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Merhaba;

İLKE Bülten’in ondördüncü sayısıyla birlikteyiz. Bültenimiz, 
İLKE Derneği ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’in 
Nisan-Haziran dönemi faaliyetlerinden oluşuyor. Bu aylar, 
İLKE kurumlarının sempozyumlardan seminerlere, kongre-
lerden atölye çalışmalarına kadar çok sayıda etkinliğe imza 
attığı yoğun bir dönem.

İLKE Araştırma Yayın Birimi tarafından uzman isimlere ha-
zırlatılan Politika Notları’nın yayını yeni dönemde de devam 
etti.  Şu ana kadar altı Politika Notu yayımlandı ve bunların 
müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinlikleri düzen-
ledi.

İLKE bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akade-
misi (KYA) seminer çalışmalarını sürdürüyor.  STK yöneticisi 
ve çalışanlarına yönelik farklı başlıklarda düzenlenen semi-
nerler yoğun ilgi görüyor. KYA  tarafından STK çalışanları-
na yönelik düzenlenen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı 
(KGEP) bu sefer Türkiye dışında, Kıbrıs’taki STK’lara yönelik 
düzenlendi.

Merkez kurumlarımızdan İslam İktisadı Araştırma Merkezi 
(İKAM), İLEM ve İGİAD’ın desteği ve İstanbul Üniversite-
si’nin ev sahipliğinde 6. İslam İktisadı Atölyesi’ni gerçekleş-
tirdi. Çeşitli ülkelerden gelen alanın uzmanları tebliğler sun-
du. İKAM ayrıca İslam İktisadı Ödülleri vermeye başladı. Üç 
dalda verilen ödüller gelecek yıldan itibaren geleneksel hale 
gelecek.

İşadamları tarafından kurulmuş Türkiye’de ilk ve tek iş ahlakı 
derneği olan kurumumuz İGİAD’ın her yıl verdiği Girişimci-
lik Ödülü bu sene ürettiği insansız hava araçları ile savunma 
sanayiine önemli katkılar sunan Baykar Makina’ya takdim 
edildi. Ayrıca İGİAD Yayınları arasından üniversitelerde ders 
kitabı olarak okutulmak üzere İş Ahlakı başlıklı bir eser çıktı.

İlmi çalışmalara ev sahipliği yapan İLEM bünyesinde süren 
İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 3. İslamcı Dergiler Sem-
pozyumu gerçekleştirildi. Ayrıca 1908’den 1980’e kadar ya-
yımlanan İslamcı dergilerin okunabildiği idp.org.tr sitesi ya-
yın hayatına başladı.

YEKDER de önemli bir sempozyuma imza attı. İslam Eğitimi 
Kongresi adıyla düzenlenen etkinlikte 30 civarında ülkeden 
100 kişi tebliğ sundu. 

Sizleri bültenimizle başbaşa bırakırken yeni sayıda görüşmeyi 
diliyoruz.
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ilkedernegi İLKE Bülten, İLKE ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEK-
DER’i tanıtmak ve faaliyetlerini duyurmak, İLKE üye-
leri arasında etkileşim ağını güçlendirmek amacıyla
yayınlanır. Bu bülten İLKE Kurumsal İletişim Birimi 
tarafından hazırlanmaktadır.



doğrultuda Araştırma Yayın Birimi altında İLKE görüş yazısı 
ve politika notları ile vakıayı anlayıp önerilerimizi paylaşma-
nın önemine inanıyoruz. Ayrıca rapor serisi ile Türkiye’nin 
gelecek vizyonuna katkı sunacak çalışmaların heyecanını ta-
şıyoruz.

Hayır odaklı “iş üretmek” için bir araya gelen insanlar toplu-
luğu olarak kutsiyetini yaptığı işlerden değil, inancından ve 
değerlerinden alan bir bakış açısını önemsiyoruz. İşimizi kut-
samıyoruz, kutsalımız inancımızdır ve öyle kalmalıdır.

İhtiyaç duyulan alanlarda uzun soluklu projeler yürütülme-
si önemlidir. Dünya ve ülke gündemlerinin çok hızlı bir bi-
çimde değiştiği böyle bir zamanda İLKE ve kurumları olarak 
farklı alanlarda yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz 
vizyonla, bu değişim içerisinde anlamlı bir süreklilik üretme 
derdindeyiz.

İçinden geçtiğimiz dönemde savaşların, eşitsizliklerin, küresel 
iktisadi bunalımların sürekli artış göstermesi karşısında Müs-
lümanlar olarak söyleyecek sözümüz olmalıdır. 90’lı yılların 
başında Soğuk Savaşın ABD’nin temsil ettiği kapitalist blo-
ğun galibiyetiyle son bulması ardından Müslümanlar coğraf-
yalarında zor günler yaşamaktadır ve bugün durumun gün 
geçtikçe daha iyiye gittiğini söylemek kolay değildir.

Bayram sevincimize gölge düşüren Müslümanların harimi 
ismeti, Kudüs’e yönelik kuşatma ve işgal gün geçtikçe geniş-
lemektedir. Bir tarafta aşağılık Siyonist kuşatma altında mo-
dern Kerbela’lara şahit olurken diğer taraftan ABD destekli 
İsrail, insanlığın ortak ürettiği hiçbir değere saygı göstermeye-
rek, Kudüs’ü ve İslam topraklarındaki işgali genişletmektedir.
Dünya gündemini işgal eden ve neredeyse tamamı İslam 
dünyasında cereyan eden savaşlar, göçmen krizleri, insani ve 
çevresel sorunlar karşısında dirayetli bir biçimde Müslüman-
ca duruşu, herkesi kuşatacak bir çatı oluşturmak zorundayız. 
“Ekini ve nesli” ifsad eden her türlü anlayış, düşünme biçimi 
ve inanca karşı teyakkuz halinde olmalı kendimizi ve evlatla-
rımızı ateşten korumalıyız.

Kur’an ayı Ramazan’ın ardından yüce kitabımızın daha çok 
okunduğu ve anlaşılması için daha çok çaba sarfedildiği gün-
lerin gelmesine dua ediyoruz. Gerek ülkemizin gerekse dün-
ya Müslümanlarının Kur’an’ı anlamaktan ve topluca Allah’ın 
kopmaz ipine sarılmaktan başka çarelerinin olmadığını birbi-
rimize hatırlatmalıyız.

Yüklendiğimiz sorumluluklar ağırdır; bunun farkında olmak 
ve gayreti kuşanmak niyazıyla.

Selam ve dua ile.

Davut Şanver
İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı

Başkan’dan

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bakara Suresi: “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kıla-
rak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabreden-
lerle beraberdir. (153) Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” 
demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. 
(154) Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, 
canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjde-
le. (155) Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz 
(her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” der-
ler. (156) ” 

Kıymetli Dostlar,

Mübarek Ramazan ayından sonra bayrama erişmeyi nasip 
eden Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz. Siz değerli dostları-
mızla beraber olmak, iftar sevincini birlikte yaşamak aramız-
daki ünsiyeti güçlendirmek adına düzenlediğimiz İLKE camia 
iftarının toplumun değişik sosyo-ekonomik katmanlarından 
birçok insanı bir araya getirdiğini gördük ve şükrettik. Elbette 
bunun bir sonuç olduğunu biliyoruz.

Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana içinde bulundu-
ğumuz toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından 
haberdar olarak iş üretme, problemlere dair çözüm odaklı 
çalışmalar yapmayı kendimize şiar edindik. Bunu yaparken 
de sadece belli bir topluluğun değil tüm insanlığı ilgilendi-
ren meselelere dair çalışmalar yapmanın önemine inandık. Bu 
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İLKE Gündem Konuşmaları
Devam Ediyor

4

İLKE Derneği’nde aylık olarak düzenlenen İLKE Gündem Konuşmaları’nın beşincisi ve altıncısı 
gerçekleştirildi. Gündem Konuşmaları, İLKE için kaleme alınan politika notlarının notun yazarı 
ve konunun ilgililerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

SINAV SİSTEMİNDE RESTORASYONA İHTİYAÇ VAR

İLKE Gündem Konuşmaları’nın beşincisine İLKE Araştırmacılarından Arife Gü-
müş konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda Gümüş, İLKE 
Politika Notları kapsamında hazırladığı “Türk Eğitim Sisteminin Sınavlarla İmti-
hanı” başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumuna dershanelerin kapanmasından sonra geliştirilen temel liselere ilginin 
arttığını belirterek başlayan Gümüş, eğitim müfredatının sınav odaklı olduğunu 
kaydetti. Sınavları okulun, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınavı olmak üzere üçe 
ayıran Gümüş, temel liselere ilginin artması ile sınav sisteminin sürekli değişmesi 
ve belirsizlik yüzünden stres ve kaygı yaşayan velilerin, öğrencileri “okul kazandır-
ma tecrübesi” olan temel liselere yönlendirdiğini belirtti.

