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Merhaba 

Kurumlarımızdan haberlerin yer aldığı yeni bir bültende daha 
birlikteyiz.

Bültenimizin bu sayısında yeni dönemle birlikte faaliyetlerine 
yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam eden kurumlarımızın 
gerçekleştirmiş oldukları programlarına ve etkinliklerine yer 
verdik.

Yeni yıl ile birlikte İLKE ve çatısı altındaki İlmi Etüdler Derne-
ği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) 
ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) bir araya gelerek 
yıllık faaliyet planlamalarını gerçekleştirdiler. Buna ek olarak 
İLEM ve İGİAD 2015-2020 döneminde gerçekleştirecekleri 
faaliyetlerine yön vermek amacıyla stratejik planlama kamp-
ları düzenleyerek çalışmalarını yönetim kurulu ve üyeleri ile 
istişare ettiler. YEKDER ise 5. Olağan Genel Kurul toplantısının 
ardından yeni yönetimini seçerek çalışmalarına yeni bir solukla 
devam etmeye hazırlanıyor.

Kurumlarımız  halihazırda sürdürdüğü programlarına ek olarak 
yeni çalışmalara ve programlara da ev sahipliği yapıyor. İLKE; 
kurumlarımızın çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji 
üretmesinin yanısıra kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve ka-
rar alıcıların bilgilendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Tür-
kiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri ele alan Bilgi 
Analiz metinleri hazırlayarak yayımlamaya başladı. Yine bu 
doğrultuda İGİAD ve İLKE ortaklığında hazırlanan “Türkiye’de 
Reklam Ahlâkı” adlı araştırmanın sonuçları bir basın toplantı-
sıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin çıktıları ise “Türkiye’de 
Reklam Ahlâkı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı kitapta top-
landı. İLEM ise güncel meselelere dair analizleri içeren politika 
notlarını yayımlamaya, çalışmalar düzenlemeye devam ediyor. 
YEKDER’de ise “Çocukların Din Eğitiminde Ebeveynlerin İhti-
yaçlarının Tespiti ve Aile Destek Programının Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında oluşturulan Ebeveyn Yetkinleştirme Prog-
ramı haftaiçi iki ayrı grupla devam ediyor.

İLKE’nin yeni binasının temelinin atılmasıyla başlayan yeni yıl-
da,  kurumlarımızın alanlarına yapacakları nitelikli  ve özgün 
çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz.
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Gündem Sohbetleri 
Yeni Dönemde de Devam Ediyor

İLKE gönüldaşlarını bir araya getiren Gündem Sohbetleri farklı konu ve 
konuklarla devam ediyor. Belirli konuların çok yönlü düşünülmesini ve 
tartışılmasını sağlamak üzere aylık olarak gerçekleştirilen sohbetler yeni 
dönem ile birlikte devam ediyor.

Sohbetlerin yeni dönemdeki ilk konuğu Kırklareli Üniversitesi ve TRT Yö-
netim Kurulu üyesi Cengiz Ceylan’dı. Ceylan “Dünya Ekonomisinde Kriz-
ler Neden Var?” başlıklı konuşmasında dünya ekonomi sistemi ve siyaset 
ilişkisi perspektifinden konuyu katılımcılara aktardı.

Sohbetlerin Kasım ayındaki sohbete ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi ve Stratejik 
Düşünce Enstitüsü uzmanı Prof. Dr. Haluk Alkan konuk oldu. “1 Kasım 
Seçimleri Sonrasında Türkiye’de Siyaset” başlıklı konuşmasını gerçekleş-
tiren Alkan, Türkiye’de siyaset geleneğini ve toplumsal koşulları dinle-
yenlerle paylaştı. 

Konuşmaların Aralık ayı oturumunda ise Ali Büyükaslan Avrupa’daki 
Müslümanlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda ger-
çekleştirilen bu buluşmalarda konuşmaların yanı sıra katılımcılar,  sazen-
deler tarafından icra edilen musikimizden seçme eserlere eşlik ettiler. 
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İLKE Binası Temel Atma

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarıyla hayırlı işleri geliştirmeyi kendisine düstur edinen, hizmet 
verdikleri alanlarda nitelikli, özgün ve takdir edilen çalışmalar gerçekleştiren İLKE İlim Kültür Eğitim 
Derneği, çalışmalarına daha nitelikli ve kullanışlı bir mekanda devam edebilmek için yeni binasının 
temellerini attı.

İLKE ve camiası için oldukça önemli olan bugüne İLKE, İLEM, YEKDER ve İGİAD derneklerinin Müte-
velli heyetleri, Yönetim Kurullarının yanı sıra kurumların gönüldaşları ve Üsküdarlılar katıldı.

Kar yağışı altında yoğun bir katılımla gerçekleştirlen temel atma töreni, Hüseyin Altınışık’ın Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti ile başladı. İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Davut Şanver’in konuşmasıyla devam eden  
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Töreni Gerçekleştirildi

törende, İhsan Fazlıoğlu da söz alan isimler arasındaydı. Fazlıoğlu konuşmasında iyi dilek ve temen-
nilerde bulunarak yeni binanın hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından, İbrahim Halil 
Üçer’in yaptırdığı dua ile eller açıldı.

