.

İSLAM İKTİSADI BİBLİYOGRAFYASI 
YENİ ESERLERLE ZENGİNLEŞTİ

726 KİTAP BÖLÜMÜ

1800 ‘DEN 
FAZLA 
DİĞER 
ESER

4878 MAKALE 2952 KİTAP
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TUJISE, İslam iktisadı ve finansının her boyu-
tundan araştırmaları, tarihini, teorik temelle-
rini, fıkıh ile ilgisini, uygulanabilir araçlarını ve 
uygulamalarını bir araya getirme konusunda 
çalışmalar yapan ve bu çalışmaları yayım-
layan hakemli bir dergidir. İslam iktisadının 
deneyimli akademisyenleri ile gelecek vaat 
eden araştırmacılarına yan yana olabilecek-
leri bir araştırma platformu sağlayan TUJISE, 
İslam iktisadının ayrı bir disiplin olarak geli-
şebilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

2014 yılından beri İslam iktisadı ve finans-
manı alanına önemli katkılar yapan TUJISE 
İKAM tarafından yılda iki kez yayımlanmak-
tadır. En son 12. sayısı olan 6.2 sayısını ya-
yımlanan dergi, ESCI, EBSCO Host, Directory 
of Open Access Journals, SOBİAD, Resear-
chBib indekslerince taranmaktadır.

TURKISH JOURNAL OF
ISLAMIC ECONOMICS
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RAPORLAR

İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 2019 yılında 2 araştırma 
raporu ve 2 ülke raporu olmak üzere 4 rapor yayımlamıştır.

4TOPLAM
İKAM
RAPORU2 ÜLKE

RAPORU2 ARAŞTIRMA
RAPORU
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’ın hazırladığı raporların onuncusu yayımlanmıştır. Raporda Kırkla-
reli Üniversitesi’nden Taha Eğri, asgari ücret ve istihdam konusunu ele alırken İstanbul Üniversitesi’nden 
Sayım Yorğun İslam ülkelerinde sendikal haklar ve bu alanda yaşanan sıkıntıları değerlendirmiştir. 

Rapor iki bölümden oluşmaktadır. “Asgari Ücret ve İstihdam: OECD Ülkeleri İçin Panel Zaman Serisi Yak-
laşımı” başlıklı ilk bölümde OECD ülkelerinde asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 
Çalışmada 1997-2017 dönemi için panel zaman serisi yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde hem model 
hem de ülke düzeyinde katsayılar tespit edilmiştir.  Günümüzde asgari ücret uygulamalarının piyasa üze-
rine ne tür etkileri olacağı hakkındaki tartışmalar ise hâlen devam etmektedir. Çalışma bu tartışmaların 
yanı sıra farklı ekonomik anlayışların asgari ücrete bakışını değerlendirmektedir.

İkinci bölüm ise “İslam Ülkelerinde Sendikal Haklar ve Yaşanan Sorunlar” başlığını taşımaktadır. Bu bö-
lümde İslam dünyasındaki sendikal haklar ve bu haklarla ilgili uygulamalar incelenmiştir. Çalışma bir 
yandan İslam ülkelerinde sendikal haklara ve uygulamalara yönelik durum tespiti yaparken sorunları 
tartışmayı ve çözüm önerileri gündeme getirmeyi amaçlamıştır.

İSLAM İKTİSADINDA EMEK RAPORU
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Bu rapor; akademik dergilere hâlihazırdaki araştırma merkezlerine ve yayınevlerine odaklanarak özel-
likle son yirmi-otuz yıl içerisindeki İslam iktisadı ve finansı disiplininde ortaya çıkan araştırma hacmini 
incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma İslam iktisadı, bankacılık ve finans üzerine yayımlanan muhtemel 
tüm dergiler hakkında detaylı bilgi içeren ilk geniş kapsamlı rapor olmuştur. 

Araştırma sonucunda bu disiplin içinde yayınlanan dergilerin sayısının yaklaşık olarak 73 olduğu saptan-
mış ve bu sayının önceki tüm araştırmalarda bildirilen sayıdan oldukça fazla olduğu ortaya konmuştur. 
Ayrıca listelenen dergilerin her biri için yayın dilleri, yayın yılı ve yayın sıklığı detaylandırılmaya çalışılmış-
tır. Bu dergilerin coğrafi dağılımı ve indekslenmesinin de okuyucuların ilgisini çekeceği düşünülmekte-
dir. Bu raporun hem genel okuyucular için bilgi verici bir kaynak hem de araştırmacıların ileriye dönük 
araştırmalarını yayınlamak için uygun dergileri bulmalarına yardımcı olacak faydalı bir rehber olmasını 
temenni etmekteyiz.

İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI SAHASINDA 
ÇALIŞMA YAPAN DERGİ VE YAYINEVLERİ 
ÜZERİ BİR DEĞERLENDİRME
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Bu çalışma, Doğu Afrika’nın İslam iktisadını ve finansını benimsemek adına çıktığı yolculuğun izini sür-
mektedir. Çalışma, incelenen dört ülkeden her biri için İslam iktisadı ve finansı tarihine, İslami finansal 
kurumların ana akım sektörle karşılaştırılmasına, İslami finans eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin durumu-
na ve zekât ve vakıf sektörlerinin önemli noktalarına dair incelemeler sunmaktadır. Çalışma sonucunda 
genel olarak bu bölgedeki İslam iktisadı ve finansının, başlıca İslami bankacılık sektörü üzerinden ele 
alındığı görülmektedir.

