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Merhaba;
İLKE Bülten’in onüçüncü sayısıyla birlikteyiz. İLKE Derneği,
2018’in Ocak-Mart dönemini içine alan ilk üç ayında faaliyetlerini hem arttırdı hem de çeşitlendirdi.
İLKE Araştırma Yayın Birimi, yeni seneye çok yoğun bir faaliyet programıyla başladı. Bu dönemde detaylarını Bülten-13’te
bulacağınız dört farklı Politika Notu yayımladı ve bunların
müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinlikleri düzenledi. 15 günde bir derneğimiz internet sitesinde yayınlanan
İLKE Görüş Yazıları da birimin önemli çalışmaları arasında
yer almaktadır.
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İLKE bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) ilk araştırma raporunu yayımladı ve kamuoyuna açıkladı. “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve
Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda STK’ların son 20
yılı mercek altına alındı. Rapor, İLKE Derneği’nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı Yine KYA
tarafından düzenlenen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı
(KGEP) 2018 Bahar dönemi gerçekleştirildi.

Yayın Kurulu

Kadir Yaman

Merkez kurumlarımızdan İslam İktisadı Araştırma Merkezi
(İKAM), alanında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İslam iktisadı alanındaki eserlerin açıklamalı bibliyograflarını
dijital ortamda sunulmasını hedefleyen İslam İktisadı Bibliyografyası Projesi tamamlandı. İKAM tarafından İngilizce
olarak yayınlanan TUJISE yeni sayısında zengin bir içerikle
okuyucusuyla buluştu.
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İşadamları tarafından kurulmuş Türkiye’de ilk ve tek iş ahlakı
derneği olan kurumumuz İGİAD 2018 yılı için Asgari Geçim
Ücreti (AGÜ)’ni açıkladı. Yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı
ziyaretlerle iş ahlakı değerlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına bu dönemde de devam etmektedir.
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Özgün ilmi yaklaşımlara ve çalışmalara ev sahipliği yapan
İLEM’de Bahar Dönemi eğitimleri başladı. İLEM İhtisas
Programı ve Okuma Grupları’nda 7 farklı alanda 14 program düzenleniyor. Ayrıca Hilafet’in Osmanlılara intikalinin
500. Yılı münasabetiyle düzenlenen Hilafet Çalıştayı’nda ise
Hilafet kurumu çeşitli yönleri ile ele alındı. İLEM’in İslamcı
Dergiler Projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki
aylarda İDP’den yeni çıktılar beklenmektedir. YEKDER de
faaliyetlerini çeşitlendirdi; artık okul öncesi eğitim faaliyetleri
de organize ediyor.
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diliyoruz.
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Yılda dört sayı olarak yayınlanır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
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İLKE Bülten, İLKE ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’i tanıtmak ve faaliyetlerini duyurmak, İLKE üyeleri arasında etkileşim ağını güçlendirmek amacıyla
yayınlanır. Bu bülten İLKE Medya ve Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanmaktadır.

laştırmak amacıyla İLKE sitesinde İLKE Görüş Yazısı Serisi’ni
başlattık. Bununla mensuplarımızın belirli konularda güncel
tartışmalara vakıf olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
İLKE’de müstakil bir araştırma merkezi olarak kurduğumuz
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) da çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı alanına dair kurucu yayınlarla katkıda bulunan
İKAM, bu alanda genç araştırmacıların yetişmesinde ve akademisyenlerin yerel ve uluslararası düzlemde görüş alışverişinde bulunması için elverişli ortamlar hazırlıyor. Bu bağlamda
artık kurumsallık kazanan 6. İslam İktisadı Atölyesi 6-8 Nisan’da Metodoloji konusunu ele alacak.

Başkan’dan
Kıymetli Dostlar;
Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
2018’n ilk üç ayını geride bıraktık. Yeni bir yılla birlikte biz
de yeniden tazelenen bir heyecanla kurumlarımızda önemli
çalışmalara imza attık. 2017 yılı içinde temellerini attığımız
çalışmaların ürünlerini canlı bir biçimde yılın ilk aylarından
itibaren devşirmeye başladık.
Bu minval üzere İLKE’de yeni bir araştırma ve yayın faaliyeti
dönemine girdik. Kurulduğumuz günden bu yana toplumu
tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak
iş üretme, problemlere dair çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendimize şiar edinerek sadece belli bir topluluğun değil
tüm insanlığı ilgilendiren meselelere dair çalışmalar yapmanın önemine inanmaktayız. Bu amaçla çalışmalarımıza İLKE
Rapor Serisi’ni ekleyerek Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı
sunmayı amaçlıyoruz. Her yıl iki tane yayımlayacağımız bu
raporlar “Türkiye’nin Geleceği” adı altında Eğitim, Yönetim,
Yükseköğretim, Sivil Toplum, Dış Politika, İktisat, Kültür
ve Sosyal Politika, Dış İlişkiler konularına odaklanacaktır.
Bunun dışında Aralık 2017 itibariyle aynı konularda İLKE
Politika Notu Serisi’ni yayımlamaya başladık. Şimdiye kadar
yayımlanan dört politika notu oldukça dikkat çekti. Politika
notlarını müzakere edip tartışmak amacıyla düzenlediğimiz
İLKE Gündem Konuşmaları’na alanın ilgilisi pek çok isim katıldı. Ayrıca ilgili konular üzerine düşünceyi daha da yaygın-

İLKE’nin merkez kurumlarından Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil alandaki çalışmaların gönüllük ruhunu ve
motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı yapmaya devam ediyor. KYA, 2018 yılının bu ilk üç ayında, STK’ların karşı karşıya kaldığı sorunlar
ve meydan okumalar için strateji geliştirme, yapılanma ve
yönetim becerileri geliştirme doğrultusunda eğitim ve etkinliklerine yenilerini eklemiştir.
Kurumlarımızdan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İslam düşünce birikimine olan katkılarını sürdürmeye devam ediyor.
İslam tarihinin önemli müesseselerinden biri olan ve aynı zamanda İslam düşüncesinin kritik kavramları arasında yer alan
Hilafet konulu bir çalıştayda konuyu uzmanların değerlendirmesine sunmuştur. Diğer taraftan Yaygın Eğitim ve Kültür
Derneği (YEKDER) bugüne kadar başarı ile yürüttüğü okul
öncesi çalışmalarına iki anaokulunda pilot uygulama ile devam ediyor.
İLKE birlikteliğinin bir diğer kurumu, Türkiye İş Ahlakı ve
Girişimcilik Derneği (İGİAD), alanında büyük bir eksikliği
tamamlayan İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)’yü 2018 yılı için
hesaplayarak kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Cizre’ye bir iadeyi ziyarette bulunarak artık unutulmaya yüz tutmuş zimem
defteri ödemeleri gibi esnaf dayanışması uygulamalarını canlandırıldı.
Gelen bahar aylarıyla birlikte her kurumumuz çalışmalarıyla
yeniden doğuşu müjdeliyor. Kuşkusuz hayat çok hızlı akıyor
ve biz de gayretlerimizle bu gidişte bir istikamet belirlemeye
çalışıyoruz. Zira dünya gündemini işgal eden savaşlar, göçmen krizleri, insani ve çevresel sorunlar karşısında dirayetli
bir biçimde Müslümanca duruşu herkesi kuşatacak bir çatı
oluşturmak zorundayız. Yüklendiğimiz sorumlulukların farkında olmak ve gayreti kuşanmak niyazıyla.
Selam ve dua ile.

Davut Şanver
İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı
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İLKE GÜNDEMİ

İslami STK’ların Değişimi Raporu
Açıklandı

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE Derneği) bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim
Akademisi (KYA) için hazırlanan ve İslami STK’ların son 20 yılında yaşadığı değişimleri
inceleyen rapor, kamuoyuna sunuldu.
İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Lütfi Sunar’ın hazırladığı “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı rapor, dernek merkezinde
düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıklandı ve müzakere edildi. Programa raporu hazırlayan Lütfi Sunar, Gazeteci
Ahmet Taşgetiren, Sosyolog Yazar Erol Erdoğan, Kemal Öztürk, Asım Gültekin, akademisyenler Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Emin Okur, Adem Seleş ve çok sayıda STK temsilcisinin yanında geniş bir dinleyici topluluğu katıldı.
Program Lütfi Sunar’ın raporu özetlemesi ile başladı. Türkiye’de İslami sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin,
çıktılarının ve ilişkilerinin gittikçe daha fazla ilgi çekmeye başladığını söyledi. 20 yıl öncesine göre STK’ların birçok
yönde büyük değişimler yaşandığını söyledi. Sunar, İslami STK’larda yaşanan değişimleri 11 maddede sıraladı. Bu
maddeler kısaca şu şekilde:
“STK’lar geleneksel cemaatsel yapılardan yeni kurumsallaşmış yapılara dönüştü. İçe dönük bilinçlendirme faaliyetlerinden dışa dönük bilgilendirme faaliyetlerine geçildi. Yeni kamusal temsil biçimleri oluştu. Mali kaynaklardan
dışsal fonlara geçildi. Yerel toplumsal ilişkiler sürdürülürken uluslararası ilişki ağları kuruldu. Cemaatsel yapılardan
profesyonel örgütsel yapılara dönüşüm yaşandı. Adanmış insandan eğitimli insana bir geçiş var. Kadınların etkinliği
arttı. Kapalı mekanlardan açık kamusal mekanlara geçiş oldu. Devlet karşıtı konumdan devlete yardımcı konuma
evrilme oldu.”
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“İSLAMİ STK’LARIN TOPLUMSAL KONUMU NASIL DEĞİŞTİ?”
Sunar’ın sunumundan sonra katılımcılar raporla ilgili görüşlerini beyan etti. İlk olarak söz alan Ahmet Taşgetiren,
raporun tüm STK’lar için önemli bir kılavuz olduğunu söyledi. Rapordaki tespitlerin çok doğru yapıldığını ancak
çok nahif bir dil kullanıldığını kaydeden Taşgetiren, STK’ların siyasi yapıya yakınlığını eleştirdi ve mevcut STK
üslubunun tebliğ söyleminden uzak olduğunu ifade etti.
Sosyolog Erol Erdoğan ise raporun burada sunumuyla bir köşeye atılmaması gerektiğini belirterek içindeki tespitlerin bundan sonra da tartışılmaya devam edilmesi için çalışmalar yapılmasını istedi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Mehmet Lütfi Arslan STK’lardaki değişimin bağışçıların değişimi ile başladığını savunarak “Parayı bulunca ne hale geldi” denen insanların bağışçı olduğunu söyledi. Arslan, bağışçıların bir
kişinin çok iyi eğitim almasını değil, Afrika’da binlerce insanın şehadet getirmesini sağlayan bir faaliyeti tercih ettiklerini, bu nedenle STK’larda faaliyetlerin değiştiğini öne sürdü. STK’larda insan niteliğinin de değiştiğini ifade eden
Arslan, yurtdışında eğitim gören insanların bugün STK’larda yönetici veya profesyonel olarak görev yaptığını kaydetti ve ayakkabısız girilen mekanlara ayakkabıyla girilmeye bu değişen insanlarla başlamış olabileceğini kaydetti.
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz ise STK açılımını Sivil Toplum Kuruluşları olarak
değil, samimiyet, tevazu ve kardeşlik şeklinde yaptığını belirtti.
Program, İLKE Derneği Mütevelli Heyet Başkanı Davut Şanver’in Lütfi Sunar’a hediye takdimiyle sona erdi.
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İLKE GÜNDEMİ

İLKE Gündem Konuşmaları
Başladı
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin yakın zamanda başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan
metinlerin müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinlikleri başladı.

