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ADİL BİR DÜNYA
BEREKETLİ BİR
İKTİSAT İÇİN...



İSLAM İKTİSADI 
ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) 
olarak gayemiz “İslam iktisadı” düşüncesi-
nin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve 
teorilerin üretilmesini teşvik etmek ve yeni 
çalışmalara zemin teşkil etmektir.

Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle İslam 
iktisadına olan ilgiyi arttıracak olan İKAM, 
hem ulusal hem de uluslararası platform-
larda mevcut kapitalist sistemin dışında ve 
alternatif olabilecek somut çözüm önerileri 
içeren bir merkez olarak ortaya çıkmıştır. 
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İKAM, mevcut kapitalist sisteme alternatif adil, 
helal kazancı teşvik eden, insana ve insan emeği-
ne saygılı bir sistemin oluşması için uzun soluklu, 
derinlikli, bütünlüklü, nitelikli çalışmaların yapıl-
masını amaçlamaktadır.

İKAM araştırma projeleri ve yayınların yanısıra, 
konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar, atölye-
ler, öğrenci destek ve staj destek programları, 
seminerler, sosyal etkinlikler ve medya iletişim 
faaliyetleri yürütmektedir.

İKAM’IN AMAÇ, HEDEF 
VE TEMEL FAALİYETLERİ
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5. İslam İktisadı Atölyesi 31 Mart 
Cuma akşamı açılış paneliyle 
başlayarak 1 -2 Nisan 2017 tarih-
lerinde Sakarya’da “İslam İktisa-
dı Perspektifinden Faiz” başlığı 
ile gerçekleştirilmiştir.

 İki gün süren atölyenin sonunda 
yapılan değerlendirme oturu-
munda; din, finans, sosyal ada-
let, hukuk ve daha birçok açıdan 
ele alınan faizin yaratmış olduğu 
sorunlara dair 17 maddelik bir bil-
diri yayınlandı.

5. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ

Çalıştayda 6 farklı ülkeden önde 
gelen 11 akademisyen bildiri sun-
du ve bu bildiriler Türkiye’den 
alanında tanınmış 100’den faz-
la akademisyenin katılımıyla 
tartışıldı. Toplantıda faiz, faize 
alternatif sistemler, faizle ilgili 
güncel meseleler, faizsiz sistem-
de üretim ilişkileri gibi konular, 
İslam iktisadı perspektifinden 
ele alındı.

Günümüzde
İktisadi Problemlerin
Temel Kaynağı
Faizdir
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Metodolojii konulu 6. İslam İktisadı Atölyesi’nin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Gelen 170 başvuru 
arasından 40 bildiri seçilerek tam metinleri istendi. Atölye 6-8 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirilecek.
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4 Mart 2017 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslara-
rası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile or-
tak düzenlenen çalıştayda Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Hakan Sa-
rıbaş dünyada İslam iktisadı ve finansı lisansüstü müfredatlarını ve 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Zeyneb Hafsa Orhan ise 
Türkiye’de İslam iktisadı ve finansı lisansüstü müfredatlarını incele-
yen bir teknik rapor sundu.

Türkiye’deki lisansüstü eğitim müfredatının iyileştirilmesi için bir baş-
langıç olması hedeflenen çalıştay iki ayrı oturumda 60 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşmiştir.

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 
MÜFREDATINI GELİŞTİRME
ÇALIŞTAYI

60
KATILIMCI

2
RAPOR
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Uluslararası İslami Finans Eğitimcileri Konseyi (ICIFE) ile ortaklaşa 17 Temmuz 2017’de İLKE dernek 
merkezinde düzenlenen çalıştayda, İslam iktisadı ve finansı alanındaki eğitimin mevcut durumu 
ve gelecekteki kavramsallaştırması küresel bir perspektifle ele alındı.

Çalıştay, İslam iktisadı ve finansı alanında eğitim veren ve araştırma yapan Türkiye ve Malezya’da-
ki araştırmacılarla kurumlar arasında ikili ilişkiler ve işbirliği için bir platform sağlaması amacına 
hizmet etmiştir.

MALEZYA VE TÜRKİYE’DE
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI EĞİTİMİ 
ÇALIŞTAYI
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İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finan-
sı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) 
ile ortak 18 Kasım 2017’de İstanbul Üniver-
sitesi’nde düzenlenen çalıştayda İslam ikti-
sadı alanının teori ve uygulamada toplum 
ve medyada oluşturduğu algı, alanında uz-
man akademisyenlerce müzakere edilmiş-
tir. İslam iktisadının medya algısı üzerine 
yapılmış olan bir araştırma da rapor olarak 
sunulmuştur. İslam iktisadına dair medya 
verileri incelenmiş; alanın geleceği için tav-
siye kararlar alınmıştır.