Çalışma, bölgedeki İslam iktisadı ve finansının temel etkenlerini saptamaktadır. Bu etkenlere önemli 
ölçüde kalabalık bir Müslüman nüfus ve etik yatırım fırsatları için gösterilen talep de dâhildir. Diğer yan-
dan bazı ülkelerde destekleyici yasal bir çerçevenin olmaması, kalifiye insan kaynaklarının eksikliği, 
şeri esaslara uyulmaması ve daha baskın olan ana akım sektörün getirdiği katı rekabet gibi zorluklar da 
mevcuttur. Bu rapor, belirlenen ortak özelliklere dayalı karşılaştırmalı bir analiz yapmaktadır.

DOĞU AFRİKA’DA İSLAM İKTİSADI VE 
FİNANSININ TARİHİ VE GELİŞİMİ
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Bu çalışma, Bangladeş’in İslam iktisadını ve finansını benimsemek adına çıktığı yolculuğun izini sürmek-
tedir. Bangladeş Güney Asya’da bulunan dördüncü en büyük Müslüman ülke olma özelliğine sahip bir 
ülkedir. Bu ülke, aynı akran grubu içerisinde bulunduğu çevredeki ülkeler ile karşılaştırıldığında, takdire 
şayan bir ekonomik ve toplumsal başarı elde etmiştir. İslami bankacılık varlıkları açısından küresel dü-
zeyde sahip olduğu pay nispeten düşük görünmekle birlikte, bölgesel düzeydeki payı cesaret verici bir 
görüntü sunmaktadır. 

Bu bağlamda çalışma, İslam iktisadı ve finansı tarihine, İslami finansal kurumların ana akım sektörle kar-
şılaştırılmasına, İslami finans eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin durumuna ve zekât ve vakıf sektörlerinin 
önemli noktalarına dair incelemeler sunmaktadır. Araştırma sonucunda genel olarak bu bölgedeki İslam 
iktisadı ve finansının, başlıca İslami bankacılık sektörü üzerinden ele alındığı görülmektedir.

BANGLADEŞ’TE İSLAMİ BANKACILIK VE 
FİNANS ALANINA GENEL BİR BAKIŞ
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İKTİSAT YAYINLARI

İktisat Yayınları; ‘’İslam İktisadı’’ dü-
şüncesinin külli bir şekilde inşası 
için yetkin fikir ve teorilerin üretil-
mesini teşvik etmeyi ve yeni çalış-
malara zemin oluşturmayı amaç-
layan İKAM ve hazırladığı nitelikli 
çalışmalarla yayın hayatına devam 
eden Nobel Akademik Yayıncılık ile 
birlikte alanda eksikliği hissedilen 
kaynak ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulmuştur.

Hem dünyada hem de Türkiye’de 
İslam İktisadı ile ilgili çalışmaların 
yükselişte olduğu görülmekle bir-
likte, bu çalışmaların yeterli oldu-
ğunu söylenemez. Özellikle Türkçe 
literatüre bakıldığında bu alanda 
çok az sayısı eser verildiği görül-

mektedir. İktisat Yayınları bu boşlu-
ğu doldurmak adına öncelikle ya-
bancı literatürdeki önemli isimlerin 
eserlerini Türkçeye kazandırmaya 
yoğunlaşmış, daha sonra da Türkçe 
telif eserlere yönelmiştir. Bu bakım-
dan kuruluşundan bu yana kısa bir 
sürede bu alanda yayın yapan çoğu 
yayınevini üretkenlik bakımından 
geride bırakmıştır.

İktisat Yayınları yayımladığı telif ve 
tercüme eserlerle Türkiye’de artan 
araştırma ve eğitim faaliyetlerine 
katkı sağlamaya devam etmekte-
dir.  2020 yılında çıkarmayı planla-
dığı 25 kitabı ile birlikte bu alandaki 
öncü rolünü devam ettirmeyi hedef-
lemektedir.
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Adil Bir Para
Sistemine Doğru

İslam İktisat Düşüncesinin
Olgunlaşması (17.YY)

İktisadın
Geleceği

Ekonomide
Devletin Rolü

Zekâtın Kurumsallaşması

İslam İktisadının
Kısa Tarihi

İslam İktisadına  
Giriş

İslam İktisadının
Meseleleri

Müslüman Arap Yazarların
İktisat Düşüncesi (19.YY)

İslam ve Ekonomi
Politik Sistemler

Katılım Bankacılığında
Risk

İslam İktisadı  
Üzerine Söyleşiler

M. Umer Chapra

Abdul Azim Islahi

M. Umer Chapra

Mohammad Nejatullah Siddiqi

Mervan Selçuk
Şakir Görmüş

Ahmed El-Ashker
Rodney Wilson

Ali Muhyiddin Karadâğî

Muhammed Akram Khan

Abdul Azim Islahi

Abdul Karim Bangura

Zeyneb Hafsa Orhan

Fatih Savaşan
Fatih Yardımcıoğlu
Şakir Görmüş
Süleyman Kaya
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Yönetişime
İslamî Bakışlar

İslam’da İktisadi Kuruluşlar 
ve Yoksullukla Mücadele

Zafar Iqbal 
Mervyn K. Lewis

Ed.: Munawar Iqbal

İslam İktisadı
Metodolojisi

Ed.: Necmettin Kızılkaya

İslam İktisadının  
Ekonomisi

Rauf A. Azhar

20 Kitap 
yayımlandı

Kitap  
yayıma 
hazırlanıyor

25

İslam İktisadının Temelleri:
Kurumlar ve Kuramlar

Abdul Azim Islâhi Monzer Kahf

Ahlâklı Olmak ve
İnsanın Esenliği Üzerine
Görüşler

Sabahattin Zaim ile
İktisat Toplum ve Siyaset

Syed Haider Nawab Naqvi

Faruk Taşçı

Muhammed Hamidullah
İslam İktisadının Öncü İsmi
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Adil Bir Para Sistemine Doğru