Gündem Konuşmalarının ilk programına Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü öğretim üyesi M. Hüseyin Mercan
konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin
olduğu toplantıda Mercan, İLKE Politika Notları
kapsamında hazırladığı “Türkiye’nin Suriye
Politikasına Dair Yeni Öneriler” başlıklı çalışmasını
sundu.
Mercan toplantıda Mart 2011’de başlayan Suriye krizini özetleyerek bu mesele hakkında Türkiye’nin uyguladığı
politikalar hakkında bilgi verdi. Arap Baharı kapsamındaki ayaklanmaların Tunus dışındaki ülkelerde başarılı olamadığını veya başarısını sürdüremediğini belirten Mercan, Suriye’de de geçtiğimiz yedi yıllık süreçte Esed rejiminin
yönetimde kalmaya devam ettiğini kaydetti. Mercan bu başarısızlığın esas sebebinin Rusya ve İran’ın sahadaki aktif
desteği ve muhaliflerin bütüncül ve etkin bir görüntü sergileyememesi olduğunu söyledi.
Suriye’deki krizin çözümüne ve Beşşar el-Esed sonrası geçişe dair Türkiye’nin izleyeceği stratejinin öncelikle sahadaki gerçek aktörlerle tam bir işbirliği anlayışı çerçevesinde olması gerektiğini kaydeden Mercan, Türkiye’nin Suriye
politikasına dair önerilerini sundu.

İkinci toplantının konuğu ise Medeniyet
Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Serhan
Afacan oldu. Afacan İLKE Politika Notları
kapsamında hazırladığı “Türkiye - İran İlişkilerini
Yeniden Düşünmek” başlıklı bir sunum yaptı.
Afacan sunumunda iki ülke arasındaki ilişkilerden Türk
tarafının bölgesel tehlikelere karşı güvenliğini sağlamayı
beklerken; İran tarafının kendisine yönelmesi muhtemel
küresel tehditlerin önünü almayı amaçladığını belirtti.
Afacan, Türkiye, İran ve Rusya arasında Astana süreciyle başlayan işbirliğinin, uluslararası bir müdahale ortamı
oluşmadan Suriye krizine kalıcı bir çözüm üretme kararlılığını yansıttığını söyledi.
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Suriye iç savaşının Türkiye-İran ilişkilerini yakın geçmişte
pek görülmedik derecede zor bir sürece soktuğunu ifade
eden Afacan ilişkilerin muhtemel seyri ve tarihi hakkında
bilgi verdi.

Gündem Konuşmalarının üçüncüsünde SETA
araştırmacılarından İpek Coşkun, İLKE Politika
Notları kapsamında Müberra Nur Emin ile birlikte
hazırladığı “Türkiye’de Göçmenlerin Eğitimi:
Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir
sunum yaptı.
Coşkun, sunumunda Türkiye’ye ilk göç dalgasının 29
Nisan 2011’de Hatay’daki sınır kapısından geldiğini belirterek zamanla Suriye’den 3 milyonu aşkın göçmenin geldiğini hatırlattı. Türkiye’de göçmenlerin eğitiminin ise
Suriyeli göçmeler üzerinden değil daha çok iç göçler üzerinden tartışıldığını kaydeden Coşkun, yabancı uyrukluların eğitiminin gündemde yer almadığını ve buna özel politikalar tasarlanmadığını söyledi.
Coşkun, Suriyelilere eğitim vermek için 5 bin 959 yerli, 13 bin 178 Suriyeli öğretmen istihdam edildiği bilgisini
verdi ve göçmen çocukların tek ebeveynlik, ekonomik kırılganlık, kültürel nedenler, yüksek hareketlilik ve eksik
bilgilendirilme nedeniyle okul dışı kaldığını söyledi.
İpek Coşkun, konuşmasında göçmenlerin eğitimi ile ilgili İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı görevler düştüğünü belirterek konuyla ilgili çözüm önerilerini sundu.

Dördüncü programa ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Lütfi Arslan konuşmacı
olarak katıldı. Arslan, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Sivil Toplum Kuruluşlarında
Gönüllülük: Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sunum yaptı.
Sunumuna gönüllülüğün tanımıyla başlayan Arslan, geleneğimizden Ahilik ve imece örneklerini vererek herhangi
bir karşılık beklemeden ortaya konan iş, emek ya da katkı olarak tanımlanabileceğini söyledi. Gönüllülükle ilgili
araştırma ve çalışmalarda en çok merak edilen ve cevabı
aranan sorunun insanların neden gönüllü olmak istediklerine ilişkin olduğunu belirten Arslan bunun kültürle
veya hayırseverlikle açıklandığını kaydetti.
Tüm programlar katılımcıların sorularıyla zenginleşirken
programlar İLKE Mütevelli Heyetinden isimlerin konuşmacılara plaket takdimiyle son buldu.
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İLKE Görüş Yazıları
İLKE GÜNDEMİ

İLKE Derneği’nin Araştırma Yayın Faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan Görüş Yazıları’na her geçen
gün yenisi ekleniyor. İLKE’nin web sitesinde yayımlanan yazılar farklı konularda bir perspektif ve sorunlar
hakkında çözüm önerileri sunuyor.
İLKE Görüş Yazılarının yeni çalışmaları arasında Ali Osman Karaoğlu’nun “BM Kararları Işığında Kudüs’ün
Statüsü ve Uluslararası Hukuk” başlıklı yazısı var. Karaoğlu yazısında ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması kararı ile başlayan tartışmalardan hareketle uluslararası hukukta Kudüs’ün yeri ve statüsünü
tartışıyor.
Bir diğer görüş yazısını ise Abdulkadir Macit yazdı. Macit “Tarihi Anlamak ve Ders Almak” başlıklı yazısında
tarihi tanımlayarak tarih biliminin gerekliliğini ve bu bilimin neden okunması gerektiği üzerinde duruyor.
Macit yazısında “B izim yapacağımız şey, bugün, tarihe vahiy, olaylara ise İslam ekseninde bakmak, Peygamberlerin tesis ettikleri dini, siyasi, içtimaî ve iktisadî dinamiklere göre insanlık ve tarih anlayışımızı yeniden
bir ıslah/tecdit/ihya çabasına girmek olmalıdır.” diyor.
Zeyneb Hafsa Orhan ise “Türkiye’de İslam İktisadının Sorunları” yazısında İslam iktisadının tarihini ve günümüzde uygulanmasını tartışarak uygulamadaki sorunları irdeliyor.
Görüş yazılarının diğer çalışmaları ise İLKE Yürütme Kurulu Lütfi Sunar’ın hazırladığı “Türkiye’de İslami
STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporunu değerlendiriyor. Bu çerçevede Arife
Gümüş rapordaki eğitim kısmını, Kübra Bilgin Tiryaki yeni bir sivil toplum teorisinin imkanını, Muhammed Erkan Karabekmez İslami STK’ların uluslararasılaşma serüvenini, Fatih Yiğit mali kaynaklar ve yönetimini, Merve Akkuş Güvendi ise İslami STK’larda kadınların artan etkinliğini değerlendirdi.
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İslam Ahlak Düşüncesi Projesinden
İki Yeni Kitap
İLKE Derneği’nin İLEM ile ortak yürüttüğü İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı’nda sunulan çalışmalar kapsamında iki yeni
kitap yayımlandı.
Kitapların ilki İslam Düşüncesinde Vicdan Kavramı başlığını taşıyor. Ahlâk düşüncesi için kilit kavramlardan biri olan vicdan
kavramı günümüzde sıklıkla “ahlâkî bilinç” anlamında kullanılmaktadır. İslam düşüncesine bakıldığında ise vicdan kelimesinin
bu anlamda kullanıldığını ya da yaygınlıkla böyle bir içeriğe sahip olarak geçtiğini söylemek zordur. Nitekim birçok metinde
bu kavram ahlâkî değil epistemolojik anlamda sezgiye karşılık
gelecek şekilde geçmektedir.
Kitapta yer alan makalelerde, insanı doğru eyleme teşvik eden
içsel halin sorunsallaştırılma biçimi, bunların farklı alanlardaki
yansımaları ve psikolojik-teolojik temelleri ilgili gelenekler açısından ele alınmaktadır.
İkinci kitap ise Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet. Niyet, davranışın meydana gelme sürecinin kilit aşamalarından biri olarak ahlâkın en temel kavramlarından biridir. Gerek dinî gerekse felsefî
düşüncede niyet, eyleme değer katan ve onu anlamlı kılan unsur
olarak değerlendirilir. Bu yönüyle niyet ve niyetin çeşitli durumları, hem dindarlığın hem ahlâklı olmanın anlamı konusunda
belirleyici öneme sahiptir. Buna rağmen niyet konusunun nazarî
boyutları yeterli derinlikte incelemeye konu olmamıştır.
Kitap bu çerçevede, niyetin fiilin oluşumundaki rolü hakkında İslam düşünce geleneklerinde ortaya çıkan görüş ve teorileri
belirlemeyi; fiilin hukukî, dinî ve bilhassa ahlâkî değerinin takdirinde niyetin katkısının ne ve hangi ölçüde olduğunu ortaya
koymayı ve bir fiilin fâiline verdiği isim ve tanımda niyetin rolünü açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Kitap, fıkıh, kelam
ve tasavvuf gibi dinî ilimlerin yanı sıra İslam felsefesi ve Batı felsefesinde niyet konusunun nasıl ele alındığını inceleyen toplam
dokuz makaleden oluşmaktadır.
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İslam İktisadı Bibliyografyası
Projesi Tamamlandı
İslâm iktisadı alanında ortaya konan eserlerinin açıklamalı bibliyografyasının yapılması hedefleniyor. Bu bağlamda, Türkçe, İngilizce
ve Arapça literatür taranarak künyeleri ve özet muhtevası kataloglanacak.
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 amaçlanıyor. Böylelikle yeni çalışmalar için ufuk açıcı bir zemin
oluşturulması hedefleniyor.
İlgili katalog, web tabanlı ve arama yapılmaya uygun bir şekilde tasarlanarak araştırmacıların hizmetine sunulacak. Mart 2018’de tamamlanan proje ile İslâm iktisadı alanında yapılacak çalışmaların
kaynak problemi ciddi bir biçimde çözülmüş olacak.
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TUJISE 5. Cilt 1. Sayı Çıktı