KAMUOYUNDA
İSLAM İKTİSADI
ÇALIŞTAYI
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İKAM bünyesinde, İLEM ile işbirliği halinde İslam iktisadı alanındaki çalışmaları genişleterek, daha çok 
sayıda nitelikli insanın ilgisini çekmek ve yeni araştırmacılar yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlik dersler 
açılmış ve okuma grupları oluşturulmuştur.

İHTİSAS PROGRAMLARI

Zeyneb Hafsa Orhan

İslam Ekonomisi:
Fıkıh, Tarih ve Dönüşümler

Bu derste İslam iktisadı, fıkıh, 
tarih ve yakın geçmişteki 
dönüşümler çerçevesinde 

incelenmiştir.

Taha Eğri

İslam İktisadı
Okumaları

Bu derste, İslam iktisadına bir 
giriş gerçekleştirilmiş ve temel 

meseleler ele alınmıştır.

İsa Yılmaz

İslami Politik Ekonomi
Okumaları

Bu derste İslam iktisadı bir 
ekonomi-politik yaklaşımı 

çerçevesinde ileri düzeyde ele 
alınmıştır.
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Yıl içerisinde alanında uzman hocalar tarafından, özel 
konular etrafında yoğunlaştırılmış dersler 2 günlük bir 
program ile gerçekleştirilerek, araştırmacıların belirli 
meselelere odaklanarak bilgi düzeylerinin artırılması 
amaçlanmaktadır.

Necmettin Kızılkaya
İslam Hukukunda Akit Teorisi

İslam hukukunu diğer sistemlerden ayıran ve önemli 
kılan kavram ve konuların önemli bir kısmı muâmelât 
alanında bulunmaktadır. Bu derste, İslam hukukunun 
temel konularından biri olan akitlere hâkim olan teori 
ele alınmıştır.

Toseef Azid
Moral Economy
Moral Capital and Moral Market

Bu derste ekonominin ahlaki boyutu ele alınmış ve 
Müslüman iktisatçıların değere materyalden daha 
çok önem vermeleri gerektiği üzerinde durulmuştur.

Muhammad Akram Khan
İslam İktisadının Metodolojisi

Ana akım iktisadın varsayım ve metodolojisinin İsla-
mi ilimlerin klasik metodolojisi ile çeşitli biçimlerde 
çelişmesi, metodoloji tartışmalarının çekirdeğini 
oluşturmuştur. Bu derste İslam İktisadı Metodolojisi 
çerçevesindeki konular işlenmiştir. 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
DERSLER
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İslâm iktisadı alanında ortaya konan eserlerinin açıklamalı bibliyografyasının yapılması hedeflenmekte-
dir. Bu bağlamda, Türkçe, İngilizce ve Arapça literatür taranarak künyeleri ve özet muhtevası katalog-
lanacaktır. İlgili katalog web tabanlı ve arama yapılmaya uygun bir şekilde tasarlanarak araştırmacıların 
hizmetine sunulacaktır. Bu proje ile diğer faaliyetlerde de olduğu gibi araştırmacıların mevcut çalışmaları 
en kısa zamanda bütüncül olarak görebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle yeni 
çalışmalar için ufuk açıcı bir zemin oluşturulması hedeflenmektedir.

İlgili katalog, web tabanlı ve arama yapılmaya uygun bir şekilde tasarlanarak araştırmacıların hizmetine 
sunulacaktır.

Ocak 2018’de tamamlanacak proje ile İslâm iktisadı alanında yapılacak çalışmaların kaynak problemi 
ciddi bir biçimde çözülmüş olacaktır. 

İSLAM İKTİSADI
BİBLİYOGRAFYASI PROJESİ
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İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası 
için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni ça-
lışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ve hazırladığı nitelikli 
ve özgün çalışmalarla yayın hayatına devam eden Nobel Akademik 
Yayıncılık ile birlikte alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiyacını kar-
şılamak üzere kuruldu.

İktisat Yayınları yayımladığı telif ve tercüme eserlerle Türkiye’de 
artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlıyor. 2017 yılında 
yayımlanan 13 eser ile İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyat 
oluşturulmaya başlandı.

İKAM bünyesinde kurulmuş olan İktisat Yayınları içerisinde ilk olarak 
basılan İslam İktisadı Atölyeleri’nin çıktılarının ardından 5 yılda 60 
kitap yayımlanacaktır.

İKTİSAT YAYINLARI

13 40
KİTAP

YAYIMLANDI
KİTAP YAYIMA 

HAZIRLANIYOR

www.iktisatyayinlari.com
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Yılda iki kez çıkartılan ve uluslararası hakemli bir dergi 
olan TUJISE, İKAM’a devredildikten sonra hem tasarım 
hem içerik hem de yayın sistemi bakımından yenilendi. 
Derginin ilk sayısı yeni tasarımıyla birlikte yayımlandı. 
Bu sayıda Fahim Khan, Hichem Hamza, Ekrem Erdem, 
M. D. Habiburrahman ve Selim Ahmed gibi alanın önem-
li isimlerinin 7 adet makalesi bulunuyor. Bir sonraki sa-
yının hazırlık çalışmaları ise tamamlanmak üzeredir.