Yazar: M. Umer Chapra

Çev: Ömer Faruk Tekdoğan

Sayfa: 312 Baskı, 2019

Bu çalışma, İslamî para sisteminin hedefleri, doğası ve işlevlerinin ele alındığı kapsamlı ve bütünleyici bir 
eserdir. İslam’da faiz gerçekten yasaklandı mı, eğer öyleyse, bunun ardında yatan amaç nedir? Bir eko-
nomi faizsiz çalışabilir mi? Kaynak tahsisi, tasarruf ve sermaye oluşumunun, ekonomik istikrar ve büyüme 
üzerinde ne gibi etkiler vardır? Chapra, bu kitapta, konuyla ilgili gizemleri ve bu konudaki bazı soruları 
kapsamlı bir ekonomik analiz yoluyla cevaplandırmaktadır.

Ekonomide Devletin Rolü: İslamî Bir Bakış

Yazar: Mohammad Nejatullah Siddiqi 

Çev: Faruk Taşçı

Sayfa: 184 Baskı, 2019

Sosyal adaletin tesisi için İslam toplumunda devletin rolünü tasdik eden ve ekonomideki yerini aktif bir 
aktör olarak vurgulayan Siddiqi, Kur’an ve sünnetten alıntılar vererek İslamî bir devletin temel ekonomik 
işlevlerini sıralamakta ve onları günümüz yapılarında incelemektedir. Ahlâki değerler, gönüllü sektör ve 
siyasi yapının İslamî hayatın olmazsa olmaz parçaları olduğunu vurgulayan Siddiqi, günümüz örneklerin-
de, İslamî ekonomik yapı hakkında bir çerçeve sunmaktadır.

İslam ve Ekonomi-Politik Sistemler 

Yazar: Abdul Karim Bangura 

Çev: Zeyneb Hafsa Orhan

Sayfa: 292 Baskı 2019

Bu kitap, Müslüman toplumların tarih boyunca işlemiş olan belli başlı ekonomi politik sistemlerini nasıl 
aştıkları ve onlarla nasıl bir ilişki kurdukları hakkındadır. Bu bağlamda incelenen ekonomi politik sistem-
ler, merkantilizmi, kapitalizmi, sosyalizmi, sosyal demokrasiyi, ülkenin kendi kaynaklarına dayanması ve 
günümüzdeki küreselleşmeyi içermektedir.



İKAM FAALİYET RAPORU 201938

İslam’da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele

Yazar: Munawar Iqbal

Çev: Zeyneb Özbek Sabır

Sayfa: 316 Baskı:2019

Yoksullukla mücadele, insanlığı uzun zamandır meşgul eden ve özellikle dünyanın belli bölgelerinde 
hâlen önemli bir mesele olarak durmaktadır. Bu bölgelere baktığımızda çoğunluğunun Müslüman nüfusa 
ev sahipliği yaptığını görmekteyiz. Kitap, yoksullukların azaltılmasına yönelik İslâmî yaklaşım ve İslâmî 
sistemin kurumlarının bu konuda oynadığı rol üzerine odaklanmaktadır.

Yönetişime İslamî Bakışlar

Yazar: Zafar Iqbal, Mervyn K. Lewis

Çev: İlyas Çalışkan

Sayfa: 536 Baskı: 2019

Yönetim konusunu İslam iktisadı bağlamında inceleyen çok az çalışma vardır. Bunun yanında, İslam’ın ve 
Batı’nın bu konudaki bakış açılarını karşılaştıran çalışma sayısı ise çok daha azdır. Kitap, İslam’ın temel 
ilkelerini, felsefesini ve yasal geleneklerini klasik ve çağdaş kaynaklarından faydalanarak ele almakta, 
Batı’nın duruşuyla mukayese edilebilecek bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Zekâtın Kurumsallaşması: Dünya Uygulamaları ve

Türkiye için Model Önerisi

Yazar: Mervan Selçuk / Şakir Görmüş 

Sayfa: 216 Baskı 2019

Bu çalışmada, zekâtın kurumsal bir yapıda uygulandığı ülkeler hakkında bilgiler verilmiş ve karşılaştırmalı 
olarak bu zekât kurumları incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında, mevcut yasal ve kurumsal yapıları da göz 
önüne alarak, Türkiye’de modern anlamda uygulanabilir bir zekât kurumu için model oluşturulmuştur.
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İslam İktisadında Metodoloji: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Editör: Necmettin Kızılkaya

Çev: Zeynep Özbek Sabır, Gülnihal Kafa

Sayfa: 656 Baskı: 2019

Bu kitap, İslam iktisadında metodoloji konusunu kapsamlı bir şekilde ele alan, bu konuda temel soru(n)
ları tespit eden ve bunlara farklı çözüm önerileri ve cevaplar arayan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu ça-
lışmaların yoğunlaştığı alanları dört ana başlık altında toplamak mümkündür: İslam iktisadının kökenleri 
ile ilgili meseleler, metodoloji çerçevesinde gündeme gelen temel sorular, fıkhın sunmuş olduğu imkân-
ların metodoloji tartışmalarındaki yeri ve başka kültür ve medeniyetler ile karşılaşma sonucunda ortaya 
çıkan ana problemler. Alanın önemli isimlerinin birikimlerini bir araya toplayan ve bu çerçevede önemli 
tartışmalara bir yandan kapı aralayan bir yandan da süregelen tartışmalara somut çözümler üreten çalış-
maların her biri metodoloji tartışmalarına önemli katkılar sunmaktadır.