TUJISE, İslam İktisadı ve Finansı’nın her boyutundan araştırmalarını, tarihini, teorik temellerini, İslami Fıkıh ile
ilgisini, uygulanabilir araçlarını ve uygulamalarını bir araya getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. TUJISE,
İslam İktisadı’nın göze çarpan, deneyimli akademisyenleri ile gelecek vadeden araştırmacılarına yan yana olabilecekleri bir araştırma platformu sağlamaktadır.
Derginin yeni sayısı İslam İktisadı disiplininden seçkin isimler tarafından yazılan farklı temaları ve teorik yaklaşımları içeren yedi makale içermektedir. TUJISE, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayınlanan iki
yıllık bir dergidir. İKAM, İslam İktisadı’nda nitelikli araştırma yapmak amacıyla kurulmuş, aynı zamanda tecrübeli
ve genç akademisyenlere bir platform sağlamaktadır.
Yetkin fikir ve teori üretme çabalarına ve İslam Ekonomisini ayrı bir disiplin olarak geliştirmeye yönelik pratik araçlar geliştirme konusuna da yardımcı olmaktadır.
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Monzer Kahf’tan
İKAM’a Ziyaret
40 yıldır İslam Ekonomisi ve Finans alanına katkılarıyla tanınan
Prof. Monzer Kahf, 4 Ocak 2018 Perşembe günü IKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
Kahf ’a, İKAM’ın başlangıcı, amaç ve hedefleri, faaliyetleri ve kuruluşunun bir yılı içinde yaptığı istisnai ilerleme hakkında bilgi verildi. Kahf, IKAM Başkanı Lütfi Sunar tarafından karşılandı ardından İKAM yönetim kurulu ile bir görüşme yaptı. Toplantıda İLKE
Genel Sekreteri Kadir Yaman, Hafsa Orhan, Ahsan Şafiq ve Ozan
Maraşlı da hazır bulundu.
Görüşmede Kahf ’a İKAM ve İLKE faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İKAM Genç Araştırmacıları
Kış Kampı Darıca’da Yapıldı
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (IKAM) tarafından gençler için
düzenlenen iki günlük bir kamp bu haftasonu Gebze Darıca’da yapıldı. Kampa çeşitli illerden yerli ve yabancı pek çok öğrenci katıldı.
Kampta Müslüman dünyanın karşılaştığı ekonomik krizleri ve sorunları tartışmak için oturumlar düzenlendi. Toplantı ayrıca katılımcılara birbirlerini tanıma fırsatı sağladı. Genel oturumların
yanısıra yüzme, futbol gibi aktivitelere katılan öğrenciler eğlenceli
vakitler geçirdi.
Katılımcıların eğitim geçmişlerini, kendi alanlarında deneyimleri
ve katkılarını paylaştı ve çalışma çerçevesinde tartışılan sorunlara
farklı çözüm önerileri sundu. İslam Hukuku’ndan İslam İktisadına kadar uzanan konularda özel öğretim toplantıları, Lütfi Sunar,
Necmettin Kızılkaya ve Süleyman Kaya’nın katılımıyla gerçekleşti.
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İKAM’da Genç Araştırmacılara Kahvaltı
İKAM’da Türkiye’deki farklı üniversitelerde yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini sürdüren İslam Ekonomisi ve Finansı alanından genç araştırmacılarla kahvaltılı bir toplantı düzenlendi.
Kahvaltıdan sonra İslam ekonomisinin kalkınmasındaki kritik
rolü hakkında konuklara bilgi veren IKAM Başkanı Lütfi Sunar’ın konuşmasıyla toplantıya devam edildi. Araştırmacılara
İKAM’ın amacı, projeleri ve aktiviteleriyle ilgili bilgi verildi. İslam iktisadının karşılaştığı farklı sorunlar ve çeşitli çözüm önerileri tartışıldı.
Katılımcılara TUJISE dergisi ve İktisat Yayınları’ndan çıkan kitaplar hediye edilerek toplantı sona erdi.

Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İKAM’ı Ziyaret Etti
Kurulduğu günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’a ziyaretler
devam ediyor. Uludağ Üniversitesi’nden bir grup öğrenci İKAM’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
15 Şubat Perşembe günü gerçekleşen ziyarette Uludağ Üniversitesi’nde İslam iktisadı, iktisat, ekonometri, işletme
ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yüksek lisans gören öğrenciler yer aldı.
Görüşmede ilk olarak İKAM Araştırmacısı Ahsan Shafiq, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Shafiq, yaptığı
sunumda İKAM’ın bugüne kadar yaptığı etkinliklerden ve yayımladığı çalışmalardan söz etti.
Ziyarete gelen öğrenciler de İKAM’ı yakından takip ettiklerini belirterek gelecek etkinliklerde yer almak istediklerini kaydetti.
Görüşmenin sonunda öğrencilere İKAM’ın çıkardığı TUJISE sayılarından ve İktisat Yayınları’nın kitaplarından
hediyeler verildi.
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İKAM 2017 Faaliyet Raporu Yayımlandı
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) akademik çalışmalar,
eğitim programları, yoğunlaştırılmış konferanslar, çalıştaylar ve
çok sayıda uluslararası ziyaret gerçekleştirirken İktisat Yayınları
etiketiyle kitaplar, ülke raporları ve TUJISE Dergisini yayımlayarak yoğun bir yıl geçirdi.
İKAM bir yıl içinde, alternatif bir ekonomik sistemin temellerini atmak, geniş çaplı araştırma yapmak için, uluslararası alanda araştırma ve yayın faaliyetlerini genişletti.
İKAM’ın 2017’deki faaliyetlerinin tanıtıldığı faaliyet raporu
yayınlandı. Rapor, İKAM’ın web sitesinden okunabilir.

İslam İktisadı Atölyesi Hazırlık Toplantısı Yapıldı
İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’ın İLKE Derneği, İLEM ve İGİAD ile ortak düzenlediği İslam İktisadı Atölyesi için hazırlık toplantısı yapıldı.
Toplantıya İslam İktisadı Atölyesi’nin organizasyon heyeti katıldı. Toplantıda İslam İktisadı Atölyesi ile ilgili hazırlıklar konuşuldu. Teması metodoloji olan 6. İslam İktisadı Atölyesi 6-8
Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.

İhtisas Programları Başladı

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 açıldı ve okuma
grupları oluşturuldu.
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı
Bahar 2018 Gerçekleştirildi

Bahar dönemi KGEP, İLKE Dernek binasında düzenlendi. Kontenjanı 25 olarak belirlenen programa kontenjanın çok üzerinde başvuru gerçekleşmesinden
dolayı kontenjan artırıldı.
Programda ilk ders olan “Yönetim ve Organizasyon” da KYA Başkanı Nihat Erdoğmuş tarafından verildi. Eğitimde STK’larda plan hazırlama ve takibi, kurul
ve komisyonların işleyişinde etkinlik ve toplantı yönetimi üzerinde duruldu.

Gönüllülük
Kurumsallık
Verimlilik
Süreklilik

Birinci günün ikinci dersi Proje Yazma ve Yönetme Ömer Özdinç tarafından
verildi. Eğitimde proje tasarımı, proje planlanması, teklif hazırlanması, teklif
sunumu ve proje değerlendirme aşamalarından oluşan proje bileşenleri uygulamalı olarak aktarıldı.
Eğitim programının ikinci günü Mehmet Lütfi Arslan tarafından verilen “Gönüllü Yönetimi” dersi ile başladı. Eğitimde gönüllülüğün ekonomik, sosyal ve
psikolojik boyutları ve gönüllülük çeşitlerine değinmenin yanında gönüllülerin
sivil toplum kuruluşlarında daha aktif olarak görev alması için gereken girişimler hakkında bilgi paylaşıldı.

Günün ikinci dersi Nihat Kılıç tarafından verilen “Dijital İmkanlar” idi. Eğitimde, STK’ların reklam, pazarlama, üye
ilişkileri, hedef kitleye erişim gibi konuları dijital ortamda nasıl yönetebileceğine genel olarak değinilirken Google,
Google reklamları, sosyal medya ortamlarının STK’ların amaçları için nasıl daha etkin kullanılabileceği konusunda
ipuçları verildi.
Programın üçüncü günü “Medya İletişimi” dersi ile başladı. Ders Esra Yaman tarafından verildi. Dersin ilk oturumunda öğrenilen teorik bilgiler ikinci oturumda pratik çalışmalar ile ürün haline geldi.
Programın son dersi İbrahim Taşdemir tarafından “Mali Kaynak Bulma ve Yönetme” başlığında gerçekleşti. Eğitimde
başta bağışlar, fon oluşturma ve iş geliştirme olmak üzere STK’lar için kaynak bulma ve geliştirme konularında bilgi
ve uygulamalar paylaşıldı.
Program son aşamasında sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayanlara sertifikaları takdim edildi.
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STK Konuşması 5’te
”Türkiye’de Vakıfların Gelişimi” Ele Alındı

STK Konuşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım “Türkiye’de
Vakıfların Gelişimi” konusunda konuştu.
Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yaman’ın kısa bir takdimi ile başlayan program, Erdal Yıldırım’ın Osmanlı’dan günümüze vakıfların genel vaziyeti üzerine konuşması ile devam etti, sonrasında soru
cevap kısmına geçildi. Erdal beyin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Vehbi Koç kendi kurmak istediği vakfın mevcut yasalar ile kurulamayacağını anlıyor ve 1951 yılından 1969’a
kadar hukukçu, akademisyen ve iş adamlarından oluşan ekibiyle yeni vakıflar yasasının çıkması için bürokratik
girişimlerde bulunuyor. Türkiye’nin ilk özel vakfının kuruluşu böyle gerçekleşiyor.