TURKISH JOURNAL OF 
ISLAMIC ECONOMİCS 
(TUJISE)
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İKAM, İslam iktisadı alanında ya-
pılan araştırmaların neticelerini 
kamuoyu ile paylaşmak ve alan-
daki bilgi birikimine katkı sağla-
yarak yeni çalışmaları beslemek 
amacıyla Araştırma Raporları 
yayımlamaktadır. 2017 yılında 2 
adet Araştırma Raporu Türkçe ve 
İngilizce olarak yayımlanmıştır.

ÜLKE VE ARAŞTIRMA 
RAPORLARI

Yine farklı ülkelerdeki deneyimi 
ve gelişmeleri yakından takip et-
mek ve bilgi birikimini aktararak 
çoğaltmak maksadıyla İKAM’da 
Ülke Raporları yayımlanmaktadır. 
Toplam 10 ülke hakkında raporun 
hazırlanması hedeflenmektedir. 
2017 yılında 3 adet Ülke Raporu 
Türkçe ve İngilizce olarak yayım-
lanmıştır.
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İKAM, İslam iktisadı alanının toplumda ve kamuda tanınması ve kabul edilmesi için çeşitli düzeylerde 
çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. 2017 yılında 2 adet konferans gerçekleştirilmiştir.

Temel Hazıroğlu

Katılım Ekonomisi: Yeni Bir Zihniyet Yeni Bir İktisat

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yar-
dımcısı Temel Hazıroğlu’nun Katılım Ekonomisi 
isimli yeni kitabı çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
konferansta yeni bir iktisadi sistem için yeni bir zih-
niyet gerektiği vurgulanmıştır.

KONFERANSLAR

Arif Ersoy

Günümüz İktisadi Sorunları Karşısında
İslam İktisadının Çözüm Önerileri

Türkiye’de İslam iktisadının öncü isimlerinden 
birisi olan Arif Ersoy tarafından verilen ve yo-
ğun bir katılımla gerçekleştirilen bu konferansta 
günümüz iktisadi sisteminin temel sorunları ve 
bunlara karşı İslam iktisadının önerdiği çözümler 
ele alınmıştır. 
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İslam İktisadında Sistem Yakla-
şımı konulu söyleşilerde Hakan 
Sarıbaş İslam iktisadının sistem 
boyutunu ele almaktadır. Ekim 
ayından itibaren her ayın son 
Cumartesi gününde 3 kez ger-
çekleştirilen bu söyleşilerde bir 
sistem olarak İslam iktisadının 
temel bileşenleri incelenmiştir. 

HAKAN SARIBAŞ İLE
İKTİSAT SÖYLEŞİLERİ
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Türkiye’de İslam İktisadı alanında 
çalışma yapan genç kuşak araş-
tırmacılar bir araya gelip çalışma-
larını paylaşmakta ve işbirliklerini 
geliştirmektedirler. Bu kapsamda 
yıl içerisinde çeşitli toplantılar ve 
şehir dışında buluşmalar organi-
ze edilmiştir.

GENÇ İKTİSATÇILAR 
TOPLULUĞU
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İKAM, genç araştırmacıların fikirlerini paylaşacakları ve İslam iktisadı 
alanındaki çalışmaların, etkinliklerin duyurulacağı islamiktisadi.net 
internet sitesini yayın hayatına geçirdi. Yoğun ilgi gören bu sitede 
alandaki gelişmeler aktarılmakta ve yeni mevzularla ilgili araştırma 
yazıları yayınlanmaktadır.

islamiktisadi.net
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ziyareti

TKBB ziyaretinde Genel Sekreter Osman Akyüz ile henüz teşekkül 
aşamasında olan İslami finans temsilcileri ve kurumlar arasında ku-
rulacak güçlü ilişkiler ve potansiyeller üzerine görüş alış-verişinde 
bulunuldu.

Albaraka Türk Katılım Bankası Ziyareti

İKAM heyeti, Melihşah Utku ve Temel Hazıroğlu ile karşılıklı işbirli-
ği imkânlarının geliştirilmesi ile ilgili görüştü ve merkezin faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

Malezya Ziyareti

Davut Şanver, Nihat Erdoğmuş ve Lütfi Sunar’dan müteşekkil İKAM 
Heyeti beş gün süresince Malezya’da İslam Ekonomisi ve Finansı 
alanında çalışmalar yürüten önemli organizasyonları, kurumları ve 
üniversite bölümlerini ziyaret etti.

Pakistan Ziyareti

İKAM temsilcisi Ahsen Şefik Pakistan’da bir dizi görüşme ve toplan-
tılarda bulundu.

KURUMSAL ZİYARETLER

İKAM temsilcileri, bu yıl İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki 
geliştirmek üzere Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde ziyaretlerde bulundu.
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