Gümüş, öğretmenlerin sınavının ise önceki yıllarda sınavlarda çıkan konuları öğretmeye odaklanmak, öğrencilere 
yalnızca test dağarcığı içinde kalan konuları göstermek, sınav sırasında zaman sınırlamasına uymamak, sınav yapılan 
günler başarısı düşük öğrencilere izin ya da uzaklaştırma vermek şeklinde olduğunu söyledi.
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Sistemde reforma değil, restorasyona ihtiyaç olduğunu, okullar arasındaki nitelik 
farkının en aza indirilmesi gerektiğini kaydeden Gümüş, konuyla ilgili çözüm öne-
rileri sunarak sunumunu sonlandırdı.

YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜR POLİTİKASI VAR MI?

Gündem Konuşmaları’nın altıncısına ise İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi Faruk Yaslıçimen konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda 
Yaslıçimen, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Yerel Yönetimlerde Kül-
tür Politikaları” başlıklı bir sunum yaptı.

Yaslıçimen, kültürün çok farklı bir alan olması dolayısıyla bu konudaki alımların 
veya hizmetlerin kamu ihale kanunu ile yapılmasının bazı sorunlara yol açtığını, 
bunun için özel bir mevzuatın çıkarılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Genel olarak aktör ve etkinlik fazlalığından kaynaklanan koordinasyon eksikliğinin de kültürel faaliyetlerde soruna 
yol açtığını belirten Yaslıçimen benzer faaliyetlerin farklı kurumlar tarafından birbirinden habersiz şekilde gerçek-
leştirilebildiğini hatırlattı.

Toplantıya geniş çevrelerden katılım gerçekleşti. Sultanbeyli Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Mazak ve Zeytin-
burnu Belediyesi Kültür Eski Müdürü Mustafa Aydın uygulamadaki sorunlara değinirken Sosyolog Erol Erdoğan, 
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Akademisyen Hüner Şencan ve Editör Fatih Kutan 
da saha uygulamalarındaki sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşen programlarda konuşmacılar Gümüş ve Yaslıçimen’e plaket takdim 
edildi.
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İLKE İftarı 
Camiayı Buluşturdu

6

İLKE Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen if-
tarda İLKE kurumlarının yöneticileri, çalışanları ve İLKE 
camiası bir araya geldi.

Üsküdar Validebağ’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda dü-
zenlenen iftara İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Davut Şan-
ver, Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Mütevelli Heyeti 
ve Yürütme Kurulu Üyeleri, İLEM Başkanı Süleyman Gü-
der, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, YEKDER Başkanı 
Yusuf Alpaydın, Ekonomist Yazar Mustafa Özel, İktisatçı 
Temel Hazıroğlu ve kurumların yöneticileri ile çalışanları 
katıldı.

Yemekten sonra İLKE Mütevelli Heyet Üyesi Abdulkadir 
Macit dua ederken İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Davut 
Şanver bir konuşma yaptı. Şanver İLKE kurumlarının ça-
lışmalarından bahsederek bu kurumların hayır amacıyla bir 
araya geldiklerini söyledi.

İftarda musiki dinletisi ve çocuklar için farklı etkinlikler de 
gerçekleştirildi.



7

İLKE Derneği’nden 
AKV ve SEKAM’a Ziyaret

İLKE Kurumsal Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

İLKE Derneği Mütevelli Heyet Başkanı Davut Şanver 
ve İLKE Yönetimi, Araştırma ve Kültür Vakfı (AKV) ile 
Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SE-
KAM)’ni ziyaret etti.

Ziyarette Şanver’in yanısıra İLKE Mütevelli Heyet Üye-
si Hüseyin Akkuş, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER) Genel Başkanı Yusuf Alpaydın, İLKE Genel 
Sekreteri Kadir Yaman ve Kurumsal İletişim Yöneticisi 
Hamit Kardaş hazır bulundu. İLKE Heyetini AKV ve 
SEKAM Başkanı Burhanettin Can ve yönetim kurulu 
üyeleri ağırladı.

Ziyarette kurumlar arası işbirliği imkanları ve ortak ya-
pılabilecek faaliyetler konuşuldu. Görüşme dernek yöne-
timlerinin karşılıklı hediyeleşmesi ile sona erdi.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği çatısı altında yer alan 
kurumları ile koordinasyonu artırmak amacıyla yapılan 
Kurumsal Koordinasyon Toplantılarının sonuncusu İLKE 
Derneği ev sahipliğinde gerçekleşti. Kordinasyon toplantı-
ları dernek yönetim kurulu başkanları, genel sekreterleri ve 
yönetim kurullarından iki üyenin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kurumsal Kordinasyon toplantısında İLKE Yürütme Ku-
rulu Başkanı Lütfi Sunar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Karahan, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 

Güder, YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Alpaydın ile beraber, yönetim kurullarını temsilen Nihat Erdoğ-
muş, Taha Eğri, Yunus Kılıç katıldı. Ayrıca İLKE Genel Sekreteri Kadir Yaman, İLEM Genel Sekreteri Mehmet 
Yıldırım, YEKDER Genel Sekreteri Yasin Aydın, İGİAD İdari ve Mali İşler Yöneticisi Tezcan Kuzu ve İGİAD Ko-
ordinatörü Sinan Polat hazır bulundu.

Toplantıda dernek başkanları proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. İLKE ve kurumlarının geleceklerine etki 
edecek vizyon ve projelerin de konuşulduğu toplantıda yeni dönem çalışmaları da ele alındı. Kurumlar arası iletişim 
planının da konuşulduğu toplantıda İLKE ve kurumlarının birbirine tanıtım desteği verilmesi üzerine duruldu. 26 
Mayıs 2018’te yapılacak İLEM, 4 Haziran 2018’te yapılacak YEKDER kongreleri hazırlık çalışmaları konuşuldu. 
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6. İslam İktisadı Atölyesi 
Gerçekleştirildi

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’nin Türkiye İktisa-
di Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM) ile birlikte İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama Merkezi (İSİFAM)’nin ev sahipliğinde düzenlediği 6. İs-
lam İktisadı Atölyesi tamamlandı. Üç gün boyunca önemli tartışma-
ların yapıldığı sekiz oturum ve bir panel gerçekleşti.

10 ülkeden 100’e yakın akademisyenin katıldığı ve 15 tebliğin su-
nulup tartışıldığı alanındaki etkili organizasyonlardan biri olan “İs-
lam İktisadı Atölyesi”nin altıncısı “İslam İktisadında Metodoloji” 
başlığı altında gerçekleşti. Atölye boyunca modern iktisadın temel 
varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı meto-
dolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, 
Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya 
uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bü-
tünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları, 
İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda 
tebliğler sunuldu.
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Atölye ilk gün bir açılış paneliyle başladı. İstanbul Ünivrsitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İslam 
İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi” konulu paneli İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya 
yönetirken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Arif Ersoy, Pakistan Institute of Development Economics 
(PIDE)’den Asad Zaman, University of Malaya’dan Masudul Alam Choudhury, Hamad Bin Khalifa University’den 
Monzer Kahf ve Albaraka Türk Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İSLAM İKTİSADINDA METODOLOJİ

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleşen atölye oturumlarının ilkinde, İslam İktisadında usul 
tartışmaları ve Kur’an ile sünnetten referans alan bir iktisat disiplininin neleri içermesi gerektiği tartışıldı. İkinci 
oturumda ise fıkhi açıdan İslam iktisadı konuşuldu.

Atölyenin üçüncü oturumunda İslam iktisadı metodolojisinin kaynağı olarak tarih ve İslam iktisadı çalışmalarındaki 
hafıza kaybı üzerinde duruldu. Dördüncü oturum ise metodolojinin cari iktisattaki yeri ve rasyonalist düşüncenin 
İslam iktisadına etkisi ile ilgili görüşler ele alındı.

Atölyenin ikinci gününde gerçekleşen beşinci oturumda ise İslam iktisadının sosyal bilime entegrayonu tartışıldı. 
Altıncı oturumda İslam iktisadının açmazları ve Türkiye’de İslam iktisadın çalışmalarındaki metodoloji üzerinde 
durulurken yedinci oturumda Yeni nesil İslam iktisadı ve İslam iktisadının amacı olarak sünnetullahla ilgili tebliğler 
sunuldu. Son oturum ise oryantalizm ve İslam iktisadının ilişkisine dair bir tebliğ sunuldu.

Üç gün süren, bir panel ve sekiz oturumun gerçekleştiği 6. İslam İktisadı Atölyesi’nde akademisyenler İslam iktisa-
dının bir sosyal bilim olduğu ve İslam’ın temel metinlerinden beslenerek insanların refahını sağlama amacı güttüğü 
konusunda birleşerek özgün bir ekonomik sistem olduğunu ifade ettiler.

Atölyede tebliğ sunan bilim adamları İslam iktisadının metodolojisi ilgili çalışmaların arttırılarak devam etmesi 
gerektiğine vurgu yaptılar. Oturumlarda İslam iktisadının sadece Müslümanlara değil tüm insanlara hitap ettiği 
kaydedildi.