STK’lar için ideal bir yönetim kurulu tanımı: Üyelerin üçte biri vizyoner hayırsever, üçte biri müthiş
gönüllü ve kalan üçte biri ise uzman olmalı. Somutlaştırmak gerekirse parayı veren, zamanı veren
ve aklı veren olarak uyarlanabilir.
Vehbi Bey, 11 kişilik bir yönetim kurulu oluştururken Koç ailesinden kendi dışında 4 kişi, 2 profesör, 1 hukuk uzmanı, İş Bankasının Genel Müdürü, iş dünyasının atayacağı 2 kişi (holdingin seçtiği) olmasını özellikle istemiştir.
Vehbi Bey bu stratejisi ile genelde denge yaklaşımını benimsemiş ve aile bireylerinin duygusal yaklaşımları olmasını ve diğer unsurları da hesaba katarak profesyonel gönüllü dengesini kurmayı hedeflemiştir.
İLKE Derneği binasında 3 Mart Cumartesi gerçekleşen etkinlik, İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Davut
Şanver’in Erdal Yıldırım’a teşekkür etmesi ve plaket takdimi ile son buldu.
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Profesyonel Gelişim Eğitimi 5
”Farklı Kültürlerde İş Yapmak” Eğitimi Verildi
Profesyonel Gelişim Eğitimleri’nin son etkinliğinde
“Farklı Kültürlerde İş Yapmak” konusu ele alındı.
Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit
Soykan tarafından verilen eğitimde genel olarak şu dört
ana başlık üzerinde duruldu: Global çevreye hazırlanma,
paydaşları ve iş planını belirleme, operasyona geçme, sistem kurma.
Ayrıca uluslararası bir projeye başlanmadan önce amacın
belirlenmesi, doğru insan kaynağının seçilmesi, plan yapılması, yerel paydaşlar ile ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, projenin yürütüleceği ülkede Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı devlet kurumları ile irtibat kurulması, detaylı
bir iş planının hazırlanması gibi konulara değinildi.
Soykan’ın sunumunun ardından büyük çoğunluğunun
uluslararası faaliyeti bulunan ve uluslararası faaliyet planları olan STK temsilcilerinin sorularına geçildi.
İki saat süren eğitim Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Nihat Erdoğmuş ve Kurumsal Yönetim Akademisi
Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yaman’ın Sayın Soykan’a
plaket takdimi ile son buldu.
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KYA Danışma Kurulu Toplandı

Kurumsal Yönetim Akademisi Danışma Kurulu “KYA’nın faaliyetleri ve STK’ların önemli ve öncelikli sorunları”
başlıklı ilk olağan toplantısını 24 Şubat 2018 tarihinde İLKE Dernek binasında gerçekleştirdi.
KYA Danışma Kurulu, Sivil toplum alanında çalışan ya da bu alana ilgi duyan akademisyen, iş adamı, bürokratlardan oluşmaktadır. Toplantıda STK’ların yönetim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çok değerli önerilerde
bulunuldu.
STK’lar arası işbirliği modellerine ihtiyaç olduğunun belirtildiği toplantıda aşırı kurumsallaşmanın ise bürokratikleştirmeyi beraberinde getireceğinin altı çizildi.
STK’larda strateji geliştirme, kapasite artırılmasından bütünleşik iletişime, insan kaynaklarından mali sistemin iyileştirilmesine yönelik çok temel konular müzakere edildi.

KYA Faaliyet Raporu Yayımlandı
2017 yılında sivil alandaki çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivastonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı
sağlamak için kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi, 2017’de çok sayıda etkinliğe imza attı.
KYA’nın 2017’deki faaliyetlerinin tanıtıldığı faaliyet raporu yayınlandı.
Raporda KYA’nın yaptığı eğitimler, seminerler, ve hazırladığı çalışmaların ayrıntıları yer alıyor.
Rapor, KYA’nın web sitesinden okunabilir.

18

Akademik Gelişim Seminerleri 4’te
”Yönetim Araştırmalarında Bağlam” Konuşuldu
Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan
akademik gelişim seminerlerinin dördüncüsü, Doç. Dr. Erkan Erdemir
ile “Yönetim Araştırmalarında Bağlam” başlığı altında, 20 Şubat Salı
günü gerçekleşti.
“Neden bağlamı konuşmalıyız?” sorusu ile başlayan seminer, örgüt kuramlarının evrenselliği sorunu, evrensellik ve yerellik tartışması üzerinden devam etti. Merkez-çevre ilişkisinin ele alındığı seminerde, entelektüel emperyalizmin aşamaları ve sonuçları incelendi.
Akademik bağımlılıktan kurtularak bağlama özgü çalışmaların öneminin vurgulandığı seminerde, ülkelerde yapılan bağlama özgü çalışma
örneklerine de yer verildi.
Etkinlik Erkan Erdemir’e katkılarından ötürü plaket verilmesiyle son
buldu.

Yönetim Düşüncesi Seminerleri 2’de
”Hz. Peygamberin Yönetimi” Değerlendirildi
Yönetim Düşüncesi seminerlerinin ikincisi İLKE Teras salonunda yapıldı.
Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Özel Hz. Peygamber’in yönetim yaklaşımını
anlattı.
Prof. Dr. Ahmet Özel konuşmasına Hz. Peygamber’i anlamak için nasıl
yaklaşılması gerektiği vurgusu ile başladı. Özel “Kuran’ı ve Hz. Peygamber’i iyi niyetle anlamaya çalışırsak bize keşif imkânı verir. Kuran’ı ve Hz.
Peygamber’i anlamak için önce samimi olmak gerekir” dedi.
Prof. Özel programın başında Hz. Peygamber’in yönetim anlayışı çalışmalarının nasıl başladığını aktardı. Kettani’nin Hz. Peygamber’in Yönetimi kitabının çeviri süreci hakkında verdiği anekdotlarla çalışmaları konusunda bilgi
veren Özel “Peygamber Efendimiz’in hayatı genellikle kronolojik bir sıra ile incelenmiştir. Peygamberimiz’in yönetici rolü genelde pek ele alınmamıştır. Benim bu konuya yönelmemde Muhammed Hamidullah Hoca’nın “İslamda
Devlet İdaresi” kitabı etkili oldu” dedi.
Program KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Akkuş’un Prof.
Dr. Ahmet Özel’e plaket takdimi ile sona erdi.
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Ziyaretler ve İşbirlikleri
Milli Gazete’ye Ziyaret
İLKE Derneği heyeti, medya ziyaretleri kapsamında Milli Gazete ve TV5 Genel yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ı makamında
ziyaret etti.
İLKE Derneği Yürütme Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) Başkanı Nihat Erdoğmuş, İLKE Genel Sekreteri
Kadir Yaman ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Hamit Kardaş’tan
oluşan İLKE heyeti, Milli Gazete Tesisleri’nde Mustafa Kurdaş’la
görüştü. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren İLKE heyeti,
Kurdaş’a Milli Gazete’nin çalışmalara verdiği destek sebebiyle teşekkür etti.
Mustafa Kurdaş da İLKE Derneği’nin çalışmalarının önemli olduğunu belirterek özellikle İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’ın önemli bir vazife icra ettiğini vurguladı. Gerek Milli Gazete ve gerekse TV5’in kapısının bu
çalışmalara daima açık olduğunu kaydetti.
Ziyarette Kurdaş da Milli Gazete Yayın Grubunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Al Barakah Vakfı’ndan İLKE’ye Ziyaret
Türkiye’deki Yemenliler tarafından kurulan Al Barakah
Vakfı Başkanı Mohammed Al-Soudi İLKE Derneği’ni ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Kadir Yaman ile görüştü.
Al-Soudi, Yemenli mültecilere ve Yemen’de savaştan etkilenen mağdurlara yardım etmek için vakıf kurduklarını
belirterek vakfın projeleri hakkında bilgi verdi.
Ziyarette İLKE ve Al Barakah Vakfı arasındaki işbirlikleri
imkanları da konuşuldu.
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TGSB Yönetimi İLKE’deydi

Türkiye Gençlik STK’ları Birliği, aylık toplantısını İLKE Derneği’nde yaptı. İLKE Derneği’nde kahvaltı ile başlayan toplantıya ÖNDER, Yedi Hilal, Uluslararası Genç Derneği, Ensar Vakfı, Genç İHH ve birçok STK yöneticisinin yanında İLKE Mütevveli Heyeti Başkanı Davut Şanver ve Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar da katıldı.

İLKE Faaliyet Raporu Yayımlandı
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve kurumları ilim geleneğimizin
izinde iş dünyasında, sivil din eğitimi alanında, İslam’ın düşünce ve
medeniyet birikimi üzerinde yeşeren akademik alanda; kıymetli ve
nesilden nesile aktarılacak işlere imza atmaya 2017 yılında da devam
etti. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili
bir rapor hazırlandı.
Rapor İLKE’nin internet sitesinden okunabilir.

Gönül Bağı ve Hak İnsani Yardım’dan Ziyaret
Gönül Bağı Vakfı ve Hak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan heyet İLKE Derneği’ni ziyaret ederek Yürütme
Kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarete Hak İnsani Yardım Derneği Başkanı Zübeyir İmda Avli,
Yönetim Kurulu Üyesi Salih Fırat Telli ve Gönül Bağı Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Saçık ile Ramazan Bilmez katıldı.
Görüşmede İLKE Derneği’ni ise Yürütme Kurulu üyeleri Lokman
Özkara, Sedat Özgür ve Genel Sekreter Kadir Yaman temsil etti.
Ziyarette kurumlar arası işbirliği imkanı konuşuldu.
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İnsani Geçim
Ücreti Açıklandı
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı
Derneği (İGİAD) tarafından yapılan
araştırma sonucunda İstanbul’da
ortalama büyüklükte bir ailenin,
insani şartlarda aylık geçimini
sağlayabilmesi için insani geçim
ücreti (İGÜ), 2018 yılı için 2.385 TL
olarak belirlendi.
İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tespit Komisyonu,
her yıl Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de
farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli
olan asgari ücret seviyesini tespit ediyor. İGİAD’ın 2004
yılından beri Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma, 2014 yılı itibariyle İGÜ olarak
revize edilmiş ve hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçilmiştir. İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge için yapılmaya başlanmıştır.
Ortalama büyüklükte bir hanenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan bu araştır-
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ma, bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve
diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık,
ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor. TÜİK tarafından
üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre,
işverenlerin İstanbul’daki bir işgörene ailesini geçindirebilmesi için asgari olarak aylık toplam 2.385 TL (prim,
ikramiye, yardım vb. yan ödemeleri dâhil) ödemesi gerekiyor. Tespit edilen İGÜ rakamı, SGK, vergi ve devlet
tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, işgörene verilmesi gereken insani geçim
ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge
için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ 1857 TL’dir.