İLKE çatısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren İLEM, YEKDER ve İGİAD derneklerinin hasbihaline ve-
sile olan tören aynı zamanda Üsküdarlılarla paylaşılan güzel bir ortama imkân sağladı.

Hizmetlerin niteliğiyle örtüşen, modern, kullanışlı, eğitim çalışmalarına ve derneklerin temsiline daha 
uygun bir yapı olarak planlama çalışmaları sürdürülen binada, seminer salonları, konferans salonu, top-
lantı salonları, ofisler, kütüphane ve çalışma salonu gibi birçok alanın yer alması planlanıyor. 
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İLKE Gönüldaşlarını 
Bir Araya Getirdi 

İLKE Derneği gönüldaşlarını, çatı kuruluşlarını tanıtıp onların değerlerini, hedeflerini ve yapmış olduk-
ları etkinlikleri anlatmak amacıyla Ekim ayında dernek merkezinde ağırladı. Farklı tarihlerde iki oturum 
şeklinde gerçekleşen buluşmaların ilkinde genç gönüldaşlar İLKE Yürütme Kurulu ve İLEM Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın ev sahipliğinde ağırlandı. 

İLKE gönüldaşı kadınların katıldığı ikinci oturuma ise YEKDER Genel Sekreteri Zeynep Özbek ve İLEM 
Yönetim Kurulu üyesi Arife Gümüş ev sahipliği yaptı. İLKE ve çatısı altındaki kuruluşların tanıtımının 
ardından derneğin tarihçesi, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgiler verildi. Daha sonra programda katı-
lımcılardan beklentiler dile getirildi. Programa katılan gönüldaşlar da gelecek yıllarda kurum içinde gö-
rev ve sorumluluk alma isteklerini belirterek bu görevlerde kurum yöneticileri ve büyüklerinden geçmiş 
tecrübeleri ve gelecek vizyonlarından faydalanma isteklerini dile getirdiler. 
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İLKE; kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcıların bilgilendi-
rilme ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye ve dünya gündemindeki 
önemli gelişmeleri ele alan Bilgi Analiz metinleri hazırlayarak yayım-
lamaya başladı. Yakın geçmişteki siyasal ve toplumsal alanda önce-
likli olay ve olguları inceleyen Bilgi Analiz metinleri, bilgi yığınları 

içinden gerekli seçimler yapılarak yalın bir şekilde okuyucuları aydınlatmayı ve bir bakış açısı oluşturmayı 
hedefliyor. Bu çerçevede grafik ve görsellerle desteklenen Bilgi Analizler, olay ve olgulara ilişkin tanımsal 
bilgiler, olay örgüleri ve çözüm önerileri içermekte. 

İLKE Bilgi- Analiz Serisi ile 
Gündeme Işık Tutuyor

IŞİD ve Türkiye’de IŞİD Tartışmaları
İLKE Bilgi Analiz serisinin ilk metni “IŞİD ve Türkiye’de 
IŞİD Tartışmaları”, İLKE araştırmacılarından Selim Va-
tandaş tarafından kaleme alındı. Irak Şam İslam Devle-
ti (IŞİD) adlı örgüt ve bu örgüte ilişkin gerçekleştirilen 
mücadeleye değinilen metinde; IŞİD’in niteliği, oluşum 
süreci ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı geliştirdiği önlemleri 
ele alarak konuyla ilgili okuyucuların bilgilendirilmesi 
hedefleniyor. Bu bağlamda Bilgi Analiz, son derece kar-
maşık bir yapıya sahip olan IŞİD ve oluşum sürecinin 
kavranmasını kolaylaştırmak için bilgilendirici grafik-
ler ve görsellerle geliştirildi.

BILGİ ANALIZ

Kasım ayındaki eğitimler dizisinde, derneğin video ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştiren Enes Tanuğur tara-
fından Pratik Fotoğrafçılık ve Video Çekimi Eğitimi verildi. Eğitimde, fotoğraf çekimlerinde dikkat edilmesi 
gereken teknik ve görsel incelikler aktarılarak video çekim teknikleri gösterildi. 

Kurum İçi Eğitimler Sürüyor
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İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve 
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği’nin (İGİAD) birlikte 
düzenlediği İslam İktisadı Atölyesi IV, 2-3 Nisan 2016 tarihlerinde 
“İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” başlığı ile İstanbul’da 
gerçekleştirilmesi planlanan atölyenin hazırlıkları devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda atölyenin daha nitelikli hale getirilebilmesi için 
alanda uzman hocaların katıldığı danışma kurulu toplantısının ar-
dından bu ay atölyeye davet edilecek bilimsel çalışmaların ön değer-
lendirmesi gerçekleştirildi. Konusunda uzman akademisyenlerden 
oluşan değerlendirme kurulu ön başvuru yazılarının incelenmesinin 
ardından makaleleri ayrı ayrı değerlendirerek davet edilecek çalışmala-
rı belirlediler. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Anabilim 
Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek atölye bu seneki başvurular-
da öncelikli olarak sosyal adalet ve ilgili konuları İslam iktisadı pers-
pektifinden ele alan tebliğlere yer veriyor. 