6. İslam İktisadı Atölyesi’nde sunulan tebliğler önceki beş atölyede olduğu gibi İktisat Yayınları tarafından kitap 
haline getirilecek.



İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) Türkiye’de ilk defa İslam İktisadı alanında ödüller verdi. 2018 İslam 
İktisadı Ödülleri İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü 
olmak üzere üç dalda takdim edildi.

Bu yıl ilk defa verilen İslam iktisadı Ödülleri 6. İslam İktisadı Atölyesi Açılış programında takdim edildi. İslam 
İktisadı Araştırma Ödülüne kitaplar ve araştırmalarıyla alana yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Cengiz Kallek, 
Uygulama Ödülüne Pakistan’da İslami esaslara göre mikro kredi veren Akhuwat Islamic Microfinance isimli kuruluş 
layık görüldü. İslam İktisadına Katkı Ödülü ise yarım asrı aşkın süredir gerek danışmanlık faaliyetleri gerekse de ilmi 
çalışmalarıyla İslam iktisadının uygulanması yönünde gerekli olan fıkhi açılımları gerçekleştiren Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman’a verildi.

Kallek’e ödülünü Necmettin Kızılkaya, Akhuwat Islamic Microfinance’nin ödülünü İGİAD Başkanı Ayhan Ka-
raman takdim ederken şehir dışında olduğu için programa katılamayan Karaman’ın ödülünü ise Lütfi Sunar oğlu 
Lütfullah Karaman’a verdi.

Ödül töreninden sonra “İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi” konulu panel gerçekleştirildi.

İL
KE

 G
Ü

N
DE

M
İ

10

İslam İktisadı Ödülleri
Sahiplerini Buldu
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İktisat Yayınlarından
Üç Yeni Kitap

“İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üre-
tilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM bün-
yesinde yayın hayatını sürdüren İktisat Yayınları üç yeni kitap yayımladı.

M. Umer Chapra tarafından kaleme alınan “İktisadi Tehditler ve İslam” kitabı Gülni-
hal Kalfa’nın tercümesiyle Türkçe’ye kazandırıldı. “İktisadi Tehditler ve İslam” kitabı 
seküler temelli tasarımlar olan kapitalizm, sosyalizm ve refah devletine ilişkin eleştiri-
lerine ilaveten bu sistemlerin başarısızlıklarına dair İslamî bir perspektif oluşturması 
açısından özgün bir eser olarak karşımıza çıkıyor. 

İktisat Yayınları’ndan çıkan diğer kitap ise Hamdi Çilingir’in yazdığı “Vakıfta Amaç: 
Hanefi Vakıf Hukuku Çerçevesinde Bir Araştırma” başlığını taşıyor. Vakıf, özünü İs-

lam’daki sadaka ve infak anlayışından alan, tarihsel süreç içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle gelişen ve zen-
ginleşen, hizmet ettiği amaçlarla neredeyse hayatın bütün alanlarını kapsayan çok önemli bir müessesedir. Vakıf 
kurumsallık, yaygınlık ve hizmet ettiği amaçlar açısından tarih içinde çok önemli bir 
gelişim seyri takip etmiştir. Vakıf kuran kimsenin vakfına amaç belirleme hususunda 
sahip olduğu özgürlük zamanla vakıflarda geniş bir amaç çeşitliliğini ortaya çıkarmış-
tır. Nitekim bu amaç çeşitliliği tarih çalışmalarında gayet iyi belgelenmiş ve ortaya 
konmuştur.

Eser, vakıfta amaç konusuna farklı bir açıdan yaklaşmakta, konuyu hukuki çerçevede 
ele almakta ve vakfın amacına dair teorik bir çerçeve çizmeye çalışıyor.

Son kitap ise İKAM tarafından düzenlenen 5. İslam İktisadı Atölyesi’nde sunulan 
tebliğlerin düzenlenmesi ile oluşturulmuş. Taha Eğri ve Zeyneb Hafsa Orhan editör-
lüğünde hazırlanan kitap “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığını taşıyor.

“İslam İktisadı Perspektifinden Faiz”, temelde günümüz iktisadi problemlerinde yer 
aldığı düşünülen pek çok sosyal, siyasal ve iktisadi soruna yol açan faiz konusunu 
odağa alıyor. Bu bağlamda kitapta, kavramdan uygulamaya faizin birçok açıdan ince-
lendiği makaleler yer alıyor.

Metinler genelden özele ; Kur’an-ı Kerim’de ribâ ayetlerinin kademeli nüzulü, faizin 
eylemsel ve sonuç odaklı tanımlanması önerisi, literatürdeki faiz teorilerinin mukaye-
sesi, literatürde faizle ilintili olarak en sık anılan teori olan paranın zaman değerinin 
İslamî açıdan değerlendirilmesi, alternatif bir bakış açısıyla faizi bir piyasa aksaklığı 
olarak açıklayan bir görüş ortaya konması, günümüz İslam finansındaki murâbaha 
ve faiz ilişkisi, kitle fonlamasından hareketle faizsiz yatırım ürünleri geliştirme önerisi 
gibi konularla ilgilidir.



Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) Dergi-
si’nin 5. sayı 1. cilt çıktı. 

Derginin yeni sayısı İslam İktisadı disiplininden seçkin 
isimler tarafından yazılan farklı temaları ve teorik yak-
laşımları içeren yedi makale içeriyor. Dergide yer alan 
yazılar şöyle:

Fatih Varol, From Developmentalism to Neoliberalism: 
The Changing Role of the State and Development of Is-
lamic Business and Finance in Turkey; Yusuf Dinç, The 
Effect of Retail Loans on Bank Profitability: A Com-
parative Empirical Analysis; Muhammad Akram Khan, 
Methodology of Islamic Economics: From Islamic Tea-

chings to Islamic Economics; Ahmet Efe, Economic Sociology of Islam According to The Risale-i Nur; İlker Köç, 
Interest Rate Risk in Interest-free Banks An Empirical Research on Turkish Participation Banks; Ines Khammasi 
& Khoutem Ben Jedidia, Do Islamic Banking Standards Convey More Financial Transparency than Conventional 
Banking Ones?
TUJİSE, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayınlanan iki yıllık bir dergidir. İKAM, İslam İktisa-
dı’nda nitelikli araştırma yapmak amacıyla kurulmuş, aynı zamanda tecrübeli ve genç akademisyenlere bir platform 
sağlamaktadır.
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TUJISE 5. Cilt 1. Sayı Çıktı

İKAM Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti 
İKAM Danışma Kurulu Toplantısı 5 Ma-
yıs Cumartesi günü İLKE Derneğinde ger-
çekleşti. 

İKAM Başkanı Lütfi Sunar katılımcılara 
2017 yılında İKAM tarafından gerçekleş-
tirilen faaliyetlerden bahsetti. Katılımcılar 
6. İslam İktisadı Atölyesinin başarıyla ta-
mamlandığı için İKAM’ı tebrik etti. Top-
lantıda 2019 İslam İktisadı Atölyesi konu-
su için Katılımcılardan fikir alındı.

Toplantıya Sunar’ın yanı sıra Temel Ha-
zıroğlu, Sabri Orman, Ayhan Karahan, 
Mahmut Bilen, Süleyman Kaya, Taha Eğri 
ve Zeyneb Hafsa Orhan katıldı.



İslam ekonomisi alanında çalışmalar yapan Maruf 
Vakfı İKAM’a nezaket ziyaretinde bulundu.

13 Nisan Cuma günü gerçekleşen ziyarette konukları 
İKAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar karşıladı.

Maruf Vakfı Başkan Yardımcısı Sıtkı Abdullahoğlu, 
Araştırmacılar Sercan Karadoğan ve Mehmet Akif Berber ile birlikte katıldığı görüşmede İslam iktisadında teşekkül 
eden kurum ve kuruluşların müşterek hareket etmelerinin imkânı ve bu alanda yapılan çalışmaların ehemmiyeti 
üzerinde duruldu. 

Görüşmenin sonunda Maruf Vakfı heyetine İktisat Yayınları’ndan oluşan kitap seti hediye edildi.

13

İKAM’ın düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin dör-
düncüsü “İslam İktisadında Sigorta – Tekafül” ismiyle Prof. Dr. 
Hasan Hacak tarafından gerçekleştirildi.

İLKE Derneğinde gerçekleştirilen İKAM’ın yoğunlaştırılmış 
derslerinin dördüncüsü olan “İslam İktisadında Sigorta – Te-
kafül” dersi Hasan Hacak’ın anlatımı ve çeşitli üniversitelerden 
yerli/yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir gün süren derste İslam İktisadında risk paylaşımı, sosyal 
dayanışma, İslam’da sigortanın yeri, Sigorta kavramının İslam-
daki ilk temsilci kurumları ve Tekafül konusu işlendi.

İKAM, 6. İslam İktisadı Atölyesine verdiği desteklerden dolayı Albaraka Türk Katılım Bankası’na teşekkür ziyare-
tinde bulundu. 