İslam İktisadının Kısa Tarihi

Yazarlar: Ahmed El-Ashker, Rodney Wilson

Çev: Safa Yıldırım, Ziya Ekrem Bayrak

Sayfa: 382 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu kitap, ekonominin kendine özgü analitik araçlarla ayrı bir disiplin haline gelmesinden çok önce, İs-
lam’ın ortaya çıkışından kaynaklanan Müslüman iktisadî düşüncesini kapsamaktadır. İslam’ın ortaya çıktı-
ğı antik Arabistan’daki ekonomik çevre incelenmiş, Kur’an ve sünnetteki ekonomik kavramların yanı sıra, 
erken dönem Müslüman hukukçuların düşüncesi ele alınmıştır.

İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması (17. Yüzyıl)

Yazar: Abdul Azim Islahi

Çevirmen: Hümeyra Doruk Keskin

Sayfa: 150 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu kitap, 17. yüzyılda İslam iktisadi düşüncesinin durumunu ele almaktadır. Islahi, doğru bir bakış açısı 
oluşturmak ve Müslüman ülkelerdeki durum hakkında tarihsel bir arka plan bilgisi sağlamak için başlan-
gıçta Müslüman devletlerin tarihine, iktisadi ve entelektüel durumuna genel bir bakış sunmaktadır.
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Muhammed Hamidullah: İslam İktisadında Öncü Bir İsim

Yazar: Abdul Azim Islahi

Çevirmen: Abdülkadir Macit

Sayfa: 332 Baskı: 1. Baskı, 2019

Hint coğrafyasının son dönem en önemli İslam âlimlerinden, hukukçu ve tarihçilerinden birisi olan Mu-
hammed Hamidullah; Kur’an’ın çevirisine, hadis edebiyatına, Hz. Peygamberin biyografisine, uluslararası 
İslam hukukuna, İslam politikalarına ve İslam’ın mirasına dair geniş yelpazede birçok çalışma kaleme 
almış ve önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Islahi tarafından düzenlenen bu çalışmanın ilk bölümünde 
Hamidullah’ın hayatı, İslam iktisadına katkısı ve zekâta dair yaklaşımını ele alan yazılar yazar tarafından 
kaleme alınmış sonrasında ise İslam iktisadı ile ilgili çeşitli konularda Hamidullah tarafından yazılan on 
üç makaleye yer verilmiştir.

Müslüman Arap Yazarların İktisat Düşüncesi (19. Yüzyıl)

Yazar: Abdul Azim Islahi

Çevirmen: Üzeyir Serdar Serdaroğlu 

Sayfa: 208 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu çalışma, Islahi’nin erken dönem Müslüman âlimlerin iktisadi görüşleri üzerine yaptığı araştırma se-
risinin devamı niteliğinde olup, Tunus, Suriye, Yemen ve Mısır bölgelerinden Müslüman âlimlerin iktisat 
düşüncesini araştırmaktadır.

Ahlâklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler: İslam İktisadına Bir Katkı

Yazar: Syed Haider Nawab Naqvi 

Çev: Miraç Çeven

Sayfa: 304 Baskı: 1. Baskı, 2019

Kitap, genel olarak din, ahlâk ve ekonomi arasındaki aktif bir etkileşime ve özellikle (idealize edilmiş) bir 
İslam iktisadına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Ahlâkın temellerine hem seküler hem dinsel açıdan odak-
lanan Naqvi, kendi içsel mantık ve toplumsal zorunluluk parametreleri dâhilinde tüm ahlâki sistemlerin, 
diğerlerinin insan refahını maksimize etmek adına salık verdikleri şeyden kazanç sağlamaya çalıştığını 
göstermektir.
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İktisadın Geleceği: İslamî Bir Bakış 

Yazar: M. Umer Chapra

Çev: Melih Turan

Sayfa: 480 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu eser, hem iktisadi hem de ahlâki açıdan ana akım iktisadın bilimsel ve samimi bir eleştirisidir. Chapra, 
Batı merkezli kapitalist iktisadın hem faydalarının hem de limitlerinin farkındadır. İktisadi analizin değe-
rinin ve insanlığın ilerlemesine katkı yapabileceğinin bilincinde olarak, bu sistemin zayıf taraflarının bu 
disiplinin gerçek rolünü oynamasına gölge düşürdüğünü belirtmektedir. Çalışma ayrıca iktisadi etkinliği 
göz ardı etmeyecek şekilde, İslami bir bakış açısı ile eşitlik ve adalet meselesine odaklanılmasının ge-
rekliliğine vurgu yapmaktadır.

İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler   

Yazarlar: Fatih Savaşan, Fatih Yardımcıoğlu, Şakir Görmüş, Süleyman Kaya

Sayfa: 336 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu kitap, İslam iktisadı alanında emek vermiş, kendi alanlarında öncü roller oynamış ve günümüzde 
İslam iktisadı ve finansının çok daha geniş kesimlere ulaşmasında etkili olmuş hocalarla ve İslamî finans 
alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle, düzenleyicileriyle yapılan söyleşilerden oluşmaktadır.