İLKE derneği yıllık faaliyet planlama toplan-
tısı, her yıl olduğu gibi, bu yıl da, derneğin 
yeni yıl içerisinde atacağı adımların plan-
lanması amacıyla 19 Aralık 2015 Cumartesi 
günü İLKE mütevelli heyetinin katılımıyla 
dernek merkezinde gerçekleştirildi. Toplan-
tıda daha önce karara bağlanan ilkeler gere-
ği, İLKE ve kurumlarının 2016 yıllık faaliyet 
plan detayları, mütevelli heyetinin onayı ile 
karara bağlandı. 

İslam İktisadı Atölyesi 
Hazırlıkları Devam Ediyor

ilmi etüdler derneği
ilke.org.tr

Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı Yapıldı
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İLKE kurumlarının yönetim kurulu üyeleri, 10 Aralık 2015 tarihinde İLKE derneğinde V. Genel İstişare 
Toplantısı için bir araya geldi. İLKE, İGİAD, İLEM ve YEKDER yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplan-
tıda, derneklerin faaliyetlerine dair meseleler istişare edildi.

İLKE yönetim kurulu başkanı Davut Şanver, derneklerin çalışmalarına dair genel bir portre çizdi. Samimi 
değerlendirmelerle devam eden toplantıda, kurumların başkan ve yönetim kurulu üyeleri gündeme ilişkin 
görüş ve önerilerini paylaştılar. Kurumların gücü ve enerjisini doğru bir şekilde yönlendirmek ve yapılan 
işlerde ortak bir aklın tezahürünü sağlamak adına gerçekleştirilen toplantı yapılan değerlendirme ve te-
menniler ile son  buldu. 

İLKE Derneği’nin İstanbul’daki üniversitelerin değişik fa-
külte ve bölümlerinde okuyan öğrencilere eğitim ve aka-
demik hayatlarına destek olmak amacıyla vermeye devam 
ettiği burslar 2015- 2016 eğitim yılında da 3 ayrı program 
dahilinde verilmeye başlandı. Lisansüstü düzeyde öğrenim 
gören öğrencilerin akademik gelişim ve üretimlerine destek 
sağlamak maksadıyla yürütülen Lisansüstü Destek Progra-
mı’nda 26 öğrenciye, sosyal ve toplumsal alandaki gelişim-
lerine de destek olmayı hedefleyen Staj Destek Programı’n-
da 50 öğrenciye ve Akademik Gelişim Destek Programı’nda 60 öğrenciye burs desteği sağlanıyor.  

V. Genel İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

İLKE 2015- 2016 Öğrenci Destek Programı (ÖDP) 
Yeni Öğrencilerle Devam Ediyor
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İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi 
Çalışmaları Devam Ediyor

Ahlâk alanında önemli adımların atılmasına öncülük eden İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi 
2015 yılı itibariyle birçok çalışmaya imza attı. Önümüzdeki dönemde takipçilerini çeşitli ya-
yınlarla buluşturacak olan projede, faaliyetlerin yanısıra yayın süreçleri de devam etmekte. 

Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar 
Yıl Boyunca Devam Etti

Ahlâk felsefesinin temel problemlerinden 
birisi olan ahlâkî yaptırımın mahiyeti ve 
ahlâkın içerisinde ne düzeyde yer alacağı 
meselesine dair mülahazaların yer aldığı 
Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar di-
zisinde Eylül ayından itibaren İhsan Faz-
lıoğlu, Cafer Sadık Yaran ve Ayhan Bıçak 
yer aldı. 

Dizinin altıncı konuşmacısı İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 
İhsan Fazlıoğlu’ydu. “Ahlâkî Zorunluluğun 
İlkesi Nedir?” başlığıyla sunumunu ger-
çekleştiren Fazlıoğlu, “doğal ahlâk” kavra-
mının tanımını yapmanın yeni bir imkanı 
olup olmadığını sorguladı. Yedinci oturum 
ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nden Cafer Sadık Yaran’ın “Ahlâkî Müeyyide: Çoklu, Güçlü, İlkeli” başlıklı sunumuyla gerçekleş-
tirildi. Yaran konuşmasında üç boyutlu olmayan bir müeyyide anlayışının ahlâklılığı tüm boyutlarıyla kap-
sayamayacağını iddia etti. Dizinin Kasım ayında yapılan sekizinci ve son oturumu İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nden Ayhan Bıçak’ın konuşmasıyla gerçekleştirildi. “Ahlâkî Eylem Nedir?” başlıklı konuş-
masında Bıçak, ahlâk-din-hukuk ilişkilerini irdeleyerek ideal bir müeyyide olup olamayacağını sorguladı. 



EKİM - ARALIK 2015

11BULTEN İLKE

Tahkîk, çeviri, telif gibi çeşitli çalışmaların gerçekleşti-
rildiği projede ahlâk literatürüne dair katkılar verilme-
ye devam ediyor. Bu amaçla İslam Ahlâk Projesi Ekibi 
14-17 Ekim’de Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştiri-
len Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne katıldı.