Albaraka Türk yöneticileri tarafından samimi bir biçimde ağırlanan İKAM heyeti ilk olarak Banka Genel Müdürü 
Sn. Melikşah Utku ile görüşmeler yaptı. Görüşmede İKAM ve Albaraka Türk arasında karşılıklı işbirliği imkânları-
nın geliştirilmesi, İKAM tarafından düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi çalışmaları ve İKAM bünyesinde yer alan İk-
tisat Yayınlarının gelecek faaliyetleri konuşuldu. Ziyaretlerde İktisat Yayınlarından son çıkan kitaplar hediye edildi.

İslam İktisadında Sigorta - Tekafül 
Yoğun Dersi Gerçekleşti. 

Maruf Vakfı’ndan İKAM’a Nezaket Ziyareti

İKAM’dan Albaraka Türk’e Teşekkür Ziyareti
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Yönetim Düşüncesi Seminerleri Devam Ediyor 

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen Yönetim Düşüncesi 
seminerlerinin üçüncüsü 3 Nisan 2018 tarihinde İLKE Teras salonunda ger-
çekleştirildi. “Kutadgu Bilig ve Siyasetname Üzerinden Türk Yönetim Ge-
leneği” başlığında gerçekleştirilen seminerin konuğu İstanbul Üniversitesi 
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Haluk Alkan oldu.

Haluk Alkan konuşmasında Kutadgu Bilig’de öne çıkan yönetim değerle-
rinden hareketle Türk yönetim sisteminin özelliklerinden bahsederek eserde 
yasaya, töreye bağlı devlet anlayışının sürekli vurgulandığını belirtti.

Siyasetname’den de söz eden Alkan, eserde Padişahın belirleyici unsuru; gü-
veni sağlama, düzenleme ve denetimdir. Eserde Abbasi halifelerinin yönetsel 
anlamda otorite olmamalarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunulduğunu 
kaydetti.

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin dördüncüsü ise 5 Mayıs 2018 tarihinde 
İLKE Teras salonunda gerçekleştirildi. “Türk Yönetim Kültürünü Teorileş-
tirmenin Felsefi Yolları (Karşılaştırma ve Eleştiri)” başlığında gerçekleştirilen 
seminerin konuğu İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ay-
han Bıçak oldu.

Bıçak, seminerinde batının bilginin teorileşmesi konusunda çok ileride ol-
duğunu ancak Türk toplumunun bu konuda çok geride kaldığını belirterek 
bu durumu bilgi eksikliği, araştırma tekniklerininin bilinmemesi, bütüncül 
bir bakış açısının olmaması, düşünce tarihi konusunda bir birikimin yeter-
sizliği ve tarihsel gerçeklik ile idealleştirilmiş gerçeklik arasında bağlantı ku-
rulamamasına bağladı.

Gönüllülük

Kurumsallık

Verimlilik

Süreklilik



KYA tarafından yılda bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene STK’lar-
da Kapasite Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler konusunda gerçekleş-
ti. STK’larda stratejik yönetim konusunda farkındalık oluşturma ve 
STK’ların strateji geliştirme kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlama 
amacıyla düzenlenen çalıştaya birbirinden değerli akademisyen ve STK 
yöneticileri hem konuşmacı hem de dinleyici olarak katıldı.

KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un karşılama konuşması ile 
başlayan çalıştay Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Barca’nın “STK’larda Stratejik Düşünme” konulu gerçekleş-
tirdiği selamlama konuşması ile devam etti.

Çalıştayın “STK’larda Yeni Bir Fikriyat Oluşturma İhtiyacı” konulu 
birinci oturumunda İLKE Mütvelli Heyeti Başkanı Davut Şanver ve 
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir konuştu. Oturumun baş-
kanlığını ise Ömer Torlak yaptı.

“STK’ları Etkileyen Çevresel Faktörler” konulu ikinci oturumun başkanlığını Alev Erkilet yaptı. Oturumda Haluk 
Alkan, Yunus Kaya ve Eyüp Sabri Kala birer sunum yaptı.

“STK’larda Beşeri ve Mali Kaynakların Geliştirilmesi” konusuyla üçüncü oturumun başkanlığı Nihat Alayoğlu tara-
fından yapılırken oturuma Kemal Öztürk, Doç Dr. Lütfi Arslan ve Mehmet Koca konuşmacı olarak katıldı. 

STK’larda Kayıt Tutma, Entegrasyon, Raporlama ve Denetleme başlığını taşıyan son oturumda başkanlığı Haluk 
Dortluoğlu yaptı. Oturuma Mustafa Tutkun ve Davut Pehlivanlı konuşmacı olarak katıldı. 

Katılımcıların sivil toplum alanında çalışmaları olan akademisyenler ve STK’larda yönetici olarak çalışanlardan 
oluşan çalıştay gayet verimli geçerken dinleyiciler tarafından gelen derinlikli sorular da çalıştaya ayrı bir renk kattı.

15

STK’larda Strateji Geliştirme Çalıştayı 
Gerçekleştirildi
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KYA’nın sivil toplum kuruluşlarında gö-
nüllü ya da profesyonel olarak çalışanların 
bireysel yeteneklerinin gelişmesine destek 
vermek amacıyla düzenlediği Profesyonel 
Gelişim Eğitimlerinin altıncısı “STK’lar 
İçin Sosyal Medyada Etkin Olmak” konu-
sunda gerçekleşti.

Eğitim, Turkcell Dijital İletişim Yönetici-
si İnanç Emre Albayrak tarafından veril-
di. Eğitim Kurumsal Yönetim Akademisi 
Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yaman’ın 
KYA’yı tanıtması ve Albayrak’ı takdimi ile 
başladı.

Albayrak, konuşmasında STK’Ların sosyal 
medya stratejisi geliştirirken dikkat etmele-
ri gerekenler üzerinde durdu ve iyi bir stra-
teji için ipuçları verdi.

STK Konuşmaları etkinliklerinin altıncı serisinde Esas Sosyal 
tarafından hayata geçirilen “İlk Fırsat” programı özgün STK 
uygulaması kapsamında tanıtıldı. Etkinliğe Esas Sosyal Kurucu 
Direktörü Filiz Bikmen ve Esas Sosyal Program Koordinatörü 
Neslihan Yıldırım Meral katıldı.

Etkinlikte genel olarak İlk Fırsat programının hayata geçirilme 
hikayesine, program ile nelerin hedeflendiğine, başvuru şartla-
rına ve 3 yıldır uygulamada olan programa ile alakalı verilere 
değinildi. 

İlk Fırsat Programı, üniversite mezunları arasındaki işsizlik ora-
nının bir mesele haline geldiği bu günlerde hem gençlere iş ka-
pısını açması hem de sivil toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimli, 
donanımlı ve sivil toplumda görev almayı düşünen gençlerin bu 
kanallara iletilmesine vesile olması sebebiyle önemli eksiklikleri 
gideriyor.

STK’lar Sosyal Medyada Nasıl Daha Etkin Olur?

Özgün STK Uygulamaları “İlk Fırsat”
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KYA tarafından sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği 
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de gerçekleştirildi. KKTC’deki STK’lara yönelik eğitim 10-12 Mayıs 
tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlendi.

Eğitim Programı, KYA öncülüğünde, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Başba-
kanlık TİKA işbirliğinde KKTC Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşti.

“Kurumsal Yönetim ve Organizasyon” konusunda Nihat Erdoğmuş, “Gönüllü Yönetimi” konusunda Lütfi Arslan, 
“Proje Yazma ve Yönetme” konusunda Ömer Özdinç, “Dijital İmkanlar” konusunda Nihat Kılıç, “Medya İletişimi” 
konusunda Mehmet Ekin Vaiz ve “Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme” konusunda İbrahim Taşdemir katılımcılara 
birer sunum yaptı.

Verilen eğitimler neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 30’a yakın sivil toplum kuru-
luşlarının kurumsal kapasitelerinin artması ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesi noktasında 
STK’lara kurumsal destek sağlanmış oldu.

Program sonunda eğitimi devam sorunu olmadan tamamlayanlara katılım sertifikası verildi.

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de
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İGİAD, İstanbul’da bir kongre merkezinde düzenlediği etkinlikle ‘2017 Yılı 
Girişimcilik Ödülü’nü İHA ve SİHA’ların üreticisi Baykar Makina adına Genel 
Müdür Haluk Bayraktar’a verdi. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ödül töreninin 
teması ‘Yerli ve Milli’ oldu. 

“Girişimcilik Ödülü”
Baykar’a Verildi

Şirket, terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı’nda 
önemli rol üstlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı 
İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) ‘Yerli ve Milli’ imkanlarla 
ürettiği için ödüle layık görüldü. 

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şişli Kaymakamı İd-
ris Akbıyık, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal 
Sami Tüfekçi, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bay-
raktar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, 
dernek üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Vali Vasip Şahin, ‘’İGİAD’ın beni etkileyen yönü; sadece kazanmayı, gelişmeyi 
ve ilerlemeyi öne çıkarmamış olması. Bunun yanında belki bunlardan daha önemli olarak da iş ahlakını öne çıkar-
mış olmasıdır.’’ dedi.       
 