İşgörenlere ödenen asgarî ücreti, toplumsal dayanışma ve refah seviyesi
açısından önemli bir gösterge olarak kabul eden, kurucuları arasında işverenlerin
yanı sıra işgörenlerin de olduğu İGİAD, yürürlükte olan asgarî ücret seviyesinin
daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda işverenlerin daha
duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan İGİAD, İGÜ sayesinde çalışanların
ücretlerinin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyor.
İGİAD, iş dünyasına alternatif olarak sunduğu ve reel rakamlarla hesaplanan İGÜ’yü pratikte uygulanması ya da uygulama yönünde gayret gösterilmesi için tüm işverenlere tavsiye ediyor. Ayrıca, işverenlerin
bu ücret seviyesini işletmelerinde uygulayabilmeleri için de hükümetin işgören maliyetini işveren lehine
çevirecek düzenlemelerde bulunması gerekmektedir. Bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir.
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İGİAD’dan Cizre’de Gönül Köprüsü
İş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye İktisadi Girişim ve İş
Ahlakı Derneği (İGİAD), bölgeyle gönül köprülerinin kurulması kardeşliğin yeniden
tesis edilmesi iş imkanlarının değerlendirilmesi için Şırnak ve Cizre’ye çıkarma
yaptı. İGİAD Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu heyet Cizreli iş adamları ile
önemli temaslarda bulundu.
Program kapsamında; Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı Faik
Arıcan, Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz ve Cizre Kızılay
Şube Başkanı Salih Sevinç makamlarında İGİAD heyeti tarafından ziyaret edildi.
Valilik ziyareti sonrasında heyet Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan makamında ziyaret edildi.
Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu makamında ziyaret edilerek ilin hali hazır durumuyla ilgili bilgi alındı. Şehirde inşaatların hızla devam edildiği bitme aşamasına gelindiği görüldü. Belediye Başkanlığı ziyareti sonrasında Cizre’ye
geçilerek STK ve iş adamları ile temaslarda bulundu. Ayrıca
Cizreli iş adamları ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Cizreli ihtiyaç sahibi aileler İGİAD heyeti tarafından evlerinde ziyaret edilerek hal ve hatırları soruldu hediyeleri takdim
edildi.
Cizreli bir kısım esnaflar dükkanlarında ziyaret edilerek iş durumları hakkında sohbet edildi, Osmanlıdan kalma geleneğimiz olan zimen defterleri alınarak ödemeleri yapıldı, veresiye
hesaplar kapatıldı.
Programın son bölümünde Cizre’nin tarihi yapıları olan Hz.
Nuh Nebi Camii, Ulu Cami, Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh
(a.s) Peygamber, Şeyh Ahmet El Cezeri, Mem-u Zin türbeleri
ziyaret edildi.
İGİAD heyeti Cizrelilerin iki gün boyunca gösterdikleri misafirperverlik ve uğurlamasıyla, büyük bir memnuniyetle tekrar
görüşmek üzere şehirden ayrıldı.
24

Kur’an-ı Kerim’de
İktisadi İlkeler Kitabı Çıktı
İGİAD, İslam İktisadı alanında önemli bir eseri daha Türkçeye kazandırdı. Pakistan Devlet Bankası İslam İktisadı
Departmanı’nda yönetici olarak çalışan S. M. Hasanuz Zaman’ın “Kur’an-ı Kerim’de İktisadi İlkeler” isimli eseri titiz
bir çalışmanın ardından basılarak okuyucunun istifadesine
sunuldu.
Kur’an-ı Kerim’de İktisadi İlkeler, kendi alanlarında,
Kur’an’ın sunacağı rehberliğe erişmek isteyen iktisatçıların
ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı. Bu çalışma, esas olarak, yaklaşık on yıl önce S. M. Hasanuz Zaman’ın Ramazan ayında
Kur’an-ı Kerim’i tertil ederken yaptığı tefekkürlere dayanıyor.
Yazar kitabı yazma sürecini şöyle anlatıyor:

“Kur’an yolculuğum esnasında dikkatimi çeken bazı noktaları o anda not etmekle büyük
akıllılık etmişim. Ancak bu malzemeyi biraraya getirme arzusu, buna değeceğini düşünen Prof. Khurshid Ahmad’la yaptığım bir konuşma sonrasında netleşti. Kesin kararım,
aklımda olan şeye benzer çalışmalar yapmış birkaç kıymetli eserle karşılaşınca daha da
güçlendi.
Bunlardan ilki Muhyi al-Di ‘Atiyyah’e ait olan al-Kashshaf al Iqtidz li Ayat al-Qur’an al-lfakzm’dir (Herndon: IIIT,
1991). Aynı yazar tarafından iktisatla ilgili hadislerin fihristinin çıkarıldığı bir cilde de rastladım. Her iki eser de hiç
şüphesiz konuyla ilgili çok faydalı çalışmalardır. Yayımlanan kitapta kendimi iktisat konusunda uzmanlaşmış kişilere
faydalı olacak malzemeler sağlama görevine adadım. Bu kişilerin çoğu Arapçada yetkin olmadıklarından dolayı, İngilizce hazırlanan bu eserin onlara büyük fayda sağlayacağı umulmaktadır.”
Pakistan’da Devlet Bankası İslam İktisadı Departmanı’nda yönetici olan kitabın yazarı aynı zamanda ülkede zekât
uygulamaları ve faizin ortadan kaldırılması için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Ekonomistler ve Bankacılar
Platformu ve İslam İdeolojisi Konseyi gibi kuruluşların da üyesidir.
Orijinal baskısı İngilizce olan kitap, Zeynep Özbek tarafından Türkçeye çevirildi. Kitabın çeviri kontrolünü Hamdi
Çilingir, editöryal okumasını ise Arife Gümüş yaptı.
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İGİAD, Üyeleriyle Buluştu
Geleneksel Hasbihal Toplantısı İGİAD üyelerinin katılımıyla Eyüp’te bulunan Bahariye Restoran’da gerçekleşti.
Program, İGİAD Genel Başkanı Ayhan Karahan’ın açılış
konuşması ile başladı. İGİAD Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel ise 2017 İGİAD
faaliyetlerini ve 2018 faaliyet takvimini sunum eşliğinde
üyelere anlattı.
Hüseyin Dinçel’in sunumundan sonra İGİAD Berat
Takdim Töreni’ne geçildi. Komisyonlardaki fedakârlıklarından dolayı Teşkilatlanma Komisyonunda Abdülnasır
Vatansever, Eğitim ve Araştırma Komisyonunda Mustafa
Palas, İş Geliştirme Komisyonunda Yalçın Şahin fedakârlık beratlarını komisyon başkanlarının ellerinden aldılar.
Ayrıca Berat Taktim Töreni’nde Türkiye İş Ahlakı Zirvesi
Etkinliğine verdiği katkılardan dolayı Nihat Erdoğmuş,
İslam İktisadı Atölye çalışmalarına verdiği katkılardan
dolayı Lütfi Sunar, İnsani Ücret Raporu çalışmasına verdiği katkılardan dolayı Yusuf Alpaydın, Birlik A.Ş. firmasının kurulum sürecinde ve sonrasında verdiği katkılardan dolayı Hüseyin Acar’a fedakârlık beratlarını Genel
Başkan Ayhan Karahan takdim etti.
Son olarak İGİAD’da 10. yılını geride bırakan üyelerimiz Ahmet Eşmeci, Battal Demirkaya, Burhanettin Can,
Cahit Başaran, Enver Mert, Hayrettin Günan, Hüseyin
Aydın, Ömer Bedrettin Çiçek, Reşat Petek, Sami Doğan
ve Yüksel Akgül Genel Başkan Ayhan Karahan tarafından 10. yıl beratlarını aldılar.
İş ahlakının farklı yönlerinin ele alınması ve İş ahlakı eğitimi gibi önemli konularda üyelerimizin kıymetli görüşlerini tartışma imkânı bulundu. Toplantıda; İGİAD’ın
bugünü ve geleceği konusunda üyelerden değerlendirmeler alındı.
Üyelerle Hasbihal toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
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Bülten 41 Yayınlandı
Sermaye Birikimi ve Dolaşımı konusunun incelendiği,
derneğin güncel faaliyetlerinin de yer aldığı İGİAD
Bülten’in kırk birinci sayısı çıktı.

Toplantılar
İGİAD, TGTV Basın Toplantısına
Katılım Sağladı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyesi olan
İGİAD, “Ortak Vicdanın Sesiyiz, Terör Sürüsüne Karşı
Tek Yüreğiz” adlı basın toplantısına iştirak etti.
Haliç Kongre Merkezinde TGTV üyelerinin katılımıyla
bir basın toplantısı düzenlendi. TGTV Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Hamza Akbulut Zeytin Dalı operasyonunu
desteklediklerini belirtti.

İGİAD Yönetim Kurulu
İLKE’de Toplandı
İGİAD Yönetim Kurulu Toplantısı, İLKE İlim Kültür
Eğitim Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver Beyin ev sahipliğinde 14 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.
İLKE Derneği’nde sabah kahvaltısı ile başlayan toplantıya İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan,
İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve İLKE ile
İGİAD’ın diğer yöneticileri katıldı.

Birlik A.Ş.,
İGİAD’da Toplandı

Faaliyetleri ile göz dolduran İGİAD’ın dernek merkezi de bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İGİAD
üyeleri, kurumlarının etkinliklerini de dernek merkezinde gerçekleştiriyor.
Son olarak İGİAD Üyelerinin ortak olduğu Birlik A.Ş.
Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı.
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Ziyaretler
Başbakan Başdanışmanı İnanç’tan
İGİAD’a Ziyaret
Şırnak - Cizre Ziyareti öncesinde T.C. Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç İGİAD’ı ziyaret etti. Ziyarette
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Bedrettin Çiçek ve Nuri Ecevit hazır
bulundu.
Bölge sorunları ve yatırım olanaklarının değerlendirildiği görüşme hediye takdimi ile son buldu.

Etiyopya Ataşesi ve
Etiyopya Başkonsolosluk
Ziyareti
Etiyopya’ya yapılması planlanan İş Gezisi öncesinde Etiyopya İstanbul Başkonsolos Vekili Hassen Mussa Atiyb
İGİAD’ı ziyaret etti.
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Acar, H. Mehmet Köse,
HAKİD Başkanı Ebrahim Chekol Jibril, Konsolosluk
Tercümanı Nayad Çor hazır bulundu.
Etiyopya’daki yatırım olanaklarının değerlendirildiği görüşme hediye takdimi ile son buldu.

İş Ahlakı Dergisi’nin 10/2. Sayısı Çıktı
İş ahlakı alanında düşüncelerin ve birikimlerin paylaşılabileceği İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) 10/2. sayısına ulaştı.
İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık,
hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış
açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları önceliyor.
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İGİAD’dan
Nihat Alayoğlu’na Ziyaret
İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Meslek Yüksek
Okulu Müdürü İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekili, Medipol Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nihat Alayoğlu makamında ziyaret edildi.
Yapılan görüşmede farklı çalışma alanları iş ahlakı ekseninde değerlendirildi. Birlikte yapılabilecek çalışmalarla
ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı Murat Şentürk,
İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi N. Mahmut Dündar ve
Koordinatör Sinan Polat’ın hazır bulunduğu ziyarette,
ders veren tecrübeler etkinliği ve İş Ahlakı Dergisi çeşitli
açılardan değerlendirildi. Ardından karşılıklı iş birliklerinin yapılması temennisiyle ziyaret tamamlandı.

