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İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, kurumlarıyla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar
ve yaygın din eğitimi alanında faliyet göstermek ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü
çalışmalar yapmak amacıyla 2010 yılında kurulan çatı bir kuruluştur. Bu çerçevede İLKE çatısı altında
yer alan kurumların çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumlarımızın
temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkez işlevi üstlenmektedir.
İLKE hem akademi ile iş dünyası arasındaki kopukluğu gidermeyi hem de kapitalist iktisadi sistemin
çevrelediği modern ekonomik yapının İslami değerler açısından değerlendirilmesini kendine amaç
edinerek yeni bir paradigmanın kuramsal yapısını inşa edecek birtakım faaliyetlerde bulunmaktadır.
Uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz İslam iktisadı çalışmalarını daha etkili bir zemine taşımak; İslam
iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İslam İktisadı Araştırma
Merkezi (İKAM)’ni kurduk. İLEM ve İGİAD’ın kurumsal destekleriyle İLKE tarafından kurulan merkezde
araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi faaliyetleri yürütülecektir.

İKAM
Hakkında

Ülkemizde ve dünyada genel olarak İslam iktisadı çalışmaları sınırlı kalmakta ve çalışmaların
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Kapitalist sisteme dair bütün antitezler gün geçtikçe çürütülmekte
ve bu adaletsiz sisteme karşı çare olacak bir alternatif geliştirilememektedir. İslam iktisadı önereceği
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 yaptıkları ve
söyledikleri bakımından sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda, geçmiş birikimlerin ışığında, yeni
çalışmalara yoğunlaşarak yetkin araştırmacıların bu alana yönelmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Beş yıldır düzenlediğimiz İslam İktisadı Atölyesi bu düşünce ile yola çıkmış ve bilgi birikimine değerli
katkılar sunmuştur. Ürüne dönüşen ve güncel finansal konulardan ziyade teorik ve uygulamalı
iktisat alanını kapsayan bu atölye büyük ilgi toplamıştır. İKAM bu birikim üzerinden yeni çalışmaların
yapılmasını ve farklı alanlarda bilgi üretimin artırılması gayesini taşımaktadır.
© freshidea - Fotolia.com
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İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası
için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve
yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.
İKAM, kapitalizmle el ele gelişerek büyüyen 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 amaçlamaktadır.
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 faydalanabilecekleri bir yapı
oluşturmayı amaçlamaktadır.

Amacımız

Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle alana daha
fazla ilgi çekecek olan İKAM, hem ulusal hem de
uluslararası platformlarda mevcut kapitalist sisteme
alternatif olabilecek somut çözüm önerileri içeren bir
merkez olarak alanda önemli bir boşluğu doldurmayı
hedeflemektedir.
© Tobif82 - Fotolia.com
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İKAM bünyesinde düzenlenecek olan konferans, seminer, okuma grupları ve atölyeler
temel olarak İslam İktisadı alanında çalışmakta olan, araştırmacılar ve akademisyenler ile bu
alanda yüksek lisans veya doktorasını yapmakta olan öğrencileri hedeflemektedir. Temel
paydaşlarımızı oluşturan bu kitle, aynı şekilde yine merkez tarafından yayınlanacak olan telif ve
tercüme eserlerin ilk yararlanıcıları olacaktır.
İKAM çerçevesinde düzenlenecek olan faaliyetler ve kamuoyunu bilgilendirici içerikte olacak
olan sonuç bildirgeleri, meselelere getirilen çözüm önerileri ile İktisat alanındaki politika
üreticileri ve uygulayıcılarına stratejik hedefler gösterilmiş olacak, uygulanabilir, pratik
tedbirlerin ve uygulamaların politikaların oluşturulmasında yol göstermesi sağlanacaktır.