Ödül hakkında bilgi veren Ayhan Karahan, ‘’İGİAD, 14 yıldır ‘Girişimcilik Ödülü’nü vermekte. Bu ödülü verirken 
dikkat ettiğimiz husus; helal ve meşru iş yapan ve emeğin hakkını gözeten işletmelere bulunduğumuz yılın ödülü-
nü vermekteyiz. 2017 Yılı Girişimcilik Ödülü; özellikle terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı’nda ülkemiz 
savunmasına önemli katkılarda bulunan, yüksek teknolojik ürünler üreten, İHA ve SİHA’ların üreticisi Baykar 
Makina’yı temsilen Haluk Bayraktar’a ödülümüzü takdim ettik. Bu yıl ‘Milli ve Yerli’ temasıyla ödül törenimizi 
gerçekleştirdik.’’ şeklinde konuştu. 

Baykar Makina adına ödülü aldıktan sonra gerçekleştirdiği sunumda Haluk Bayraktar, şirketin ilk yıllarından bu 
zaman kadar nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. Bayraktar sunumunda İHA ve SİHA’ların nasıl yapıldığı ile ilgili 
video ve terörle mücadelece ne kadar etkili olduğuna dair bilgiler paylaştı.
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“Çalışma yaşamında ahlaki sorunların artmasıyla birlikte dünyadaki çeşitli 
üniversitelerde iş ahlakı konusunun ihmal edildiği hususu tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak son 30 yıllık süreçte iş ahlakının 
üniversitelerde ders olarak daha yaygın okutulduğu görülmektedir. 
Türkiye’de ise üniversitelerde iş ahlakı dersleri yakın zamanda okutulmaya 
başlanmış olup; bu konuda çeşitli kitaplar yayınlanmaktadır. Alanın yeni 
gelişmeye başlaması sebebiyle iş ahlakı kitaplarının ana akım yaklaşımların 
yanında yeni perspektiflerle zenginleştirilmesi gereği vurgulanmalıdır.

Çalışma, kavramsal ve kuramsal meselelerin ele alındığı, örgütlerdeki 
iş ahlakı uygulamalarının farklı perspektiflerden analiz edildiği ve 
profesyonel meslekler içerisinde iş ahlakının nasıl gerçekleştirileceğine 
yönelik makalelerin yer aldığı üç ana bölümden oluşmaktadır. İş ahlakı 
alanını teori ve pratik dengesini gözeterek karşılaştırmalı bir biçimde ele 
alan çalışma, iş hayatında karşılaşılabilecek sorun ve ikilemler karşısında 
ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı hedeflemektedir.”

İş Ahlakı Kitabı Çıktı
İGİAD, yayın çalışmalarına bir yenisini ekledi. Der-
neğin çıkardığı son kitap üniversitelerde ders kita-
bı olarak okutulması amacıyla hazırlanan İş Ahlakı 
kitabı oldu. Kitabın editörlüğünü Nihat Erdoğmuş, 
Ömer Torlak ve Kübra Bilgin Tiryaki yaptı.

Kitabın arka kapak yazısı şu şekilde:
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İGİAD) geleneksel olarak düzenlediği iftar prog-
ramını, 23 Mayıs 2018 tarihinde 1453 Çırpıcı 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi. İş, akademi ve 
basın dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı 
iftar programı sıcak ve renkli görüntülere sahne 
oldu.

İftar programı İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Karahan’ın konuşması ile program başla-
dı. Karahan konuşmasında ihtişam, ihtiras ve israf 
konularına temas etti. 

İGİAD üyelerinin aileleri ile birlikte katıldığı 
program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar 
yemeği ile devam etti.

Geleneksel İGİAD İftarı 
Coşkuyla Gerçekleştirildi 

Ders Veren Tecrübeler Dizisi Konuğu Mehmet Çankaya
Ders Veren Tecrübeler dizisinin altıncısı 24 Nisan Salı 
İGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Ders 
Veren Tecrübeler” dizisinin altıncısının konuğu KAR-
MOD Prefabrik Yapı Teknolojiler Ceo’su Mehmet Çan-
kaya oldu. 

İGİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Nihat Alayoğlu’nun 
moderatörlüğünde başlayan programda girişimcilik,or-
taklık ve ihracat konusunda Mehmet Çankaya’nın 
önemli tecrübeleri konuşuldu. Çankaya’nın konuşma-
sında ortaklık kültürü, sürekli eğitim, planlama ve isti-
şare gibi kavramlar öne çıktı.
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İGİAD heyeti, iş fırsatları ve ortak yatırım imkanlarını 
araştırmak için Etiyopya’da temaslarda bulundu.

İnşaattan tekstile, gıdadan telekomünikasyona farklı 
iş kollarından 21 iş adamının oluşturduğu heyet, Eti-
yopya Yatırım Komisyonu ve Etiyopya Ticaret Odası 
ve Sektör Birlikleri’ni (ECCSA) ziyaret ederek, ülke 
mevzuatı ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.

Heyet, ülkedeki meslektaşlarıyla baş başa görüşmeler 
de gerçekleştirerek fikir teatisinde bulundu.

İGİAD Heyetinden
Etiyopya Ziyareti

İGİAD’lı İş Adamlarından
İran Ziyareti
İGİAD üye ve aileleri, 20-23 Nisan 2018 tarihlerinde 
İran’da bulunan Tahran, İsfahan, Kum ve Şiraz’ı kapsayan 
bir dizi ziyaretlerde bulundu.
  
Büyük Selçuklu İmparatorluğunun başkenti İsfahan’da 
Büyük Selçuklu eseri İsfahan Mescid-i Cuma’nın gezilme-
si ile program başladı. Zayende Rud nehrinin güzel man-
zarası eşliğinde tarihi köprüler ve dünyaca ünlü yüz bin 
metrekarelik Nakş-ı Cihan gezildi. Burada Ali Kapu Sara-
yı, Şeyh Lütfullah Camii ve Şah Abbas Camileri görüldü. 
Ardından Şiraz’a hareket edildi. Yolda Pers medeniyetinin 
başkenti ve devletin idare merkezi Persepolis Antik Kenti 
ve harabeleri görüldü. Nakş-ı Rüstem diye bilinen Persler-
den kalma duvar resimleri ve ünlü Pers Kralı Darius’ün da 
içinde bulunduğu bazı Pers imparator mezarları görüldü.

Gezinin son günü ise Şiraz’da bulunan ve İran edebiyatı-
nın iki büyük şairi Sadi Şirazi ve Hâfız’ın kabirleri ziyaret 
edildi. İrem Bağları’nın görülmesi ve tarihi Şiraz Vekil Pa-
zarı gezisi ile program tamamlandı.

Ziyaretler



İş Geliştirme Komisyonu, İGİAD Sektör Kurulları üyelerini 29 Mart Perşembe günü İGİAD Merkezde bir araya 
getirdi.

İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi H. Mehmet Köse’nin moderatörlüğünde kahvaltı ile başlayan toplantı, üyelerin ta-
nışması ile devam etti. 2017 yılının sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki yarıyıldan beklentilerinin konuşulduğu 
toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda reel ve gerçekleşen veriler üzerinden analizler, öngörüler yapıldı.

Sektörler bazında değerlendirmelerde; sektörlerin büyümelerin “negatif büyüme” olarak değerlendirildiği, cirolarda 
artmalar olurken karlılığın azaldığı, kalifiye işgören yetersizliğinin sektörleri olumsuz etkilediği tespitleri yapıldı.
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Sektör Kurulları Toplantısında Gündem Negatif Büyüme

İGİAD Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
İGİAD üyeleri, Teşkilatlanma Komisyonu tarafından 1 
Nisan Pazar günü gerçekleştirilen kahvaltı organizasyo-
nunda bir araya geldiler. 

Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turu eşliğinde 
09.30 başlayan kahvaltı organizasyonuna katılım yoğun 
oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve Teşki-
latlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel’in teşek-
kür konuşmaları ile organizasyon sıcak bir atmosferde 
devam etti.
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Üyelerimizin birbirleriyle daha yakından tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Hidiv Kasrı Doğa Yürüyüşü 
15 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi.

Programa İGİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

İGİAD üyeleri, her yılın yaz aylarında, İGİAD Teşkilat-
lanma Komisyonu tarafından düzenlenen piknik orga-
nizasyonu ile bir araya geliyor.

Bu yılki piknik programı, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
İsaklı Köyü’nde bulunan özel bir piknik alanında ger-
çekleşti. 13 Mayıs tarihinde gerçekleşen etkinlik, birbi-
rinden neşeli görüntülere sahne oldu.