Oturum başkanlığını proje koordinatörü Ömer Türker 
yaptığı sunumlarda projede yaptığı çeşitli çalışmalar-
la ve çevirilerle yer alan Mustakim Arıcı, “Celâlzâde 
Mustafa’nın Mevâhibü’l-Hâllak’ında Siyaset Ahlâkı” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İkinci konuşmacı 
olan proje koordinatör yardımcısı Kübra Bilgin Tiryaki 
ise “Ahlâk-Adudiyye Şerhleri Bağlamında Peygamberin Ahlâkî Hayatın Oluşumundaki İnşa Edici Rolü” 
başlıklı tebliğini sundu. Bir diğer konuşmacı olan Melek Yıldız Güneş ise “Adududdin el-İcî’nin Ahlâk 
Risalesi ile Emrullah Efendi’nin İlm-i Ahlâk Ders Notunun Fikri Takip Açısından Mukayesesi” başlıklı 
bildirisini sundu. Son konuşmacı olarak Mervenur Yılmaz ise “Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Bağlamında 
Erdemlerin Ontolojik Konumu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

Proje kapsamında birçoğu yayımlanan Ahlâk-ı Adudiyye 
şerhleriyle ilgili mevcut literatürle irtibatlı çalışmalar yapıl-
maya devam etmekte. Bu bağlamda söz konusu geleneğin 
devamı olarak sayılabilecek önemli bir 16. yüzyıl ahlâk eseri 
olan Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye fî Mebâhici’l-Ahlâki’s-Sün-
niyye adlı esere dair bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Esere dair ayrıntılı bir sunum hazırlayan Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Osman Demir, 
eserin genel sistematiği, hece harfleri üzere düzenlenmesi, 
farklı yöntemleri birleştirmesi, oldukça geniş bir kaynak yel-
pazesine sahip olması, rivayet merkezli bir yöntemi ve di-
daktik tarzı tercih etmesi vb. sebeplerin risaleyi dönemi itibarıyla özgün kıldığı ve bu açıdan çok yönlü 
incelenmesini gerektiğini belirtti. Çalıştay katılımcı müzakereleriyle devam etti. 

İslam Ahlâk Projesi Ekibi 
Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne Katıldı

Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) ve İLKE İlim 
Kültür Eğitim Derneği’nin 2014 yılında başlattıkları “Türkiye’de 
Reklam Ahlâkı”  adlı projenin sonuçlarının açıklandığı toplantı, 20 
Ekim Salı günü İGİAD Merkezinde gerçekleştirildi. Araştırma so-
nuçları “Türkiye’de Reklam Ahlâkı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
adlı bir kitapta toplandı ve Türkiye’de reklamların ahlâk karnesi 
açıklandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve 
Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman’ın yürüttüğü projede Türkiye’de reklam 
ahlâkı ilk defa derinlemesine bir araştırma ile kapsamlı şekilde ele 
alındı. Yaklaşık bir sene süren proje boyunca literatür taramaları, 
anket çalışmaları, mülakatlar, ayrıntılı gözlem ve belge incelemele-
ri ile geniş bir araştırma yapıldı.

Basın toplantısının açılışında konuşan İGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD olarak yüklendikleri misyona de-
ğinerek, ahlâki olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şart-
larını yeniden sorgulanması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle gün-
delik yaşamda oldukça etkili olan reklamların ahlâki açıdan analiz 
edilmeye ve tekrardan düşünülmeye muhtaç olduğunu belirterek 
hazırlanan raporun önemine dikkat çekti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Şuayıp Özdemir; aşırı kazanma hırsı, rekabet, denetim eksikliği, 
tüketicilerin tepkisizliği gibi hususların Türkiye’deki reklamla-
rı, ahlâki açıdan sorunlu hale getirdiğine değindi. Araştırmanın 
reklam ve ahlâkın bir arada olup olmadığına dair önemli tespitler 
sunduğunu belirten Özdemir, yapılan çalışmanın sonuçlarına göre 
tüketiciler reklamlarda en çok yanıltıcı bilgi kullanımından;  ikinci 
olarak kadının cinsel obje olarak kullanımından ve üçüncü olarak 
da erkeğin cinsel obje olarak kullanımından rahatsız olduklarını 
belirtti.

Özdemir, araştırmaya dair tespitlerin ardından mevcut durum 
hakkında; reklam verenler, reklam ajansları, medya, tüketici, mes-
lek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için ge-
liştirdikleri çözüm önerilerine değinerek sunumunu sonlandırdı. 

Türkiye’nin Reklam Ahlâkı 
Karnesi Açıklandı
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‘Reklam ahlâkı’ dediğimizde ne anlamalıyız?

Reklam ahlâkı; reklamı izleyenlerin zaaflarından 
yararlanarak, reklamı yapılan mal, hizmet, fikir, 
kişi veya kurum hakkında izleyiciyi her ne sebeple 
olursa olsun yönlendirici olmayan, bunların rek-
lam mecralarında olduğu gibi sunulmasına imkan 
sağlayan, reklamveren, reklam ajansı, medya ve di-
ğer kuruluşların reklam ile ilgili ahlâkî olarak neyi 
yapması ya da neyi yapmaması gerektiğini göste-

ren bir kavramdır.  Kısaca reklam ahlâkı, “reklam 
ile ilgili paydaşların, reklam hazırlama ve sunma sı-
rasında uyması gereken ilkeler bütününü seçmesi 
ve ona uygun davranmasıdır” diye tanımlanabilir. 
Reklam ahlâkı hazırlık aşamasında meşru yol ve 
yöntemler kullanmayı (imkanları suiistimal etme-
meyi), sunma aşamasında ise tüketiciyi istismar 
etmemeyi içerir.