İslam İktisadının Ekonomisi

Yazar: Rauf Azhar

Çev: Hüsnü Tekin

Sayfa: 384 Baskı: 1. Baskı, 2019

İslamî bir ekonomi diğer ekonomilerden ne derece farklıdır? İslam iktisatçıları tarafından sıkça gündeme 
getirilen bu soru bağlamında Azhar, İslamî bir ekonomi ve piyasa ekonomisi arasındaki farklılıklar ve 
benzerlikler üzerinden bir tartışma gerçekleştirmektedir.
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İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar

Yazar: Monzer Kahf

Çev: Nurettin Tüysüz

Sayfa: 334 Baskı: 1. Baskı, 2019

İslam’ın öngördüğü/tasarladığı kurumsal yapıya dayanan bir ekonominin nasıl bir kurumsal ortam ge-
rektirdiği sorusu üzerinden çalışmasını kaleme alan Kahf, arzu edilen ekonominin bünyesinde bulunan 
birim ve aktörlerin davranışlarını da şekillendirdiğini belirtmektedir. Yazar, “İslam iktisadı nedir?” ve “Onu 
neden incelememiz gereklidir?” sorularına cevap vererek başlamakta; tanım, kapsam, bilgi kaynakları ve 
uygunluk kavramlarını tartışarak devam etmektedir.

Sabahattin Zaim ile İktisat Toplum ve Siyaset

Derleyen: Faruk Taşçı

Sayfa: 237 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu kitap, hocaların hocası olarak anılan merhum Sabahattin Zaim hocanın çeşitli dergi ve mecralarda 
çıkmış röportajlarının bir derlemesinden oluşmaktadır.

Katılım Bankacılığında Risk: Kâr-Zarar Ortaklığı Enstrümanlarının Analizi

Yazar: Zeynep Hafsa Orhan

Sayfa: 208 Baskı: 1. Baskı, 2019

Bu kitap; her şeyden önce mezkûr gelişmelerin, mudârebe ve müşâreke olan kâr-zarar ortaklığı enstrü-
manlarına mahsus oluşan ekstra risklerin bir sonucu olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Kitabın amacı 
mudârebe ve müşâreke ile ilgili her türlü ekstra risk için analiz yapmaktır.
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Yeni döneme girerken hedeflerini daha da 
büyüten İKAM, Sakarya Üniversitesi İSEFAM 
ile yayın iş birliği anlaşması imzalamıştır. İSE-
FAM’ın öncelikli amacı; İslam ekonomisi ve 
finansı alanında gerekli her türlü teorik ve 
uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma-
ları yapmak, İslam ekonomisi ve finansına 
ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve 
güncel durumunu araştırmak, geleceğine 
ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum 
bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için 
gerekli faaliyetleri yürütmek, disiplinler arası 

bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve bu amaçla uygulama modelleri geliştirmektir. Bu doğrultuda bun-
dan sonraki süreçte İSEFAM tarafından çıkarılan kitaplar, proje çıktıları ve lisansüstü tezler İktisat Yayınları 
tarafından yayımlanacaktır.

İktisat Yayınları; ‘’İslam İktisadı’’ düşüncesinin külli bir şekilde inşası 
için yayımladığı telif ve tercüme eserlerle Türkiye’de artan araş-
tırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaya devam etmektedir.  
Alanın önde gelen yayın evi olan İktisat Yayınları’nın eserleri bir 
çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bu kapsamda 
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği İGİAD, İKAM aracılı-
ğıyla çeşitli üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı bölümlerinde 
okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, derslerinde 
okutulan İktisat Yayınları kitaplarını hediye etmiştir.

İKAM, İSEFAM İLE
YAYIM ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ 

ÖĞRENCİLER İKTİSAT YAYINLARI 
KİTAPLARIYLA BULUŞTU 
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İKAM Kitap Konuşması etkinliği, 26 Ocak 2018’de İslam İktisadı Araş-
tırma Merkezi’nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştiril-
miştir. İKAM Başkanı Lütfi Sunar’ın moderatörlüğünü yaptığı prog-
rama çok sayıda öğrenci, akademisyen ve alanın ilgilileri katılmıştır. 
Lütfi Sunar’ın takdimi ile başlayan program, Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın 
“İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler” kitabının oluşumu ve yazım süre-
cindeki deneyimlerini dinleyicilerle paylaşmasıyla devam etmiştir. 

Soru cevap bölümün ardından programın ikinci oturumu Prof. Dr. Şa-
kir Görmüş ve Arş. Gör. Mervan Selçuk’un “Zekatın Kurumsallaşması” 
kitabı hakkındaki değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Şakir Görmüş 
İktisat Yayınları’ndan çıkardığı kitap ve kitabın yazım süreci hakkında 
katılımcıları bilgilendirmiştir. Program Lütfi Sunar’ın konuşmacılara 
hediye takdimi ile sona ermiştir.

KİTAP KONUŞMALARI DİZİSİNİN 
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ



SUNUMLAR

İKAM sunumlarında nitelikli tezler sunul-
makta, ortaya çıkan paylaşım ile yeni ça-
lışmaların kapısı aralanmaktadır. İslam ik-
tisadı alanında çalışan akademisyenlerin 
tezlerini vakıf merkezinde seçkin dinleyici 
topluluklarına sunmalarına ortam oluşturan 
İKAM’da 2019’da çeşitli sunumlar gerçek-
leştirilmiştir.
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İKAM Danışma Kurulu toplantısı 7 Aralık 2019 tarihinde İKAM’da gerçekleşmiştir. 2019 yılı faaliyetlerinin 
danışma kurulu üyelerine sunulduğu toplantıda, 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin danışma kurulu üyelerin-
den öneriler alınmıştır. ‘’İslam İktisadı alanına katkıyı nasıl arttırabiliriz?” sorusuna cevap aranmış, İKAM’ın 
gelecek üç yıl planı ve vizyonu çizilmiştir.