Piknik programı sabah saat 09.00’da kahvaltı ile baş-
ladı. Kahvaltı sonrası animatörler eşliğinde çocuklar 
ve yetişkinler sportif etkinliklerde bulundu. İGİAD 
Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD Başkan Yardımcısı/ 
Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel 
ve Piknik Komite Başkanı Sinan Şahin tarafından ço-
cuklara birbirinden güzel hediyeler dağıtıldı. Ardından 
program, öğle yemeği ile devam etti.

Yemekten sonra çocuklar, hanımlar ve erkekler için ha-
zırlanmış etkinlikler ve yarışmalara kaldığı yerden de-
vam edildi.

Coşkulu ve güzel geçen İGİAD pikniği 17.00 sularında 
son buldu.

Hidiv Kasrı’nda Doğa Yürüyüşü

İGİAD Üyeleri Piknikte
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İslamcı Dergiler Projesi web sitesi idp.org.tr’nin altyapısı geliştirildi ve tasarımı yenilendi. İslamcılıkla ilgili temel 
bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan site 20 Nisan 2018’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış prog-
ramıyla kamuoyunun ilgisine sunuldu.

İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren 
internet sitesi, kullanıcı dostu bir tasarımla araştırmacıların hizmetinde olacak. Ayrıca hızlı ve pratik bir kullanıma 
sahip olan sitede üyelere özel birçok önemli fonksiyon sunulacak.

Projeyle ilgili haberlere, proje kapsamında düzenlenen etkinliklere, sempozyumlara ve üretilen yayınlar hakkında 
bilgilere site üzerinden ulaşılabilecek. Araştırmacıların ve dergiseverlerin merakla beklediği İslamcı dergiler dijital 
arşivi ve dergi kataloğu kullanıcıların hizmetine açık. Altyapısı geliştirilen katalogda dergilerin PDF’lerine de erişile-

bilecek. İDP kataloğunda yer alan yazarlar ve müstear listeleri de sitede ilgiyle takip edilecek 
sayfalardan.

İslamcı dergiciliğin yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış kişi-
lerle gerçekleştirilen video röportajlar ile İslamcı düşüncenin serencamına ışık tutuluyor... 
Şule Yüksel Şenler’den Hayrettin Karaman’a, Rasim Özdenören’den Selahaddin Eş’e, Mustafa 
Yazgan’dan Atasoy Müftüoğlu’na kadar 50’ye yakın isimle gerçekleştirilen bu röportajlar site 
üzerinden izlenebiliyor.

Sitenin bütün özelliklerinden faydalanabilmek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz 
üye olabilir ve idp.org.tr’de gezinebilirsiniz.

İslam Düşüncesinin Son Asrı 
İDP ile Meydana Çıkıyor
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“1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konu-
lu 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu yoğun bir katılım ve ilgiy-
le karşılandı. Sempozyumun açılış programı Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde, oturumlar ise İLEM’de düzenlendi.

20 Nisan Cuma günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen açılış programı Proje Tanıtım Videosu ile başladı. Proje 
tanıtım videosundan sonra konuşan Proje Koordinatörü Lütfi 
Sunar projenin gelişme süreci ve hedeflerinden bahsederken “İs-
lamcılığın birikimini ortaya çıkararak biz Akiflerin, Elmalıların, 
Topçuların ve Karakoçların bıraktığı yerden tartışmaları devam 
ettirmek ve geleneğimizle bitişerek geleceğimize daha güvenle 
bakabilmenin imkanını aramaktayız.” şeklinde konuştu.

Sonrasında söz alan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder ise bu projenin “yeni bir düşüncenin inşası 
için hatasıyla savabıyla bize ait olanı yine bizim gözümüzle ‘ne ise o’ olarak görme çabası” olduğunu dile getirerek, 
“Tek derdimiz bugünü anlama, geleceği inşa etmektir.” dedi.

Lütfi Sunar ve Süleyman Güder’in ardından konuk olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek selamlama konuşmalarını 
gerçekleştirdiler.

Konuşmalardan sonra İslamcılığın birikimini barındıran idp.org.
tr yenilenen yüzü ve dijital dergi arşivi ile yayına açıldı. Ardından 
program Kurtuluş Kayalı, Necdet Subaşı, Alev Erkilet ve Vah-
dettin Işık’ın katıldığı açılış paneliyle devam etti. Panel sonunda 
panelistlere ve projede emeği geçenlere plaket takdimiyle açılış 
programı sona erdi.

İLEM’de devam eden ve 2 gün süren oturumlarda 1908’den gü-
nümüze İslamcılık düşüncesi ve İslamcı dergiler ele alındı. Sem-
pozyum’da 6 oturum düzenlendi ve 30 bildiri sunuldu.

21 Nisan Cumartesi saat 16:00’da Bilal Kemikli’nin başkanlığında tanıklıklar oturumu gerçekleşti. Ahmet Mercan, 
Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal ve Cevat Özkaya tanıklıklar oturumunda döneme dair hatıralarını paylaştılar. 
Keyifli bir sohbet havasında geçen oturum yoğun ilgi gördü.

Önceki sempozyumlarında olduğu gibi, 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu bildirileri de genişlettirilerek kitap haline 
getirilecek. İDP sempozyum kitapları İslamcı dergilere dair ilk çalışma olma özelliğine sahiptir.

3. İslamcı Dergiler Sempozyumu 
Gerçekleştirildi
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İLEM, 17. Dönem mezunları için Altu-
nizade Kültür Merkezinde bir program 
düzenlendi. Etkinlikte Yazar, sosyolog 
Necdet Subaşı bir konferans verdi.

2002 yılından bu yana yürütmekte ol-
duğu eğitim programı ile nitelikli ilim 
talebelerinin yetişmesine vesile olan 
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, ge-
leneğin birikiminden yorumlayarak, 
yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi 

ve birikimi oluşturmayı hedefliyor. Bu gaye ile uzun yıllar sürdürülen İLEM Eğitim Programı bu yıl 17. dönem 
mezunlarını verdi. 

İLEM, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında üç yıl süren İLEM Eğitim Programını tamamlayan öğrencilerin mezuni-
yetlerinin gerçekleştiği hem de kapanış konferansının icra edildiği bir kapanış ve mezuniyet programı düzenliyor. 
Bu seneki Kapanış Konferansında yazar ve sosyolog Necdet Subaşı, “Yazmak Değerlidir. Niçin?” başlığı çerçeve-
sinde yazma eylemini içkin donanım ve değer gibi unsurlarla birlikte ele alarak, okuyucunun kalem ve metinle 
kurması gereken ilişkiye dikkat çekerek yazma eyleminin değerini gerekçelendirmeye çalıştı. 
Subaşı, yazma fiilinin esrarengiz gücünü ve beraberinde getirdiği ağır sorumluluklara da değinecek olup yazma 
eylemini nelerin değerli kıldığı üstüne konuşmasını sürdürecektir.

Konferansın akabinde mûsikî dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İLEM Eğitim Programı’ndan mezun olmaya hak 
kazanan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

İLEM 17. Dönem Mezunlarını Verdi

İslamcılığın İlk 50 Yılına Bir Bakış:
“İslam’ı Uyandırmak” Kitabı Çıktı
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 2013 yılında haya-
ta geçirilen İslamcı Dergiler Projesi, İslamcılık düşüncesine 
ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak 
ve İslamcılık düşüncesinin en önemli birincil kaynakların-
dan olan dergiler vasıtasıyla İslamcılığa dair meselelerin ye-
niden düşünülmesine bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu kitap bu çabanın bir ürünü olarak 11- 12 Mart 2017 
tarihlerinde düzenlenen “1960 Öncesinde İslamcılık Dü-
şüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyu-
mu’nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.
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İLEM tarafından yayımlanan İslam, Felsefe ve Bilim Tarihi 
Araştırmaları Dergisi Nazariyat’ın 4. cilt 2. sayısı yayımlan-
dı. Dergide dört makale ve beş değerlendirme yazısı bulu-
nuyor.

Dergide yer alan makaleler şöyle:

İbrahim Halil Üçer, Özdeşlikten Temsile: İbn Sînâ’ya Göre 
İnsani Nefste Bilen-Bilinen Özdeşliği Sorunu
Yunus Cengiz, Mu‘tezile’nin İnsan Düşüncesinde Rakip İki 
Tasavvur: Ebü’l-Hüzeyl ve Nazzâm Gelenekleri
M. Zahit Tiryaki, Güçlerden İşlevlere: Fahreddin Râzî’nin 
İç Duyular Eleştirisi
Taha Yasin Arslan, Osmanlı Ülkesinde Bir On Beşinci Asır 
Memlük Astronomu: Ömer ed-Dımaşkî ve Mîkât İlmi 
Mecmuası Hamidiye 1453

İnsan & Toplum’un 8. cilt 1. sayısı yayımlandı. Derginin bu sayısında, 5 ma-
kale, 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 makale-
si; Mahmut Hakkı Akın, Yunus Kaya, Ali Cançelik ve Yıldız Zeliha Taşdirek 
ise kitap değerlendirmeleri ile dergide yer alan isimler.