İLKE ve İGİAD Ortaklığında Başlatılan 
“Türkiye’de Reklam Ahlâkı” Adlı Projenin Sonuçlarını Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Şuayıp Özdemir  ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman 

ile konuştuk.

‘Türkiye’de Reklam Ahlâkı’ araştırma sonuçları  
“Türkiye’de Reklam Ahlâkı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı kitapta toplandı.
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Reklam ahlâkında en sorunlu alanlar nelerdir?

Reklamda ahlâki anlamda bir çok sorun bulun-
maktadır. Biz çalışmamızda bu sorunları çeşitli 
başlıklar altında topladık. Reklamda yanıltıcı bil-
gilerin kullanılması yani tüketicinin aldatılması, 
reklamda cinselliğin kullanılması, reklamlardaki 
haksız rekabet, olumsuz dil kullanılması, sağlık 
için zararlı ürünlerin reklamlarının yapılması, 
reklam içeriğinin toplumsal değerlerle çatışması, 
reklamda lüksün özendirilmesi, bilinçaltına yöne-
lik mesajların reklamda yer alması, reklamda kor-
kutucu unsurların kullanılması, reklamda ürünü 
kullanmayan bir ünlünün kullanılması, reklamda 
ideolojik çağrışımlar kullanılması, reklamlarda 
çocukların kullanılması ve etkilenmesi, daha çok 
tüketimin özendirilmesi, reklamda dini unsur-
ların ve milliyetçilik duygularının  kullanılması, 
duygusal reklamlar ve abartmanın olması reklam 
ahlâkındaki başlıca sorunlu alanları oluşturmak-
ta. Araştırmada reklamverenler, reklam ajansları, 
medya gibi paydaşlar belirledik. Ahlâki olarak so-

runlu alanlar paydaşların tek tek ya da toplu halde 
içinde bulunduklarını gösteriyor. 

Araştırmada tüketicilere göre en güvenilmeyen 
reklam mecrası sosyal medya. Siz bu durumu na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Söylediğiniz gibi sosyal medya üzerinden yayınla-
nan reklamlarda ahlâkî problem düzeyi diğer mec-
ralardan daha yüksek. Üstelik bu alanda denetim 
mekanizması da bulunmuyor. Sosyal medyanın 
çok yaygın olması, çok kullanılması ile birlikte 
ahlâkî problemleri içeren reklamların çokluğu ve 
denetimin olmayışı, internet ve sosyal medya ala-
nını üzerinde durulması gereken başlı başına ayrı 
bir problem alanı haline getirmekte. Çocukların da 
yoğun olarak dahil olduğu internet ve sosyal med-
ya ortamlarının kullanılması sırasında kullanıcı bi-
reyler genellikle sosyal denetimden uzaklar. Sosyal 
medya ve internet mecralarında reklamların sayısı, 
agresifliği ve içeriği ayrı ayrı çözüm bekleyen ahlâkî 
sorun alanları. İnternet ile birlikte sosyal medyada 
yayınlanan reklamlar ahlâkî bakımdan da denet-
lenmeli. İçeriği hazırlama, yayınlama ve paylaşma 
gibi eylemler ayrı ayrı değerlendirilerek ahlâkî 
sorumlulukları yerine getirmeyenler hakkında 
hukuk sistemi dahilinde yaptırımlar uygulanması 
çözüm için katkı sağlayabilir. 

Reklamlarda ahlâkiliğin sağlanabilmesi için ne-
ler yapılabilir?

Reklamlar, iş dünyasında rekabet edebilmek için 
kullanılması gereken bir rekabet silahı. Ticarî an-
lamda rekabet edebilmek, var olabilmek ve var-
lığını sürdürebilmek için gerekli rekabet önemli 
ölçüde reklam ile sağlanıyor. Reklamla rekabetin 
yaşandığı iş dünyasında, rakibin kullanmasıyla di-
ğer işletmelerin de reklamları kullanması bir tür 
zorunluluk haline gelmekte. Rakibin yaptığından 
geri kalmak, rekabette yenik düşmek anlamını 
taşıyabileceği için işletmeler arası rekabet, sonu 
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gelmez bir mücadele şeklinde sürüp 
gitmekte. Ortaya çıkan bu durumun 
ne kadar insani olduğu da ayrı bir 
tartışma konusu.

Tüketicilerin reklamlardan beklen-
tileri olarak ele alındığında; tüke-
ticiler, reklamların açık ve anlaşı-
labilir olmasını, saygın ve güvenilir 
olmasını, sempatik olmasını, bir işe 
yaramasını, aşırı olmamasını ve ra-
hatsız edici olmamasını istiyor. Rek-
lamcılık sektörünün paydaşlarının 
bu konuları dikkate alarak reklam 
üretimi ve yayını yapmalarında fay-
da bulunmakta.