İGİAD Yönetimi,
İÜ Rektör Yardımcısı ile
Görüştü
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat makamında ziyaret edildi. Yapılan görüşmede İş Ahlakı Dergisi ve Üniversiteler için İş Ahlakı
Kitabı etkinliği değerlendirildi. Birlikte yapılabilecek
çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve Eğitim
ve Araştırma Komisyonu Başkanı Murat Şentürk’ün
hazır bulunduğu ziyaret karşılıklı iş birliklerinin yapılması temennisiyle son buldu.
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Hilafet Çalıştayı Gerçekleştirildi

İLEM tarafından Hilafetin tüm yönleriyle ele alındığı bir
çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda Hilafet konusunda
önemli çalışmalar yapmış isimler yer aldı.
Hilafetin Osmanlılara intikalinin 500. yılı münasebetiyle
düzenlenen etkinlikte Hilafet tecrübesi, kavramsal ve tarihsel bir perspektif ile ele alındı.
İLEM Başkanı Süleyman Güder’in konuşmasıyla başlayan
çalıştayda Hilafet, ortaya çıkışından, çağdaş İslam düşüncesindeki kavrayışlara kadar geniş bir perspektifte değerlendirildi.
Süleyman Güder açılış konuşmasında Hilafet konusunda
yapılan tartışmalarda iki kısır döngünün tartışmaları kıskacı altına aldığına dikkat çekti. Bu hususların ilkinin Hilafet’in Kureyşîliği ya da Osmanoğullarına ait olup olmadığı
tartışmaları, ikincisinin ise Hilafet tartışmalarının genelde
nostalji havasında geçmesi olduğunu söyledi.
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Güder, dini bir boyutu olmasına rağmen hilafetin, esasında siyasi boyutu ve anlamı olan
bir makam olduğunu hatırlattı. Hilafetin, tarihte, geçmişte kalmış bir kurum olarak değerlendirildiğini ve bu sebeple Hilafet’in bugüne dair bir anlamı olup olmadığının gündeme
alınamadığını söyleyen Güder konuşmasında “Müslüman dünyanın yaşamış olduğu sorunların kaynaklarından bir tanesi bu makamın yokluğu” olduğunu ifade etti.
Mustafa Fayda’nın başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumda Mustafa Sabri Küçükaşçı “Emeviler ve Hilafet”,
Casim Avcı “Abbasiler ve Hilafet”, Hasan Hüseyin Adalıoğlu “Selçuklular ve Hilafet”, Tufan Buzpınar ise “Osmanlı
Halifeliği” ele aldı.
Azmi Özcan başkanlığında üç bildirinin yapıldığı ikinci oturumda ise Uğur Demir “Osmanlılar Hilafet Anlayışları ve Bunların Tarihi Seyirleri”, Abdulkadir Macit “Çağdaş İslam Düşüncesinde Hilafet Anlayışları: Muhammed
Hamidullah Örneği”, Ali Satan “Hilafetin İlgasını Yeniden Değerlendirmek” başlıklı konuşmalar gerçekleştirildi.
Oturumların ardında müzakerelerle devam eden çalıştay katılımcıların değerlendirmeleri ile devam etti.
Müzakereler esnasında tertip heyeti başkanı Ali Satan konuşmasında Hilafetin ilgasında iç dinamikler ve çağdaşlaşmadan ziyade dış dinamikler ve güvenliğin önemli gerekçeler olduğuna dikkat çekti. Ayrıca hilafet konusunda
birçok çalışması olan Azmi Özcan ise Cumhuriyet aydınlarının tarihimize ait kavramları Batı literatüründen yola
çıkarak ele almaları, hilafetin Hristiyan Papalığı ve ruhani lider anlayışına benzer bir yaklaşımla anlaşılmaya çalışılması gibi bir hataya sebep olduğunu ifade etti.
Çalıştayda ortaya çıkan birikim kitaplaştırılarak ilim dünyasının istifadesine sunulacak.
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İDP’de 3. Dönem
Devam Ediyor

İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nin 3. aşamasında 500’ü
aşkın dergiden oluşan kütüphane ve dijital arşivin oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Hala çıkmakta olan
dergilerin eksik nüshaları dergi sahipleri ve kurumlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda tamamlanırken, yayın
hayatına son vermiş dergilerin eksikleri ise kişisel bağışlardan ve sahaflardan temin ediliyor.
Son üç ayda projeye yapılan şahsi bağışlarla kütüphane
zenginleşmiş ve önemli eksik nüshalar tamamlanmıştır.
Metin Önal Mengüşoğlu, Mehmet Fatih Yoksul, Erhan
Erken, Yusuf Turan Günaydın gibi isimlerin dergi arşivlerini projemizle paylaşmaları kütüphanemizi zenginleştirmiş ve önemli eksik nüshaların tamamlanmasına vesile olmuştur. Nüshaları tamamlanan dergilerin imtiyaz
sahiplerinden, derginin internet yayını ve kütüphane
kullanımına açılabilmesi için muvafakatname alınarak
dergi süreci tamamlanmaktadır.

1960 sonrası dönemin önde gelen yayıncı ve entelektüelleri ile gerçekleştirilen Sözlü Tarih mülakatları ile
İslamcı dergiciliğin hikayesi gün yüzüne çıkıyor. Sözlü
Tarih çalışmasında son dönemde görüşmeler gerçekleştirilen bazı isimler şöyle; Hasan Güneş, Hüsnü Kılıç, Ali Kemal Temizer, Ahmet Mercan, Abdurrahman
Dilipak, Hamza Türkmen, Burhan Kavuncu, Hayrettin
Karaman.
İDP kataloğu ve dijital arşivi gün geçtikçe daha fazla
çalışmanın verisi haline gelmekte. İDP kataloğu yurtiçi
ve yurtdışında hazırlanan birçok tez ve makale hazırlık
sürecinde araştırmacıların veri sağlamalarını kolaylaştırmıştır. İslamcı Dergiler arşivi halihazırda birçok tez
çalışması için veri sağlamakta, araştırmacılar arşiv merkezimize gelerek ihtiyaçları olan nüshaların kopyalarını
buradan edinebilmektedirler.

Projenin kapsamında erişilen bilgilerin değerlendirilmesi ve İslamcılık düşüncesinin İslamcı
dergilerdeki yüz yıllık seyrinin incelenmesinin hedeflendiği 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu’na gelen başvurular değerlendirildi ve başvuru özeti kabul edildi. “İslamcı Yayıncılığın Yüz
Yılı: 1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler” sempozyumu 20-22 Nisan
2018 tarihinde yapılacak.
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Matbuat Atölyesi Gerçekleştirildi
Dijitalleştirme, kataloglama ve araştırma faaliyetlerini yoğun
bir şekilde sürdüren İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik Matbuat
ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi düzenlendi. 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen program
kapsamında, katılımcılara Ayşen Baylak Güngör tarafından 15
saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Birincil amacı, dergi, gazete, kitap vd. basılı materyallerin incelenmesinde kullanılan teoriler ve araştırma yöntemleri hakkında araştırmacılara gerekli bilgileri sağlamak olan atölyeye yaklaşık 30 araştırmacı katıldı. Atölyenin ilk gününde
Matbuat Kültürü ve Tarihi alanındaki temel teorik modeller tartışıldı. Ayrıca bu alanda öne çıkan yöntemlerden
olan bibliyometrik yöntem ve içerik analizi yöntemi ile beraber doküman inceleme ve söylem analizi yöntemleri
ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Atölyenin ikinci gününde sözlü tarih yönteminin yanı sıra tarihsel ve antropolojik yöntemler ele alınarak metodolojiye dair kapsamlı bir çerçeve oluşturulmuş oldu. Atölyenin son kısmında ise katılımcılar hazırlamış oldukları
araştırma sorularını ve kullanmayı düşündükleri araştırma yöntemlerini kolektif bir şekilde değerlendirme imkanı
buldu. Üç oturum süren bu uygulama kısmında araştırmacılar bir yandan aldıkları teori ve yöntem eğitiminin kendi
çalışmalarına katkısını somutlaştırma imkanına kavuşurken öbür yandan da çalışmalarına dair öneri ve tavsiyeleri
duyma şansını yakaladı.
Bilhassa İslamcı dergiler üzerine çalışmalar yürüten araştırmacıların nitelikli, özgün bilimsel ürünler ortaya koymalarına katkı sağlamayı hedefleyen ve büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılanan Matbuat ve Basılı Kültür Atölyesi,
önümüzdeki aylarda yeni eğitim ve atölye faaliyetleriyle desteklenecek.
İlgililer İDP kapsamında düzenlenen faaliyetlerden haberdar olmak için İDP’nin twitter adresini ve internet sitesini
takip edebilirler: idp.org.tr ve @islamcidergiler
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İLEM Mensupları
Bir Araya Geldi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 2. Mezunlar ve Mensuplar Buluşması’nı gerçekleştirdi. Toplantı İLEM’in kurulduğu
günden bu yana yolu İLEM’den geçen ilim yolcularının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kahvaltı ile başlayan program, Ercan Şen’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İLEM Mezunlar ve Mensuplar Komisyonu Başkanı Abdülkadir Macit’in selamlama konuşmasının ardından programda Başlangıcından Günümüze
İLEM videosu izletildi
Ardından İLEM Başkanı Süleyman Güder katılımcılara hitap etti. 16 yıldır birlikte yürüdükleri dostları, arkadaşları, hocaları ve öğrencileri ile bir arada olmanın heyecanını, sevincini idrak ettiklerini dile getiren Güder, sevinçlerinin asıl sebebinin “aynı fikriyat aynı mefkure etrafında toplanan ve aynı heyecanı paylaşan dava arkadaşların ve
uzun soluklu ilim yolculularının bir araya gelmesi” olduğunu belirtti.
Süleyman Güder’in ardından İLEM’in eski başkanlarından Lütfi Sunar ve Yusuf Alpaydın katılımcılara hitap ederek
duygu ve düşüncelerini paylaştılar. İLEM’in hangi şartlarda ve nasıl kurulduğunu ve İLEM’e dair kendi tecrübelerini anlattılar.
İLKE Mütevelli Başkanı Davut Şanver, İhsan Fazlıoğlu, Başbakan Danışmanlarından Mustafa Şen de İLEM’in misafirleri olarak katıldıkları programda mensuplara hitap ettiler.
Program İLEM mensuplarının duygu ve düşüncelerini paylaşması ile devam etti. Bu hususta İLEM Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Rahile Kızılkaya ve İbrahim Halil Üçer, Mardin Artuklu Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyeleri Ziya Polat ve Kamuran Gökdağ ile Merve Akkuş katılımcılarla İLEM’e dair duygularını paylaştı.
İLEM Mezunlar ve Mensuplar Komisyonu 2018 Başarı ödülü BİLHİKEM derneğine verildi.
Ödülü mensuplardan ve dernek üyesi Ramazan Turgut aldı. Program Fatih Tok’un duasının ardından toplu fotoğraf
çekimi ile sona erdi.
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Taşköprizade
Külliyatı’nın
6. Cildi Çıktı

İnsan & Toplum
Artık Üç Ayda
Bir Yayımlanıyor
2011 yılından bu
yana İlmi Etüdler
Derneği tarafından
yayımlanan ve alanında önemli uluslararası atıf indekslerince
taranan hakemli bir
dergi olan İnsan &
Toplum’un yayın periyodu değişti. Dergi
artık üç ayda bir yayımlanacak.
Bugüne kadar 15 sayıda 108 makale, 18 değerlendirme makalesi ve 137 kitap değerlendirmesi yayımlayan
İnsan & Toplum, 8. cilt 1. sayısıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor.
Derginin bu sayısında, 5 makale, 1 değerlendirme
makalesi ve 4 kitap değerlendirmesi yer alıyor. Oğuzhan Ekinci, Sema Akboğa, Engin Arık, Zeynep Yılmaz Hava, Birsen Banu Okutan ve Ali Kaya makaleleri; Mustafa Aydın değerlendirme makalesi; Mahmut
Hakkı Akın, Yunus Kaya, Ali Cançelik ve Yıldız Zeliha Taşdirek ise kitap değerlendirmeleri ile dergide yer
alan isimler.