İnsan & Toplum 2018’den itibaren 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Ara-
lık aylarında) yayımlanıyor. Derginin nitelikli ve derinlikli editöryal siyaseti 
ve kapsamlı hakem değerlendirmeleri yayımlanan her yazıyı kendi sahasında 
ender bir katkıya dönüştürüyor.

Nazariyat’ın 4. Cilt 2. Sayısı 
Yayımlandı

İnsan & Toplum 8. Cilt 1. Sayı 
Yayımlandı



28

İL
EM

 G
Ü

N
DE

M
İ

Yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam eden İs-
lam Düşünce Atlası iki ödüle birden layık görüldü. Türkiye Yazar-
lar Birliği (TYB) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinde “Yayıncılık Özel Ödülü”ne, 
ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri’nde Düşünce dalında ödül 
aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen 
ödül töreninde “Yayıncılık Özel Ödülü”, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin İlmi Etütler Derneği ile birlikte hazırladığı İslam Düşünce 
Atlasına verildi. Ödülü İLEM adına Başkan Süleyman Güder aldı. 

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen “ESKADER 2017 Kültür 
Sanat Ödülleri” sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği tören, İstanbul Sultanahmet Vakfı’nda 
gerçekleştirildi.

“Düşünce” dalında bu yıl “İslam Düşünce Atlası” ödüle layık görüldü. Ödülü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer aldı.

İLEM’in İstanbul dışında lisans eğitimlerine devam eden öğ-
rencilere yönelik düzenlediği İLEM Yaz Akademisi yeni dö-
nem başvuruları başladı.

İLEM yıllardır İstanbul’daki lisans öğrencilerine yönelik yü-
rüttüğü eğitim programını bir hafta sürecek İLEM Yaz Aka-
demisi ile Anadolu’daki öğrencilere açıyor. Anadolu’nun çeşitli 
üniversitelerinde eğitimlerine 3 ve 4. sınıfta devam eden lisans 
öğrencilerini bir araya getirecek olan programla İLEM; fikri, 
tarihi, sosyolojik, felsefi ve dini meselelere dair temel konuları 
konuşarak, Anadolu’dan genç ilim yolcularına ilmi & fikri bi-
rikim ve tecrübesini aktarmayı amaçlıyor.

15- 22 Temmuz tarihler arasında sürecek olan bu programda 
yoğun seminer dersleri ve okumalar ile birlikte çeşitli kültür 
gezileri, film ve kitap kritikleri de gerçekleştirilecektir.

İslam Düşünce Atlası’na 
TYB ve ESKADER’den Ödül 

3. İLEM Yaz Akademisi’ne Başvurular Devam Ediyor



İLEM Sunumlarında geçtiğimiz dönem Ali Cançelik, 
Aliya Izzetbegoviç biyografisine önemli bir katkı su-
nan “Drina Köprüsü” kitabı üzerine bir sunum yaptı. 
Diğer etkinliklerde ise Cemal Atabaş, “Trablusgarb 
Eyaleti’nde Merkezi İdarenin Tesisi ve Şeyh Guma 
İsyanı (1835-1858)”; Ömer Baykal ise “Türk Siya-
setinde Refah Partisi Deneyimi” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdi.
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İLEM’de Edebiyat Çalışma Grubu tarafından düzen-
lenen Kuran ve Edebiyat Seminerleri tamamlandı. 
Etkinlik kapsamında Mahmut Kaya, “Kur’an’ın İl-
hamıyla İslami Edebiyatın Gelişme Süreci”; Dursun 
Ali Tökel “Kur’an’a Göre Şiir ve Şair” İsmail Güleç, 
“ Kur’an’a Göre Şiir ve Şair”; Berat Açıl ise “Osmanlı 
Şiir Estetiğinin Oluşumunda Kur’an’ın Etkisi” başlık-
lı birer seminer verdi.

İLEM Edebiyat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
Felsefe ve Edebiyat Dersleri’nde Ali Utku dört hafta 
süren bir konferans dizisi verdi. Birinci haftada Felse-
fenin “Ötekisi” olarak edebiyat, ikinci haftada Edebi-
yatın Felsefileşmesi, üçüncü haftada şiir felsefe ilişkisi, 
son hafta ise kurgu felsefe ilişkisi konuları işlendi.

“Felsefe ve Edebiyat İlişkisi” başlıklı dört haftalık 
konferanslar dizisinde bu problematik ilişki felsefe-
den edebiyata, edebiyattan felsefeye geçişlerle belirli 
yazarlar ve eserler, temel problem, kavram ve temalar 
üzerinden ele alınıp sorunlaştırıldı.

İLEM Sunumları Devam 
Ediyor

Kuran ve Edebiyat 
Seminerleri Tamamlandı 

Ali Utku’dan
Felsefe ve Edebiyat Dersleri
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Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 
Düzenlendi

YEKDER ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi” 27-28 Nisan 
tarihlerinde gerçekleşti. İki gün süren kongreye, yurtiçi ve yurtdı-
şından birçok akademisyen, araştırmacı ve eğitimci katıldı. İslam 
ilim, düşünce, kültür ve medeniyetinden ilham alan bir eğitim 
sisteminin nasıl oluşturulabileceği üzerine 90 konuşmacı 25 otu-
rumda sunum yaptı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleşen kongreye 
ABD, İngiltere, İran, Nijerya, Malezya, Kanada, Suudi Arabistan, 
Kırgızistan, Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 15 farklı ülke-
den katılım sağlandı. Kongrenin amacı İslam eğitimi kavramını 
yeniden keşfederek günümüz eğitim sorunlarına özgün çözümler 
üretmekti. Oturumlarda, İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel 
Kavramlar, İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe, Önem-
li Eğitim Düşünürleri, Farklı Yaş Dönemleri ve Din Eğitimi, İs-
lam Eğitimcileri, İslam Ülkelerinde Din Eğitimi, Gayri Müslim 
Ülkelerde Din Eğitimi, Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi 
ve İmam Hatipler, Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmet-
leri, Din Eğitiminde Medya- Cemaatler ve STK’lar gibi konular 
üzerinde duruldu.
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“YENİ ÇÖZÜMLER ÜRETEREK GELENEĞİ AŞMAK DURUMUNDAYIZ”

25 oturumun genel değerlendirmesini yapan YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Alpaydın, “Son iki yüz yıldır 
eğitimde reform çabalarımız devam ediyor. Bu süreçte hep Batılı modeller örneğinde eğitim sistemimizi reforme et-
meye çalıştık toplum olarak. Türkiye’nin tarihi kültürel kodlarına uygun, kendi varlık, bilgi ve insan tasavvurumuzla 
uyumlu bir eğitim felsefesi oluşturabilirsek, buna göre eğitimin yönetimi, eğitimin hedeflerini, içeriğini, tarzını 
yapılandırabilirsek daha başarılı bir sistem kurabiliriz. İslam eğitim geleneğinden yararlanabileceğimiz birçok ilke 
ve uygulama var yeniden gündeme almamız gereken. Ancak günümüzde geleneğin birikiminin ötesine geçebilecek 
imkânlarımız da var. Velhasıl, geleneksel eğitim uygulamalarını aynen bugüne taşımak değil, çağımızın eğitim prob-
lemlerine kendi ilim düşünce geleneğimizdeki bakış açılarından beslenerek yeni bir soluk getirmek yeni çözümler 
üretmek, geleneği aşmak durumundayız.” ifadelerini kullandı.
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ADEP Bahar Dönemi 
Son Dersini Gerçekleştirdi 

ASP’de Doğru Nefes Teknikleri Uygulandı

Ailede Din Eğitimi Programı bahar dönemi son dersini 11 Mayıs 2018 Cumar-
tesi günü YEKDER Yetişkin ve Eğitici Eğitimler Koordinatörü Emine Tuğba De-
mirci’nin “Kur’an-ı Kerim Öğretimi Yöntemleri” sunumu ile gerçekleşti. 

Kur’an-ı Kerim öğretiminde çocuğu zorlayarak, üstüne giderek, kötü duygular 
biriktirmesine sebep olunmaması gerektiğini belirten Demirci, “Çocuğun geli-
şimini dikkate alarak çocuğa önce Kur’an-ı Kerim’i sevdirmeli, sonra içerik ve 
muhtevadan haber vermeliyiz. Bunun için öncelikle kendimiz bunlardan haber-
dar olmalıyız.” ifadelerini kullandı. 

Kur’an eğitiminin önemli hususlarına değinen Demirci, çocukların önlerinde 
bulunan renkli dünyanın yanında Kur’an öğretimine önem verilmesi gerektiğini 
söyledi. Sunum sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Aşamalı Seminerler Programı bünyesinde devam eden aylık seminerler kapsamında Doğru Nefes Teknikleri’ ele 
alındı. 4 Nisan 2018 Çarşamba günü gerçekleşen semineri nefes koçu Mehtap İlkuçar sundu. 