Toplantıya İKAM Yürütme Kurulu üyeleri, İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. İ. 
Gü ran Yumuşak, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Kallek, Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, 
Prof. Dr. Mehmet Babacan, Doç. Dr. Erkan Erdemir, TKBB Danışma Kurulu üyesi Temel Hazıroğlu, Sakar-
ya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. Mahmut Bilen, Prof. Dr. Şakir Görmüş, Doç. Dr. Ali 
Kabasakal, Doç. Dr. Nurullah Gür, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Servet Bayındır, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Taşdemir, KTO Karatay Üni versitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Döndüren, ve 
Erciyes Üniversitesi’nden Ekrem Erdem katılmıştır. Katılımcılar hem İKAM’ın gelecek vizyonuna dair hem 
de İslam iktisadı alanının geleceğine dair katkıda bulunmuşlardır.

YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ VE 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ 
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 
İKAM Sunumları dizisinin üçüncüsü “İslami Mikro-
finans Model Önerileri” başlığıyla Mücahit Özde-
mir tarafından 23 Şubat 2019’da İLKE Vakfı’nda 
gerçekleştirilmiştir. Programa çeşitli üniversite-
lerden ve iş hayatından konuya ilgi duyan kişiler 
katılım sağlamıştır. Özellikle İslami prensiplerle 
bağdaşmayan unsurların olması dolayısıyla meş-
ruluğu ve aynı zamanda kapsamı tartışılan mikro 
finans uygulamalarının İslami Bankacılıktaki ko-
numu hakkında çeşitli noktalara değinilmiştir.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin düzenledi-
ği İKAM Sunumları dizisinin dördüncüsü “İslami 
Bankalarda Bilgi, Finansal Performans ve Kurum-
sal Yenilik’’ başlığıyla Erhan Akkaş tarafından 23 
Kasım 2019’da İLKE Vakfı’nda gerçekleştirilmiştir. 
Programa çeşitli üniversitelerden ve iş hayatın-
dan konuya ilgi duyan kişiler katılım sağlamıştır.

Bu çalışmada, bilginin makro ve sektörel boyutta 
önemli bir faktör olduğunu ve İslami bankaların 
oluşumu sürecinde ontolojik ve epistemolojik 
olarak farklı bir yol izlediğini, dolayısıyla İslami 
bankaların bankacılık sistemi içerisinde organik 
kurumlar olmadığını ancak bu bankaların kurum-
sal yenilik olduğunu ortaya koymuştur. 

İSLAMİ MİKROFİNANS VE MODEL 
ÖNERİLERİ - MÜCAHİT ÖZDEMİR

İSLAMİ BANKALARDA BİLGİ, FİNANSAL 
PERFORMANS VE KURUMSAL YENİLİK - 
ERHAN AKKAŞ
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islamiktisadı.net, faaliyetlerini İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin bünyesinde yürüten bir web sitesi 
projesidir. Sitenin amacı, farklı kategoriler altında yapılan özgün paylaşımlarla İslam iktisadı ve finansı 
alanın gelişimine katkı sağlamaktır. Site günümüze kadar İKAM araştırmacılarının kolektif bir çalışmasıyla 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak devam eden süreçte bu projenin profesyonel bir şekilde yürütülmesi 
için siteden sorumlu bir editör atanarak, sitenin faaliyetlerine editör üzerinden devam etmesine karar 
verilmiştir. Sitenin kullanım kolaylığının ve performansının arttırılması için de gerekli çalışmalar yürütül-
mektedir.

Site 2019 Ekim ayından itibaren editör yönetiminde faaliyetlerine devam etmiştir. Geçen 3 aylık süre 
içerisinde mevcut kategorilerde sistematik bir şekilde dosya paylaşımı devam ederken, buna ek olarak 
da 1 yeni kategori (Nedir? Kimdir?), 1 yeni söyleşi serisi (Farklı Açılar), ve 2 araştırma dosyası serisi (İslami 
Muhasebe Serisi ve İslami Maliye Serisi) faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir kategori (Soru-cevap) üze-
rinde çalışmalar devam etmektedir. 

3 aylık süre içerisinde sitenin gerçekleştirdiği faaliyetler araştırmacılarla paylaşılmış ve site için yazı talep 
edilerek yapılan iş kolektif hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu süreç içerisinde Kuveyt Türk Katılım Bankası 
ile bir sponsorluk görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Son olarak Konya Ticaret Odası, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Konya Karatay Üniversitesi’ne 
kurumsal ziyarette bulunulmuştur. 2020 yılında yeni dosya kategorileri ve serilerle site içeriğinin güçlen-
dirilmesi, reklam faaliyetleriyle site etkileşiminin artırılması hedeflenmektedir.

İSLAMİKTİSADI.NET
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İKAM, Türkiye’de İslam iktisadı alanında farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora derecelerinde 
çalışma yapan genç kuşak araştırmacılar ile bir araya gelip çalışmalarını paylaşmakta ve iş birliklerini 
geliştirmektedir. Bu amaç ile farklı üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans ve dok-
tora çalışmalarını sürdüren genç araştırmacılar 14 Haziran 2019’da İKAM’da bir araya geldi. İLKE Teras 
Salonu’nda İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın 2018 İKAM Faaliyet Raporu üzerinden gerçekleştirdiği 
sunum ile başlayan programda, genç araştırmacılara İKAM’ın amacı, projeleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili 
bilgi verilmiştir. Buluşmada araştırmacılar tarafından İKAM faaliyetlerinin nitelik olarak geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi bağlamında öneriler paylaşılmıştır. Günümüzde İslam iktisadı alanında akademik ve pra-
tik anlamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretme noktasında önemli olan bu öneriler buluşmada 
değerlendirilmiştir.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR İKAM’DA 
BULUŞTU

Çeşitli üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini sürdüren 
çok sayıda genç araştırmacı İKAM’da bir araya gelmiştir. 14 Eylül 2019’da İLKE Vakfı Teras Salon’da ger-
çekleşen toplantıda İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından genç araştırmacılara İKAM’ın amacı, 
projeleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmacıların İKAM’dan beklentilerini paylaştığı bu-
luşmada, İslam iktisadı alanında akademik ve pratik anlamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretme 
noktasında önemli olan bu öneriler sunulmuştur. 