İLEM, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV)
ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle neşredilen Taşköprîzade Ahmed Efendi külliyatı projesinin
son çıktısı olarak Berra Kepekçi, Mehmet Özturan ve
Harun Kuşlu tarafından hazırlanan Mantık Risaleleri
isimli çalışma, düşünürün kavramlar mantığı, tanım
teorisi ve mutlak meçhul problemleriyle ilgili risalelerinin yanısıra Münazara Âdâbı’yla ilgili iki önemli
metnini içeriyor.

İnsan&Toplum, EBSCO Sociological İndex, Index
Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Services
Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, ASOS Index, Citefactor ve TÜBİTAK ULAKBİM SBVT indekslerince taranmaktadır.
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İLEM İhtisas Çalışmaları Bahar Dönemi Başladı

Çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan
İLEM’in lisansüstü düzeyindeki katılımcılara sunduğu İhtisas programına
başvurular sonuçlandı.
2018 Bahar dönemi ders, okuma grubu ve atölyelerinin ilk oturum tarihlerine yönelik güncel takvimi İLEM’in internet sitesinden incelenebilir.
İLEM Sunumlarında ise Bahar dönemi başlıkları şu şekilde: Modern Fiziğin
Doğuşu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Eleştirel Bir Katkı, Osmanlı Siyasal
Düşüncesinin Kurucu Kavramları, Ekber Dönemi: Devlet Yönetimi ve Çizilen Yönetici İmgesi.

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Atölyesi
Hamdi Çilingir yönetimindeki atölye, son dönem Osmanlı hukuk düşüncesine odaklanacak, Tanzimat devrinden itibaren başlayan siyasi, sosyal,
iktisadi ve idari alanlardaki değişime paralel hukuk sahasındaki değişim ve
dönüşümlerin ortaya çıkardığı belli hukuki konu ve meseleleri ele alacak.
Her bir konu atölye süresince tartışılarak araştırmacıların katkılarıyla zenginleştirilmeye çalışılacak. Atölye sonunda hem araştırmacıların incelemelerinin hem de konu ile ilgili latinize metinlerin sistematik bir şekilde yayınlanması düşünülüyor.
Atölye, 20 Mart – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında her salı günü yapılacak.
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İLEM Yarıyıl Kamplarında
Yeni Dostluklar Kuruldu
İLEM’de artık bir gelenek halini alan yarıyıl kampları
bu dönem de yeni dostluklara kapı araladı. İLEM kademe derslerine katılan hanım öğrenciler Darıca BİK
Tatil Köyü’nde, erkek öğrenciler ise Gebze/Çayırova
İlim yayma Cemiyeti Yükseköğrenim Yurdu’nda üç gün
süren kamp yaptı.
Kamplarda bir yandan kitaplar okunup okunan kitapların tahilleri yapılırken bir yandan sportif faaliyetler
düzenlendi.

Kur’an ve Edebiyat Seminerleri Başladı
İLEM’de Kur’an ve edebiyat ilişkisini irdeleyen yeni bir seminer dizisi başladı: Kur’an ve Edebiyat Seminerleri.
Kur’an’ın inişiyle birlikte kadim Arap toplumunda gerçekleşen değişimlerden belki de en önemlisi dil ve edebiyat
alanında oldu.
Cahiliye şiiri daha ziyade doğa tasvirlerine dayanırken Kuranın nüzulüyle birlikte bu tasvirlerin yerini tevhit, nübüvvet, adalet, fazilet, merhamet, şefkat ve fedakarlık gibi insani değerler aldı. Bu yönüyle, dil ve edebiyattaki bu temel
farklılaşma ve değer üretimi, dili sadece kabile dili olmaktan çıkarıp bir kültür ve medeniyet dilinin ortaya çıkmasını
ve nihayetinde farklı bir yaşam biçiminin oluşmasını sağlamıştır.
“Kur’an ve Edebiyat” dizi seminerlerinin ilki Mahmut Kaya tarafından verildi. Seminerde Kur’an’ın nüzulü ile
birlikte dil ve edebiyat alanında gerçekleşen değişimler ve İslam edebiyatlarının doğuşu ele alınarak farklı örnekler
üzerinden tartışıldı.
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YEKDER’den İmam-Hatip Camiasına
İki Önemli Kitap
‘İmam-Hatip Neslinde İz Bırakan Öğretmenler’ yakın
tarihimize ışık tutuyor.
“İmam-Hatip Neslinde İz Bırakan Öğretmenler” ismiyle YEKDER
Yayınları tarafından okuyucu ile buluşan kitap, ilmi ve kültürel birikimiyle göz doldurmuş, yaşantısı ve tavizsiz duruşuyla öne çıkmış ve en
temelde de ‘veren el’ olmuş imam hatip meslek dersi öğretmenlerini
konu alıyor.
Bugün imam-hatiplerde yüzlerce meslek dersi öğretmenin görev yapıyor olması ve mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin sayısının her
geçen gün artması, bu sembol isimlerin onlara tanıtılmasını zaruri kılmıştır. Bu kapsamda, çeşitli bölgelerde öğretmenlik yapmış ve
İmam-Hatip neslinde iz bırakmış olan Ali Nar, Cemal Nar, Fevzi Kuruköse, Hasan Gümüş, Kemal Temel, Mustafa Bozoğlu ve Sabahattin
Öztürk’ün öğretmenlik hayatlarından kesitler sunuluyor. Yakın tarihimize de ışık tutan kitap, Cumhuriyet tarihi içerisinde İmam-Hatiplerin yaşadığı sıkıntıları öğretmenlerin gözünden aktarıyor.

İmam Hatip Liselerinde Mesleki Din Öğretimi Kitabı
Okuyucu ile Buluştu
İHL’lerde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin yöntem ve materyal konusunda başvurabilecekleri bir eser oluşturmak amacıyla
harekete geçen YEKDER Din Eğitimi Akademisi 2016’nın Ağustos
ayında “İmam-Hatip Liselerinde Meslekî Din Öğretimi” konulu projeyi başlattı. Bu çerçevede ortaya çıkan kitap, Kur’an-ı Kerim, Meslekî
Arapça ve Osmanlı Türkçesi dışında İHL’lerde zorunlu olarak okutulan Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Akaid-Kelam,
Hitabet ve Mesleki Uygulama, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti ile seçmeli olarak okutulan İslam Tarihi ve Dinî Mûsikî derslerini
ele alıyor. Derslerin öğretiminde karşılaşılan güçlükler, kritik konular,
kullanılabilecek yöntem ve teknikler gibi konuları öne çıkarıyor. Konuların anlaşılmasına yardımcı olacak öneri kitaplara, ders içi ve ders
dışı etkinliklere yer veriliyor.
“İmam-Hatip Liselerinde Mesleki Din Öğretimi” kitabı, yalnızca İmam-Hatip Liseleri meslek dersleri öğretmenlerine ve öğretmen
adaylarına yönelik olmayıp, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin de yararlanabilecekleri bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor.
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Türkiye’de Bir İlk;
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi
İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden akademisyen ve
araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanarak, İslam’ın
insan anlayışı ile uyumlu bir eğitim sisteminin teşekkülünde yol
haritası oluşturulması hedefleniyor.
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile 27-28
Nisan tarihlerinde Türkiye’de bir ilk olan “Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi”ni düzenliyor.
Kongre, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli eğitim yapısı karşısında İslam
kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri
kalanından haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek
bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedefliyor.
Eğitimciler, yöneticiler ve eğitimci adayı öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek kongrenin 2018 yılı ana teması olarak
belirlenen İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar başlığında kabul edilen bildiriler özel oturumda sunulacak.
Ayrıca İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe, Önemli Eğitim Düşünürleri, Farklı Yaş Dönemleri ve Din
Eğitimi, İslam Eğitimcileri, İslam Ülkelerinde Din Eğitimi, Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi, Örgün Eğitim
Kurumlarında Din Eğitimi ve İmam-Hatipler, Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri, Din Eğitiminde
Medya-Cemaatler ve STK’lar başlıklarında bildiriler yer alacak.
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Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)
2018 Bahar Dönemi Dersleri Başladı

ailededinegitimi
ailededinegitim
ailededinegitimi

Ailede Din Eğitimi Programı, Gülsüm Pehlivan Ağırakça’nın “Çocuğumu Tanıyor muyum?” sunumuyla bahar döneminin ilk dersini 2 Ocak 2018 tarihinde
dernek merkezinde gerçekleştirdi. Aile olmanın önemi ve birlikte hareket etme
yöntemleri gibi eğitimlerin gerekliliklerini belirten Ağırakça; “Neden aile olmak
isteriz? Birlikte hareket etmek nasıl olmalıdır? Çocuk eğitiminde temsil mi, tebliğ
mi önceliklidir? Çocuğumuzu tanımak için neler yapacağız? Gelişimi etkileyen
faktörler nelerdir?” sorularını ele aldı. Çocukların gelişimi üzerinde ahlaki, manevi ve dini unsurların önemine, bu hususlarda ailelerin yaşadıkları sıkıntıların ve
beklentilerin neler olduğuna değindi. “Çocuklar mutluluğa da sıkıntıya da ailede
birebir şahit oldukları için bu onların gelişimlerine de etki etmektedir. Bir problemin çözümü için öncelikli olarak nedenini tespit etmek ve önleyici çözümler
üretmek gerekir.” ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin kendi yanlışlarını tespit etmeleri gerektiğini belirten
Psikolog Esra Albayrak, önleyici bir çözüm için ADEP eğitimlerinin bu
konuda faydalı olduğunu ifade etti.
Derslerin ikinci oturumu 9 Mart 2018 tarihinde Psikolog Esra Albayrak önderliğinde “Ailede Eğitim” konusunda gerçekleştirildi. Albayrak, ebeveynlerin yaşadıkları sorunları kendi başlarına çözmede zorluk çektiklerini ve bu sorunu ortadan
kaldırabilmek adına uzmanlar tarafından destek almaları hususunda önerilerde
bulundu. Derste başlıca, doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim dönemleri,
beyin gelişimi ile kişilik gelişiminin bağlantısı, boşanma gibi kritik dönemlerde
çocukların tepkileri, ebeveynlerin kendilerinde fark ettikleri yanlışların aktarımı
üzerinde duruldu. Bağlanma yetersiz yaşanıldığında ya da fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan problemlere değinildi. Ders katılımcı soruları ile son buldu.
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Eğitim Atölyeleri
Etkili Kur’an’ı Kerim Öğretimi Atölyesi
Ruşen Yavuz önderliğinde 24 Şubat 2018 tarihinde ‘’Etkili Kur’an’ı Kerim
Öğretimi’’ atölyesi gerçekleştirildi. Atölyenin birinci oturumunda ezberin,
tecvit ve yüzünden okumanın kolaylaştırılmasına yönelik bilgiler sunularak,
uygulamanın görülebilmesi için konu ile ilgili oyunlar oynandı. Kur’an’ı Kerim okuma derslerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve çocukların hangi
minval üzere yönlendirilmesi gerektiğinin bilgisinin verildiği bu atölyenin
ikinci oturumunda katılımcılardan kendi oyunlarını tasarlamaları istendi.
Ses Temelli Elif-Ba ile Cüz Öğretimi Atölyesi
EGP öğrencileri ve Eğitim Atölyeleri katılımcılarıyla ortak düzenlenen eğitimde, geçmişten günümüze gelen Elif Ba’ların sistemi üzerinde incelemelerde bulunan Eğitmen Ruşen Yavuz, “Neden Ses Temelli Elif Ba?” sorusuna
açıklık getirdi. Yapılan bilgilendirmelerden sonra, eğitim oyun ve materyallerle zenginleştirildi. Grupların kendi içlerinde hocanın yaptığı sunumdan
yararlanarak oyun ve materyal geliştirilmeleri istendi. Her bir gruptan birer
kişi değerlendirmelerden sonra sunum ve oyun tanıtımında bulundu. Atölye
katılımcılarına katılım sertifikaları takdim edilerek eğitim sonlandırıldı.
Marifet Okulu Sömestr Kampında
Okulların sömestr tatiline girmesiyle beraber YEKDER Gençleri kız öğrenciler İznik’e erkek öğrenciler Kocaeli’ne sömestr kampı gerçekleştirdi. Gezilerin, doğa yürüyüşlerinin, sanatsal faaliyetlerin ve oyunların düzenlendiği
kamplar 4 gün sürdü. Kamplarda lider-rehberleriyle dolu dolu vakit geçiren öğrenciler, tarihi İznik kentini de keşfetme fırsatı buldu. Toplu kılınan
namazlardan kitap okuma saatlerine, akşam sohbetlerinden marş gecesine
kadar her anı verimli ve keyifli olan kampın sonunda öğrenciler, ikinci döneme güçlü bir motivasyonla başladı.
Gençlik Drama Eğitimiyle Hayatı Anlamlandırıyor
Yaşantılardan yola çıkarak dünyayı anlamlandırma uğraşının etkileyiciliğinin ve kalıcılığının farkında olan Marifet Okulu, drama ile eğitime öner
vermektedir. Drama Yöntemi ile eğitimde liseli öğrenciler sesini, nefesini,
bedenini, zihnini, hayal gücünü ve tüm varlığını işin içine dâhil ederek verimli bir öğrenme gerçekleştirdi.
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Eğitimci Geliştirme Programı (EGP)
Eğitimleri Devam Ediyor