Paydaşlarımız
Hedef Kitlemiz

İş dünyasından işçi oluşumlarına iktisat alanına dâhil olan, toplumun meseleleri ile yakından
ilgilenen sivil toplum örgütleri de gerektiğinde Merkezin bir paydaşı gerektiğinde de uygulama
ve teori üretiminde destekçisi olacaktır. Aynı şekilde İKAM kapsamında ortaya konan ürünler,
benimsenen politikalar sivil toplum kuruluşlarının çalışma ve işleyişlerinde etkili olacaktır.
Ekonomik ilişkileri ve işleyişi belirlemede pratik alanda en fazla söz sahibi olan finans kurumları
İKAM’ın hedefleri arasında olan alternatif iktisadi sistem önerilerinin uygulayıcıları olacaktır.
Dolayısıyla karşılaştıkları problemleri çözüm odaklı ele alabilecek böyle bir merkezin birikimi ve
yol göstericiliğinden en çok faydalanması beklenen kurumlar finans kurumları olacaktır.
İktisadi yapının en önemli bileşenlerinden İş dünyası da yapı ve işleyişlerinde İKAM
kapsamında ortaya konacak olan çalışmalardan hareketle uygulama ve politikalarını İslami
değerlerle bağdaştırabilecektir.
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Faaliyetler
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İslam İktisadı çerçevesindeki
teorik ve pratik konuları
ele alacak olan İKAM,
sorun odaklı ve karşılaşılan
meselelerin çözümüne
yönelik çalışmalar yapmayı
hedeflemektedir. İKAM
bünyesinde araştırma,
yayın, eğitim, akademik
etkinlik ve kamuoyu
oluşturma çalışmaları
yapılacaktır.
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Eğitimler

Dersler/Okuma Grupları
İKAM bünyesinde İslam iktisadı alanındaki çalışmaları
genişleterek, daha çok sayıda nitelikli insanın ilgisini
çekmek ve yeni araştırmacıların yetiştirmek üzere
çeşitli dönemlik dersler yapılacak ve okuma grupları
oluşturulacaktır. İLEM İhtisas Programı kapsamında
dönemlik olarak ilan edilecek bu gruplarda, önceden
belirlenmiş okuma listeleri okunacak ve tartışılacaktır. Bu
dersler ve okuma gruplarına katılanların alana yönelik ilgi
ve becerilerinin geliştirilmesi ve böylece daha nitelikli bir
insan kaynağının oluşturulmasının ilk halkasının hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir.
Yoğunlaştırılmış Seminerler
Yıl içerisinde alanda uzman hocalar tarafından, özel
konular etrafında yoğunlaştırılmış dersler düzenlenecektir.
Bu dersler 2 günlük bir program ile gerçekleştirilerek,
araştırmacıların belirli meseleler hakkında odaklanarak
bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu dersler
sayesinde birçok farklı uzmanla bir araya gelme ve derinlikli
olarak belirli konuları inceleme şansı elde edilmiş olacaktır.
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Araştırma Raporları
Yıl içerisinde İslam İktisadının güncel ve tartışmalı konuları ile ilgili
olarak verilere dayalı analizler yapılması, raporlar hazırlanması ve
bu raporların kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Yeni
kavram ve kuramların geliştirilmesi, farklı uygulama örneklerinin
ortaya çıkarılması, saha araştırmaları etrafında şekillenecek
araştırma raporları hem uzmanlara hem de kamuoyuna yönelik
eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Araştırmalar
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Ülke Raporları
İKAM bünyesinde İslam İktisadı alanında mevcut durum
ve yönelimlerin tespit edilip analiz edileceği ülke raporları
hazırlanacaktır. Malezya, Körfez ülkeleri gibi uygulamaların
görece yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere İslam İktisadına
dair çalışmaların yapıldığı geniş bir ülke grubu ele alınarak, ilgili
raporları sırasıyla yayınlanacaktır. Farklı ülke analizlerinin bir arada
değerlendirilmesi alanın geleceğine dair bir vizyon çizilmesinde
yardımcı olacaktır.
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Yayınlar