Doğru nefes almanın teknikleri verilerek, nefesi burundan alıp vermenin kaliteli nefes almak olduğundan bahsedil-
di. Her koşulda nefes alırken burundan almanın önemine vurgu yapıldı. Nefes alırken sakin alınmanın ve ciğerlere 
nefesin dolduğunu hissetmenin gerektiği söylendi.

ailededinegitimi

ailededinegitim

ailededinegitimi
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Eğitimci Geliştirme Programında 
Öğretim Yöntemleri Anlatıldı

EGP’de Kur’an’ı Kerim
Öğretim Yöntemleri İşlendi 

Eğitimci Geliştirme Programı, “Dini Bilgiler Öğretim Yön-
temleri” dersi 17 Mart 2018 Cumartesi günü Hayrunnisa İs-
tekli’nin konu anlatımıyla gerçekleşti. 

Öğretim yöntemlerinden olan analoji, sembolik tanıtımların 
(metafor kullanımı) yöntemlerini kullanmanın çocuk üzerin-
de daha etkili ve kalıcı olduğuna dikkat çeken İstekli, şunları 
kaydetti: 

Ev okulu kitapları üzerinden konu anlatımının nasıl olması gerektiğine dair örnekler veren İstekli, farklı materyal-
lerle dersin zenginleştirilmesine ve öğrenimin daha kalıcı olması hakkında önemli detayları belirtti.

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), farklı tek-
nik ve metotlarla eğitimcilerin verimliliklerini ar-
tırmaya devam ediyor. 24 Mart 2018 Cumartesi 
günü Ayşe Öztürk’ün sunumu ile “Kur’an’ı Ke-
rim Öğretim Yöntemleri” dersi gerçekleşti. 

Katılımcılar farklı türde etkinlik, materyal ve 
oyun hazırlayarak bilgilerin doğru ve taze bir 
şekilde kalmasını sağlamak adına uygulamayı 
eğitmen Ayşe Öztürk gözetiminde gerçekleşti. 
Kur’an öğretim teknikleri dersinin devamında 
Elif Konar Özkan’ın “Çocuk Edebiyatı” konu 
anlatımıyla günün son dersi yapıldı. Edebi dilin 
çocuk üzerindeki etkilerini görebilmek ve daha 
yakından incelemek adına çocuk kitapları oku-
yan katılımcılar, edebiyat ürünlerinin değerlen-
dirilmesinde düşüncelerini aktardı. 

“Eğitimci ders anlatımında daima günün getirdiği olay, olgu ve benzeri 
konulardan uzak durmalı. Hüküm ve olay gibi olgulara paralel olarak mutlaka 
arka planın hikmet açılarına vurgu yapılması noktasında bilgilendirme 
yapmalıdır.” 
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Bir Marifet Okulu Geleneği: 
Kapanış Şöleni

Açıldığı yıldan bugüne, her sene sonu yapılan Marifet 
Okulu Kapanış Şöleni bu yıl da geleneği bozmadı. Öğ-
rencilerin sene içinde hazırlanıp hünerlerini ailelerine 
sergilediği program, bu yıl 5 Mayıs’ta Üsküdar Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleşti. 

2017-2018 dönemi Kapanış Şöleni Kur’an-ı Kerim ti-
lavetiyle başladı. Ardından YEKDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yusuf Alpaydın ve Marifet Okulu Gençlik 
Koordinatörü Talha Boyalık açılış konuşmaları gerçek-
leştirdi. Çalışmada emeği geçen hocaları sahneye davet 
eden Boyalık, Gençlik Çalışmaları’nın önemi hakkında 
kısa bir değerlendirme yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Hüseyin Süer liderliğindeki Ortaokul Ritim Grubu sahne aldı. Program lise öğren-
cilerinin hazırladığı hikaye anlatımı, skeç ve videolarla devam etti. 

Ortaokul Musiki Korosu’nun ilahi ve ezgileriyle devam eden program, tüm öğrenci ve hocaların Necip Fazıl Kısa-
kürek’in ‘Şarkımız’ şirinden bestelen marşı okumasıyla sona erdi.
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Okul Öncesi Din Eğitimi Müfredatı Tamamlandı

Geleneksel YEKDER Kahvaltısında 
“Fütüvvet: İdeal Gençlik” Konuşuldu

YEKDER okul öncesi din eğitimine farklı bir yaklaşım 
getirmek amacıyla hazırladığı müfredatı ve içeriği tamam-
landı. 

Programın müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları ile 
pilot uygulamaları tamamlanarak üç ayrı devlet okulunun 
anasınıfında hazırlanmış olan dini bilgiler müfredatı uy-
gulandı. Müfredat kapsamında dört sınıfta da Ses Temelli 
Elif–Ba’nın pilot çalışması yapıldı.

Müfredat hazırlığı ve uygulamanın ardından ölçme değer-
lendirme ve raporlama yapılarak çalışmanın bir sonraki 
aşamasına geçilerek yaz döneminde tanıtım çalışmaları 
hız kazanacak.

Her sene yılsonu YEKDER kahvaltısı olarak 
düzenlenen “Geleneksel YEKDER Kahvaltısı” 
8 Mayıs 2018 tarihinde Mehmet Çakır Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. 

Program Üsküdar Anadolu İmam Hatip Li-
sesi Kur’an-I Kerim Öğretmeni Ramazan De-
mirkan’ın “Kur’an- Kerim Tilaveti” ile başladı. 
“Fütüvvet: İdeal Gençlik” üzerine konuşan İbn 
Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk; 
“Fütüvvet, gençlik eğitimi demektir. Fütüvvet; 
şehvetlerini, arzularını, hırslarını kontrol eden 
kişi demektir. Nefsini yenen insan demektir. Bü-
tün bunların birleşiminde oluşan değerler sistemine verilen addır. Asırlar boyunca hem Abbasiler döneminde hem 
Selçuklular döneminde hem de Osmanlılar döneminde gençlik eğitiminin esasını teşkil etmiştir.” ifadelerinde bu-
lundu.  

YEKDER Yetişkin Eğitimleri kapsamında uygulanan Aşamalı Seminerler Programı hocalarından Emine Tuğba De-
mirci, Hayrunnisa İstekli, Asiye Ergün, Sema Yol, Ayşenur Kapusuz, Arzu Melek Arıkan, Gülşen Karataş, Zeynep 
Özbek ve Nimet Yılmaz; Mezun olan katılımcılara belgelerini takdimi ile program tamamlandı.
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YEKDER’den Kudüs Ziyareti
Filistin ve özelinde Kudüs davası hakkında farkındalık 
oluşturmak amacı ile YEKDER, 25 kişilik Aşamalı Semi-
nerler Programı(ASP) katılımcısıyla 1-5 Mayıs 2018 ta-
rihlerinde Kudüs ziyaretini gerçekleştirdi. 

Ziyaretin ilk durağı Yafa şehri oldu. Yafa şehrinde ‘II. 
Mahmut Külliyesi’, II. Abdülhamit’in yaptırdığı ‘Saat Ku-
lesi’ ve diğer eserler incelendi. Akşam saatlerinde El Haciz 
şehrine geçildi. Sabah namazı eda edildi. Halilurrahman 
Camisinde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yu-
suf Peygamberlerinin ve zevcelerinin kabirleri önce ziyaret 
edildi. Daha sonra dünya tarihinin en eski şehirlerinden 
olan Eriha’ya gidiş için hareket edildi. Yol üzeri Hz. Musa 
Külliyesi ve Makamı ziyaret edildi. Eriha’da bir müddet 
mola verilerek Mescid-i Aksa’ya hareket edildi. 

Mescid-i Aksa’da kılınan akşam namazının ardından erte-
si gün Kıble Mescidi ve Kubbetü’s Sahra da dâhil olmak 
üzere hanlar, medreseler, sebiller ve diğer dinlere ait eser-
ler incelendi. Yetimhane ve yardıma muhtaç aileler ziyaret 
edilerek Türkiye’den onlara teslim edilmek üzere götürü-
len emanetler sahiplerine ulaştırıldı.

Kudüs Müslümanlarındır
Filistinlilerin her yıl 14 - 15 Mayıs tarihlerinde İsrail’in Filistin top-
raklarında bağımsızlığını ilan etmesi dolayısıyla düzenlediği Nekbe 
gösterilerine Siyonist güçlerin saldırısı bir gelenek halini aldı. İsrail, 
Gazze’de dün başlayan gösterilere müdahale ederek aralarında çocuk-
ların da olduğu 55 kişiyi katletti, 2 binden fazla kişiyi ise yaraladı.
Öte yandan ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e ta-
şıyarak sorunun çözümünü tıkayacak bir hamle yapmıştır. ABD’den 
yapılan açıklamalarda ise Nekbe gösterilerinde katliam yapan İsrail’i 
kınamak bir yana Filistinliler suçlanmıştır.

İLKE Derneği olarak İsrail’in yıllardır süren ve son zamanlarda artan 
katliamlarını ve ABD’nin provokatif bir şekilde büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşımasını kınıyoruz. Biliyoruz ki Kudüs, doğusuyla ve batısıyla 
Müslümanların haremi ve Filistin’in başkentidir.
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