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), yeni döneme başladı. Öğrencilere, Eğitici Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Koordinatörü Emine Tuğba Demirci tarafından dönem içerisinde yapılacak derslerin içerikleri ve müfredatla ile ilgili
bilgilendirme yapıldı.
EGP kapsamında “Çocuk Edebiyatı” dersi Elif Konar Özkan tarafından gerçekleştirildi. ‘’Çocuk Edebiyatı’’ hususunda yanlış bir algının olduğunu belirten Özkan, bir kitabın çocuk edebiyatı alanına ait olduğunun söylenebilmesi
için estetiğinin ve sanatının olması gerektiğini belirtti. Ayrıca çocuk edebiyatı kitaplarının merak ve mizah duygusuna hitap etmesi gerektiğini vurgulayarak masal ve hikâye kitaplarının hayatta kalma mücadelesini anlattığına
dikkat çekildi.
Öğretim İlke ve Yöntemleri
‘Niçin Eğitim Verilmeli ve Nasıl Verilmeli?’ sorusunun cevabının arandığı ve çözüm yollarının sunulduğu, Öğretim
İlke ve Yöntemleri dersi, Eğitici Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Koordinatörü Emine Tuğba Demirci önderliğinde gerçekleştirildi.
Sınıf Yönetimi
‘’Sınıf hâkimiyeti ve öğrencilerin daha verimli ders dinlemelerini sağlayacak olan, sınıf kurallarının belirlenmesi
noktasında ne gibi metotlar izlenmeli?” sorusunun cevabının verildiği ‘’Sınıf Yönetimi’’ dersi, Çocuk Eğitimleri
Koordinatörü Ayşe Öztürk önderliğinde gerçekleştirildi.
Gelişim Psikolojisi Değerlendirildi
Döllenmeden ölüme kadar geçen sürede organizmada gözlenen farklı alanlara ilişkin pozitif yöndeki değişimlerin
incelendiği bilim dalı olan ‘’Gelişim Psikolojisi’’ dersi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim
Üyesi Yusuf Alpaydın önderliğinde gerçekleştirildi.
Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim alanları ve gelişim ilkelerinin işlendiği bu derste, dönemlere bağlı olarak
hazırlanmış gelişim kuramları incelendi. İnanç gelişiminin de konu alındığı gelişim sürecinde, Allah tasavvurunun
oluşumu ve ahlaki gelişim konuları ile ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.
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Aşamalı Seminerler Programı (ASP)’de
Güz Dönemi Tamamlandı
İçeriği Temel Dini Bilgiler derslerinden oluşan Aşamalı Seminerler Programı (ASP) 30 hafta süren seminer dizilerinden müteşekkil olup, seminerler uzman ilahiyat hocaları tarafından veriliyor.
İki aşamadan oluşan ASP seminerlerinde her bir seminer, birbirinin devamı niteliğinde. Katılımcıların devam düzenlerinin takip edilmesi, aşamayı geçmenin devama bağlı olması ve müfredatın düzenli bir şekilde uygulanması
çalışmanın ciddiyetini sağlamakta.
Yaklaşık 15 yıldır uygulanmakta olan ASP Akaid, Nebevi Mesaj, Tefsir, İlmihal, Fıkıh, Hadis, Türk İslam Edebiyatı,
Kırık Meal ve Esma’ül Hüsna seminerlerinden oluşmakta. Sömestr ile 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilen program güz dönemini tamamlayarak, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü bahar dönemine başladı.
ASP Güz Dönemi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Yetişkin Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ASP, seminer sunucularının katılımı ile 19 Ocak Cuma günü
saat 11.30’da dernek merkezinde genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Alpaydın ile seminer sunucuları Hayrunnisa İstekli, Asiye Ergün, Arzu Melek Arıkan, Zeynep Özbek, Nimet Yılmaz ve Gülşen Karataş’ın katıldığı toplantıda; güz döneminde yapılan çalışmalar
değerlendirildi.
Bahar dönemi için yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulunularak, mevcut kitleyi genişletmek ve gençleştirmek adına üniversite öğrencilerine yönelik derslerin konulması mevzuları görüşüldü.
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YEKDER’de Çocuk
Eğitimleri Çeşitleniyor
YEKDER, bugüne kadar başarıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına yeni bir alan daha ekledi. Çocuk Eğitimleri
Koordinatörlüğü okul öncesi çalışmalarına hazırlanıyor
Günümüzde okul öncesi din eğitiminde farklı yaklaşımlar, programlar ve projeler gündeme geliyor, Milli Eğitim
Bakanlığı denetimli bazı anaokulları ile birlikte yasal olmayan sıbyan mekteplerinde din eğitimi veriliyor. Bazı
kurumların toplumsal talebi karşılamak için yetkin olmayan kişilere bu görevi vermesi olumsuz sonuçlar doğuruyor.
Erken yıllarda verilen yanlış din eğitimiyle birlikte günah
ve cezalandırma kavramlarının kullanılması çocukta güvensizlik, cesaretsizlik ve kaygı oluşturabiliyor. Sorduğu
sorular ya da yaptıkları nedeniyle cezalandırılacağı mesajını alan çocuk; kekemelik, içe kapanma, tırnak yeme, alt
ıslatma, öfke nöbetleri, anneden ayrılmak istememe ve
uyku sorunlarına kadar birçok uyum ve davranış problemi gösterebiliyor. Tüm bu nedenlerle din eğitimi, çocuğun gelişim dönemleri göz önüne alınarak kontrollü bir
şekilde alanında uzman kişiler tarafından verilmelidir.
Bu gerçeğin farkında olan YEKDER, hazırladığı yeni
müfredat ve içeriği 2017-2018 yılında iki anaokulunda
pilot uygulama olarak hayata geçirdi.

Ailede Din Eğitimi Projesi
(ADEP) Modelleniyor
YEKDER tarafından 3 yıldır uygulanmakta olan Ailede
Din Eğitimi Programı (ADEP), İlim Yayma Cemiyeti’ne 24 Ocak 2018 tarihinde dernek merkezinde modellendi. İlim Yayma Cemiyeti’nin farklı şehirlerinde
görevli olan çok sayıda hoca eğitime katıldı. Modelleme
yeni eğitimciler yetişmesine adına eğitici eğitimleri olarak düzenlendi. Eğitim, teorik dersler ve atölyelerden
oluştu. Dersleri alanında deneyimli ve ADEP çalışma
ekibi içerisinde olan Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Arife
Gümüş, Sevil Civelek, Elif Konar Özkan, Saliha Serenli
Kızılkaya, Emine Tuğba Demirci, Dilek Özkan Kısa ve
Kevser Yılmaz anlattı.
Eğitim sonunda Ailede Din Eğitimi Programı için hazırlanmış, dini içerikli çocuk kitapları, değerler eğitimi
ve kültürel öğeler içeren çocuk kitapları, ailece izlenebilecek animasyon, film ve belgesel, öğretmen ve ebeveynlere seyir önerileri içeren listelerin yanı sıra, ders içeriklerinin dokümanları dağıtıldı. Tüm içerik ve aktarımlar,
canlı yayınlar ve anlık paylaşımlar ile Ailede Din Eğitimi Programı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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İslami STK’ların Değişimi Raporu AçıklandıİLKE
Gündem Konuşmaları Başladı İslam Ahlak
Düşüncesi Projesinden İki Yeni Kitap İLKE
Görüş Yazıları TUJISE 5. Cilt 1. Sayı Çıktı Monzer
13
Khaf’tan İKAM’a Ziyaret Kurumsal
Gelişim
OCAK - MART 2018
Eğitim Programı Bahar 2018 Gerçekleştirildi
KYA Danışma Kurulu Toplandı İnsani Geçim
Ücreti Açıklandı İGİAD, Üyeleriyle Buluştu
İş Ahlakı Dergisi’nin 10/2. Sayısı Çıktı Hilafet
Çalıştayı Gerçekleştirildi Matbuat Atölyesi
Gerçekleştirildi İDP’de 3. Dönem Devam Ediyor
Taşköprizade Külliyatı’nın 6.Cildi ÇıktıİLEM
İhtisas Çalışmaları Güz Dönemi Başladı YEKDER
2018 Bahar Dönemi Eğitim Atölyeleri Eğitimci
Geliştirme Programı (EGP) Eğitimleri Devam
Ediyor Aşamalı Seminerler Programı (ASP)’de
Güz Dönemi Tamamlandı YEKDER’de Çocuk
Eğitimleri Çeşitleniyor Ailede Din Eğitimi Projesi
(ADEP) Modelleniyor
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