İktisat Yayınları
İslam İktisadı alanında yurtiçinde ve yurtdışında yapılan
çalışmaları derleyerek alana dair bir müktesabat oluşturulması
hedeflenmektedir. Gerek derleme gerekse çeviri faaliyetleri ile
zengin bilgi kaynakları oluşturarak Türkiye’de artan araştırma
ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanacaktır. Yeni açılan lisans
ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek olan çeviri ve
telif eserler Türkçe literatürdeki birikim için önemli bir katkı
sağlayacaktır. Nobel Yayınları ile birlikte kurulan İktisat Yayınevi
bünyesinde İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyat oluşacaktır.
Çalışma Tebliğleri / Araştırma Notları
Alandaki birikime daha dinamik ve geniş çaplı katkı sağlamak
maksadıyla İKAM bünyesinde çalışma tebliğleri (working papers)
yayımlanacaktır. Böylece yürüyen güncel araştırmalar daha hızlı bir
biçimde ilgili kitle ile buluşturulabilecektir.
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İslam İktisadı Atölyesi

Atölyeler

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) işbirliği ile ilki 2013 yılında düzenlenen bu atölye
çalışmasının amacı İslam iktisadı alanında yapılan çalışmaların geliştirilmesidir. Bu
atölyeler aracılığıyla finansal sistemin dışında, İslam iktisadının farklı yönlerinin ele
alınmasıyla, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir.
İslam İktisadı Atölyesi alanda önemli bir boşluğu doldurmuş ve hem yurtiçi hem de
yurtdışında büyük ilgi toplanmıştır.
Her yıl Nisan ayının ilk haftası organize edilen İslam İktisadı Atölyesi’nin yıllara göre
konuları ve düzenlendiği kurumlar şunlardır:
2013
2014
2015
2016
2017

18

“Temel Kavramlar ve Fikirler”
“İslam İktisadı ve Piyasa”
“İslam İktisadında Emek”
“İslam İktisadında Sosyal Adalet”
“İslam İktisadı Perspektifinden

İstanbul
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
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Yuvarlak Masa Toplantıları
İslam iktisadı alanının farklı meselelerinin ele alınacağı yuvarlak masa toplantılarında
uzmanların bir araya gelmesi ve fikir teatilerinde bulunmasını beklenmektedir.
Dönemsel olarak düzenlenecek olan toplantılarda gün boyunca belirlenen bir konuda
kapsamlı müzakerelerin yapılması planlanmaktadır.

Akademik
Etkinlikler
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Konferanslar
İslam İktisadının farklı açılardan ele alındığı konferanslarla hem alanın geliştirilmesi
hem de daha çok sayıda insana ulaşılması hedeflenmektedir. Daha geniş bir kitleye
hitap edecek bu etkinliklerle kamuoyunun dikkatinin İslam İktisadı alanına çekilmesi
ve alana dair bilgilendirmeler yapılması planlanmaktadır. Konferanslar aracılığıyla
islam iktisadının daha geniş bir açıdan ele alınması hedeflenmektedir. Temel
meselelerin yanında, sistemsel tartışmalar ve ana akım iktisat ile olan ilişki bu etkinlikte
tartışılacaktır.
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İslam İktisadı
Ödülleri

İslam
İktisadı
Ödülleri

Alanın pratik yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla
daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması maksadıyla her yıl 3 alanda İslam
iktisadı ödülleri verilecektir. İslam İktisadı alanına katkıların artırılması ve yapılan
çalışmaların teşvik edilmesi içim her yıl şu ödüllerim verilmesi planlanmaktadır:
• Yeni ve özgün akademik üretimi teşvik için
İslam İktisadı Araştırma Ödülü
• Yeni ve özgün uygulamaları teşvik için
İslam İktisadı Uygulama Ödülü
• Uzun bir süredir alanın gelişimine katkı sağlayan kişi veya kurumları
ödüllendirmek için de
İslam İktisadına Katkı Ödülü
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İslam İktisadı Açıklamalı
Bibliyografya Projesi

Projeler
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İslâm iktisadı alanında ortaya konan
eserlerinin açıklamalı bibliyografyasının
yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda,
Türkçe, İngilizce ve Arapça literatür
taranarak künyeleri ve özet muhtevası
kataloglanacaktır. 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.

25

ilke.org.tr

26

ilkedernegi

ilkedernegi