İslam iktisadı alanında çalışmalarını sürdüren genç araştırmacıların bir araya gelmesi, gündemin değer-
lendirilip fikir alışverişinde bulunulması bağlamında önem taşıyan toplantı araştırmacıların değerlendir-
meleriyle son bulmuştur. 

İSTİŞARE TOPLANTISI
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ZİYARETLER

İKAM, İslam iktisadı alanında hizmet veren 
ulusal ve uluslararası kuruluşlara ziyaret-
ler gerçekleştirmektedir. İKAM’ın kurumsal 
görünümünü öne çıkaran bu ziyaretler, ola-
sı iş birlikleri ve İslam iktisadı alanına katkı 
açısından önem taşımaktadır. Bu çerçeve-
de 2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçek-
leştirmiştir.
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Al Maali Dubai’nin Fas’taki yöneticileri Dr. Wail Aaminou ve Dr. Ahmed Tahiri Jouti, 26 Eylül 2019’da İslam 
İktisadı Araştırma Merkezi’ni ziyaret etmiştir. Konukları İKAM’ın koordinatörü Ahsan Shafiq, İKAM uzmanı 
Osman Paldır ve İLKE Vakfı Müdürü Kadir Yaman karşılamıştır. Ayrıca görüşmede İslam İktisadı alanında 
birlikte yapılabilecek muhtemel projeler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmenin so-
nunda Al Maali temsilcilerine İKAM’ın yayımladığı araştırma raporlarından hediye edilmiştir.

AL MAALİ TEMSİLCİLERİNİN ZİYARETİ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Vu-
ral ve Destek Birimleri Koordinatörlüğü Yöneticisi Halis Çelenk İslam 
İktisadı Araştırma Merkezi’ne ziyarette bulunmuştur. Toplantıda İslam 
İktisadı Araştırma Merkezi Başkanı Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Müdürü Ka-
dir Yaman, İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Bedrettin Çiçek, İKAM 
Uzmanları Ahsan Shafıq ve Osman Paldır yer almıştır. Ziyarette ku-
rumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmış, muhtemel 
iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaretin 
bitiminde konuklarımıza İktisat Yayınları’ndan son çıkan kitaplarımız 
hediye edilerek nezaketleri için teşekkür edilmiştir.

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ 
TEMSİLCİLERİNİN ZİYARETİ
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İslam ekonomisi alanında önemli çalışmalar yapan ICIFE Başkan Yardımcısı Abdul Razaq Dzuliastri 16 
Temmuz 2019’da İKAM’a nezaket ziyaretinde bulunmuştur. ICIFE Başkan Yardımcısı Abdul Razaq Dzu-
liastri görüşmede İslam iktisadında teşekkül eden kurum ve kuruluşların müşterek hareket etmelerinin 
imkânı ve bu alanda yapılan çalışmaların ehemmiyeti üzerinde durulmuştur. Ayrıca görüşmede İslam 
İktisadı alanında birlikte yapılabilecek muhtemel projeler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

ICIFE TEMSİLCİSİ İKAM’I ZİYARET ETTİ

Al-Huda İslami Bankacılık ve Ekonomi Merkezi (CIBE) Afrika Bölgesel 
Koordinatörü Tanzila Javed, 7 Ağustos 2019’da İslam İktisadı Araş-
tırma Merkezi’ni ziyaret kapsamında İKAM koordinatörü Ahsan Sha-
fiq ile bir araya gelmiştir. Konuğumuz, İKAM ekibine dünyanın çeşitli 
ülkelerinde gerçekleştirdikleri İslami finans danışmanlığı faaliyetleri 
hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca Al-Huda, gelecekte gerçekleştirmeyi 
planladıkları projeler ve bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışma-
ları kapsamında İKAM ile gerçekleştirilebilecek bir ortaklığa duyu-
lan ilgiyi de dile getirmiştir. Sonrasında konuğumuza, İKAM’ın tarihi, 
amaçları ve gerçekleştirilen hedefleri hakkında bilgi verilmiştir. Gö-
rüşme esnasında, özel olarak, araştırma ve geliştirme alanında iki 
kuruluş arasındaki gelecekteki ortaklıklar ele alınmıştır.

AL-HUDA CIBE TEMSİLCİSİ İKAM’I
ZİYARET ETTİ
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İKAM Hamdi Döndüren hocayı KTO Karatay Üniversitesindeki makamında ziyaret etmiştir. Hocaya İKAM’ın 
son çıktılarının bir kısmı takdim edilip, İKAM faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmede İslam ikti-
sadı alanının geleceği hakkında yapılması gereken çalışmalar bağlamında hocadan tavsiyeler alınmıştır. 
Görüşme hocamızın, 25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe 
girecek olan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 
maddesinin katılım bankacılığına ilişkin ne gibi faydaları beraberinde getireceğine yönelik değerlendir-
mesiyle sona ermiştir.