Tüketicilerin daha az sayıda rek-
lamla karşılaşması hem de reklam-
ların değerinin düşmemesi için tüm 
mecralarda oranların veya sayıların 
belirlenerek buna uyulması yönün-
de tedbir alınması aşırılığın önüne 
geçebilir. Aşırılığın önüne geçilmesi 
reklamların etkililiğini artırabileceği 
gibi reklamlara itibar da kazandıra-
bilir. Bu bakımdan tüm mecralarda 
reklamlara ayrılan yer ve zaman ba-
kımdan standartların getirilmesine 
ihtiyaç bulunuyor.

Reklamcılık sektörü içinde çalışanların bireysel 
olarak da ahlâkî sorumluluk üstlenmeleri gereki-
yor. Reklam ahlâkı, aslında ‘reklamın ahlâkından’ 
çok, “reklamcılık sektörünün paydaşlarının ahlâ-
kından” yani bir “meslek ahlâkından” bahsetmek-
tedir. Bu meslek kendine ait ahlâkî ilkeler (etik 
kodlar) oluşturarak bir ahlâkî seviyeyi yakalamaya 
çalışmakta. Ahlâkî seviye yakalandığı zaman orta-
ya çıkan işler (reklamlar) ise doğal olarak ahlâka 
uygun olacaktır.

Reklam ahlâkı raporunun doğrudan 
ilişkili olduğu piyasaya ne gibi et-
kileri olabilir? Bu etkinin sağlana-
bilmesi için ne tür çabalara ihtiyaç 
var?

Reklam ahlâkı raporunu dikkate 
alan işletmeler daha ahlâklı rek-
lamlara imza atabilirler. Araştırma-
mızda belirtilen tavsiyelere kulak 
vermeleri halinde reklamlar ahlâk 
açısından daha iyi düzeye gelecek-
tir. Bu etkinin sağlanabilmesi için 
herkese önemli görevler düşmekte. 
Reklamverenler, işletmesinin tanı-
tımı için ahlâki değerlerden taviz 
vermemeli, reklam ajansını seçer-
ken kar odaklı olduğu kadar ahlâ-
ki ilkelerini de düşünmeli, reklam 
hazırlamada ajansın profesyonel 
olduğunu unutmamalı ve ajansı 
yönlendirmekten kaçınmalı, reklam 
hazırlandıktan sonra yayınlatılma-
dan gerekli kontrolleri yapmalı ve 
ahlâki olarak sıkıntılı bulduğu nok-
taların düzeltilmesini reklam ajans-
larından istemeli, rekabeti ölçülü 
bir biçimde yaparak, rakibe karşı 
avantaj sağlama amacıyla iftiralarda 

bulunmamalı, meslek örgütleriyle işbirliği içinde 
reklamların daha ahlâklı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmalı, markasıyla uyum sağlayabile-
cek bir ünlüyü reklamında oynatmalıdır. 

Reklam ajansları; reklamları hedef kitlenin anlaya-
bileceği açıklıkta ve anlaşılabilirlikte hazırlamalı, 
reklamların mecralarını, yer ve zamanlarını dik-
katli seçmeli, reklamcılık sektöründe çalışanların 
her biri kendi işiyle ilgili ahlâki ilkelere uymalı, 
başkalarından beklememeli, reklamcılık sektörü-
nün sürekliliğinin itibarı sürdürmesine bağlı oldu-
ğunu unutmamalı, toplumun değer yargıları, ahlâk 
anlayışı ile çelişen reklamlar ortaya çıkarmamalı, 

Sosyal medyanın çok 
yaygın olması, çok 

kullanılması ile birlikte 
ahlâkî problemleri içeren 

reklamların çokluğu 
ve denetimin olmayı-
şı, internet ve sosyal 

medya alanını üzerinde 
durulması gereken başlı 
başına ayrı bir problem 
alanı haline getirmekte.
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ahlâk dışı reklam, reklamveren ta-
rafından isteniyorsa reklamverene 
hayır diyebilmeli, gerekirse bunun 
uzun vadede getireceği sıkıntılardan 
bahsetmeli, ahlâk dışı reklamlar ile 
değil başarılı hazırlanmış reklamlar 
ile dikkat çekebilmeli,  reklamın izle-
yiciler tarafından daha çok konuşul-
ması için tüketiciyi kandırmamalı,  
“Yaptım oldu” mantığından çok “So-
rumluluğum nedir?” düşüncesi ile 
hareket etmeli. Ayrıca reklamını ha-
zırladığı üründe olmayan özellikleri 
varmış gibi göstermemeli, kanunlar 
ile reklamvereni sıkıntıya düşürebi-
lecek, maddi ve manevi kayba uğra-
tabilecek reklamlar hazırlamamalı, 
çalışanlarını reklamın ahlâki boyu-
tuyla ilgili olarak eğitmeli, sıra dışılık 
ile ahlâk dışılığın aynı olmadığından 
hareketle farklılaştırmayı ahlâki çer-
çeve içinde yapmaya çalışmalı rek-
lamcının dürüst olması gerektiğini 
unutmamalı, ahlâki ilkeleri olmalı ve 
onlara bağlı kalmalı, standartların 
altında kalan veya güvenilir olama-
yan ürünlerin reklamını yapmamayı 
düşünmelidir. Medya, reklamlarda 
para kazanma amacının yanında ah-
lâki duyarlılıklar da olmalı, medya kendisi de toplu-
mun sahip olduğu ahlâki ilkelere benzer ilkelere sa-
hip olmalı, ahlâkdışı unsurlar taşıyan reklamların 
yayınlanması tekliflerini geri çevirebilmeli, kendi 
ideolojisine uymayan reklamlara karşı da objektif 
olabilmeli, ahlâk dışı reklam yayınlamamanın top-
luma hizmet etme bilinci olduğunu unutmamalı, 
özellikle televizyonlarda reklam kuşaklarının uzun 
tutulmasının tüketiciyi reklamdan uzaklaştıraca-
ğını unutmadan reklam süresini makul seviyede 
tutabilmeli, diziler ve televizyon programları içe-
risinde yer alan ürün yerleştirme reklamlarında 
ahlâki denetimi sağlamaya çalışmalıdır. 

Tüketiciler ise,  ahlâki bulmadıkları 
reklamları gerekli kurumlara ahlâ-
ki bulmama gerekçesini belirterek 
şikayet etmeli, tüketici bilinci kav-
ramını dikkate alarak, ahlâk dışı 
reklam yapan işletmelerin ürün-
lerini satın almama şeklinde tepki 
gösterebilir, konuyla ilgili verilen 
eğitimlere katılarak bilinçli bir tüke-
tici olabilmek gayret etmeli, reklam 
değerlendirmelerinde objektif ve 
eleştirel bir tutum sergilemeli, çev-
resindeki diğer tüketicileri de ahlâki 
olmayan konular hakkında bilgilen-
dirmelidir.

Araştırma medyada geniş yer bul-
du. Araştırmaya olan bu ilgiyi na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Reklam ahlâkı yıllardır ülkemizde 
üzerine gidilmekten korkulan belki 
de gidilmek istenmeyen bir konu 
oldu. Fakat İLKE Derneği ve İGİ-
AD’ın destekleri ile yaptığımız bu 
araştırma medyada iyi bir ses getir-

di. Bize söylenen 200 civarında internet sitesinde 
araştırmanın yer aldığı. Alanında bu boşluğu dol-
durması ve bundan sonraki araştırmalarda yol gös-
terici olması açısından önemli bir araştırma oldu. 
Biz de olumlu geri dönüşler alıyoruz araştırma ile 
ilgili. Böyle önemli bir konunun derinlemesine ilk 
defa araştırılıyor olması medyada da geniş bir bi-
çimde yer almasını sağladı. Önemli olan araştırma 
sonrasında reklamda ahlâki olmak ile ilgili tavsiye 
ettiğimiz noktalara paydaşlar tarafından dikkat 
edilmesi.  

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Tüketiciler, ahlâki bul-
madıkları reklamları 

gerekli kurumlara ahlâki 
bulmama gerekçesini 

belirterek şikayet etmeli, 
tüketici bilinci kavramını 
dikkate alarak, ahlâk dışı 

reklam yapan işletme-
lerin ürünlerini satın 

almama şeklinde tepki 
gösterebilir
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Arap Baharı olarak ifade edilen, yönetime karşı de-
mokrasi, özgürlük ve insan hakları talebiyle yürü-
tülen halk hareketleri, 2010 yılında Tunus’ta başla-
mış sonrasında benzer sorunlar yaşayan Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılarak 2011 yılında 
Suriye’de de etkisini göstermiştir (Kaya, 2015, s. 
264). Suriye’de protestoların yayılması üzerine dev-
let başkanı Beşşar Esed, farklı toplulukların hakla-
rının korunmasına yönelik çeşitli alanlarda reform-
ların yapılacağını belirtse de sözlerin hiçbiri yerine 
getirilmemiş, silahlı müdahale ile yüzlerce gösterici 
öldürülmüştür (İHH, 2014, s. 3). Esed’in politikası-
nın değişeceğine dair umutların yitirilmesi üzerine 
barışçıl protestolar yerini rejimin devrilmesi gerek-
tiği düşüncesine dayalı bir başkaldırı hareketine bı-
rakmış ve ülkede iç savaş başlamıştır (İHH, 2014, 
s. 3). Esed’in herhangi bir ayrım yapmadan sivillere 
yönelik havadan ve karadan yürüttüğü saldırılarda 
2011 yılından bugüne 240 bini aşkın insan hayatını 
kaybetmiştir ve bu kaybın 71 bininden fazlası sivil-
leri ve bunun 11 bin 964’ü de çocukları oluşturmak-
tadır (Kaya, 2015, s. 265).  