İKAM ziyaretleri kapsamında Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
başkanı ve Konya Ticaret Odası başkanı Selçuk Öztürk ve Karatay 
Üniversitesi genel sekreteri ve İslam ekonomisi ve finansı bölümü 
öğretim görevlisi Hüseyin Ergun’u ziyaret edilmiştir. Görüşmede 
İKAM faaliyetleri tanıtılırken, yayımlanan son çıktılar hocalarımıza 
takdim edilmiştir. Görüşmelerin devamında İKAM ve KTO Karatay 
Üniversitesinin gelecekteki olası proje iştirakleri gündeme getirilmiş-
tir. Ziyaretler iyi niyet temennileri ile sona ermiştir.

HAMDİ DÖNDÜREN HOCAYI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

İKAM’DAN KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
ZİYARETİ
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İKAM 2019-2020 dönemi itibariyle İslam iktisadı ve finansı alanında 
lisansüstü programlarını faaliyete geçiren Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’ne bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret kapsamında 
öncelikle üniversite rektör yardımcısı Zekeriya Mızırak makamında, 
sonrasında ise İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Necmettin Güney 
fakültede ziyaret edilmiştir. 

Japonya’nın Kyoto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shinsuke Nagaoka, 2 
Aralık 2019’da İKAM’ı ziyaret etti. Nagaoka’yı, İLKE Vakfı Müdürü Kadir 
Yaman ve İKAM Koordinatörü Ahsan Shafıq kabul etmiştir. Görüşme 
süresince, iki kurumun gelecekte birlikte gerçekleştirebileceği faali-
yetler ele alınmıştır. Özellikle araştırma ve geliştirme alanında iki ku-
rumun gelecekteki potansiyel birlikteliği bağlamında yapılan görüş-
meler iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Görüşme, Nagaoka’ya İKAM 
faaliyetlerinin yer aldığı raporun hediye edilmesiyle son bulmuştur.

Uganda İslam Üniversitesi’nden Taha Kasule 9 Aralık 2019’da İKAM’ı 
ziyaret etmiştir. Görüşmenin başlangıcında Kadir Yaman, İKAM’ın 
devam eden faaliyet ve projelerinden bahsettiği bir sunum gerçek-
leştirmiştir. Dr. Kasule İKAM’ın İslam ekonomisi alanına yaptığı kat-
kılardan dolayı kendisinin ve üniversitesinin duyduğu memnuniyeti, 
İKAM ile işbirliği altında projelere imza atmaktan mutlu olacaklarını 
dile getirmiştir. 

İKAM’DAN NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ

JAPONYA’NIN KYOTO 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN İKAM ZİYARETİ

UGANDA İSLAM ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
TAHA KASULE İKAM’I ZİYARET ETTİ



2020’DE
İKAM

Yapılan kurumsal ziyaretler sırasın-
da görüşülen faaliyetlerin bir kısmı-
nın 2020’de gerçekleştirilmesi he-
deflenmektedir. 

Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 
gerçekleştirilecek 8. İslam İktisadı 
Atölyesi 3-5 Nisan tarihleri arasında 
Sakarya’da gerçekleştirilecektir. Bu 
yılın atölyesinin teması “İslam İkti-
sadının Kurumları” olarak belirlen-
miştir.

İKAM tarafından düzenli olarak her 
yıl verilen İslam İktisadı Ödülleri 
2020 yılı içerisinde gerçekleştirile-
cek bir program ile sahiplerini bula-
caktır. Bu ödül programı sayesinde 
İslam iktisadına katkıda bulunmuş 
akademi camiası mensupları ve İs-
lam iktisadına ve amacına uygun 
çalışan kurumlar ödüllendirilmekte-
dir.

2019 yılı içerisinde farklı şehirler-
de gerçekleştirilen İslam iktisadı 
Temel Eğitim Programı, 2020 yılı 
içerisinde de gerçekleştirilmeye 
devam edecektir. Bu program İslam 
iktisadına ilgili kişilere İslam iktisa-
dının ilkeleri, kurumları, amacı gibi 
konularda iki gün süren konferans 
dizileri halinde gerçekleştirilmekte-
dir.



İKAM tarafından belli aralıklarla, İs-
lam iktisadının alanına vâkıf kişilere 
yazdırılan raporlar 2020 yılında da 
yayımlanmaya devam edilecektir. 
İçerisinde ülke raporları ve araştır-
ma raporları bulunan bu yayımlarda 
İslam iktisadının diğer Müslüman 
ülkelerdeki mevcut durumu ve İs-
lam iktisadının güncel meseleleri 
ele alınmaktadır.

İslam iktisadı literatürünün zengin-
leşmesi için çeşitli yayınlar yapan 
İktisat Yayınları 2020 yılı içerisinde 
yeni eserler yayınlamayı planlamak-
tadır. İktisat Yayınları yayımladığı te-
lif ve tercüme eserlerle Türkiye’de 
artan araştırma ve eğitim faaliyet-
lerine katkı sağlamaktadır. 2019 
yılında yayımladığı 20 kitap ile bü-
yüyen İktisat Yayınları 2020 yılında 
çıkmasını planladığı 25 kitabı ile bir 
İslam İktisadı literatürü oluşmasına 
destek vermeyi amaçlamaktadır.

İKAM bünyesinde gerçekleştirilen 
sunumlar için 2020 yılında daha 
güncel bir müfredat benimsene-
cektir. Bu amaçla İslam iktisadı ve 
ekonomisi alanında hem akademi-
ye hem de özel ve kamu sektörü-
ne, belirleyecekleri siyasalar için 
önemli ipuçları verilmeye devam 
edilecektir.

Türkiye’de ve Uluslararası alanda 
İslam iktisadı müktesebatının geliş-
tirilmesi amacıyla yayımlanan TU-
JİSE dergisi 2020 yılında da alana 
öncülük etmeye devam edecektir.
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BASINDA İKAM
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