20 milyon civarında nüfusa sahip olan Suriye’de 7 
milyon 600 bin Suriyeli ülke içerisinde başka şehir-
lere göç etmiştir.1 4 milyondan fazla insan da farklı 
ülkelerde mülteci olarak yaşamını sürdürmeye çalış-

* İLKE Araştırma Stajyeri
1 http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyeli-multecilerin-sayi-

si-4-milyon-185-bine-ulasti Erişim Tarihi: 12.12.2015.

maktadır.2 BMMYK’nın Aralık 2015 verilerine göre 
bu rakamın yarısı Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan’da, 
diğer 2 milyon Suriyeli mülteci ise Türkiye’de kayıt 
altına alınmıştır.3 Bu sayının kayıtlı olmayanlar-
la birlikte 2 milyonu geçtiği ve 2014 yılı itibarıyla 
Türkiye’nin en fazla mülteci barındıran ülke olduğu 
belirtilmektedir (Erdoğan, 2015a).  

Sınır komşuluğu, tarihsel ve kültürel ortaklıklar ve 
Türkiye’ye duyulan güven ve sempati Türkiye’nin 
savaştan kaçan Suriyeliler için bir sığınak olmasının 
nedenleri arasında gösterilebilir. Mülteciler çeşitli 
kamp ve çadır kentlere yerleştirilmiş, sivil toplum 
örgütleri de benzer çalışmalarla mültecilere destek 
politikasını sürdürmüştür. Büyük bir takdirle karşı-
lanmayı hakeden bu tavrın bütünüyle iltica hukuku-
na uygun olup olmadığı, bunun yanı sıra  dünyada 
en çok mülteci barındıran ülke olarak Türkiye’nin 
bu süreci doğru ve etiğe uygun bir şekilde yönetip 
yönetmediğinin sorgulanması gerekmektedir. 

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Durumu

2011’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden 
ayrılmak durumunda kalan Suriyelilere karşı Türki-
ye açık kapı politikası uygulamış, bu süreçte devlet 
ve toplumda hakim olan genel kanı, savaş ortamı 

2 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php# Erişim Ta-
rihi: 12.12.2015.

3 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php Erişim Tari-
hi: 12.12.2015.

Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacılara 
Karşı Etik Yaklaşımı

Hanife Kutgi*
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içerisinde ölümle burun buruna gelen insanların ül-
keye kabul edilmesi gerektiği olmuştur. Bunun ne-
ticesinde BMMYK’nın verilerine göre Aralık 2015 
itibarıyla Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı 
2.291.900’e ulaşmıştır.4 Hali hazırda kamp sayısı 
ise on ilde 275 bin kişi kapasiteli olmak üzere yir-
mi beştir (Erdoğan, 2015b, s. 11). Savaşın acımasız 
ortamından kaçıp gelen her insan için can güven-
liğinin sağlandığı bir ortam ne olursa olsun saray-
dan farksız olacaktır kuşkusuz. Bu açıdan kapılarını 
açan Türkiye, Suriyeliler tarafından büyük bir tak-
dir ve minnetle karşılanmaktadır. Fakat bu durum 
mülteci krizinin bütünüyle hukuka ve etiğe uygun 
yönetildiği anlamına gelmemektedir. Nitekim ge-
çen zaman içerisinde koşulların kötüye gitmesi bir-
çok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Esasında 
Suriyeli mülteciler Türkiye’ye gelmeye başladığında 
hakim olan düşünce, Suriye’deki karışıklığın ya-
kın bir zamanda sona ereceği ve mültecilerin kısa 
süreliğine misafir edileceğiydi. Fakat savaşın sona 
ermekten ziyade daha da şiddetli ve karmaşık bir 
hal alması, buna paralel olarak da mülteci sayısın-
daki artış durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığını 
ortaya koydu. Uzun vadeli hesaplar yapılarak hare-

4 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 Eri-
şim tarihi: 28.12.2015.

ket edilmemesi, krizin yönetilmesindeki sıkıntılar 
çeşitli sorunlarla karşılaşılmasını kaçınılmaz kıldı. 

Eylül 2015 itibarıyla Türkiye’ye gelen mültecilerin 
yalnızca %13-14’ü kamplarda, geriye kalan %87’si 
ise Türkiye’de farklı şehirlere yayılmış bir halde  ya-
şamaktadır (Erdoğan, 2014, s. 4). Suriyelilerin yük-
sek standartlarda inşa edilse de kamplardaki yüksek 
disiplin, çalışma imkânının olmaması, muhafazakâr 
ailelerin kamp yaşantısını kız çocukları için uygun 
görmemesi, dışlanma hissi gibi nedenlerden dolayı 
kamplarda yaşamak istememeleri, onları kamp dışı-
na sevk etmiştir (Erdoğan, 2014, s. 17). Öte yandan 
Suriyeli sığınmacıların şehirlere dağılımı herhangi 
bir mekanizma tarafından kontrollü ve belirli bir 
strateji içerisinde gerçekleşmemiş, şehirlerdeki yerel 
halk bilgilendirilmediği, şehirler de yabancı kitlelere 
yönelik hazırlanmadığı için sorunların yaşanması 
kaçınılmaz olmuştur (Kılıç, 2015).

Şehirlere dağılan birçok Suriyeli, maddi imkan ye-
tersizliği dolayısıyla derme çatma yerlerde, kalacak 
bir yer bulamayanlar da park ve köprü altları gibi 
kötü koşullarda yaşamak durumunda kalmıştır. 
Bununla beraber, Türkiye’deki istihdam yasalarının 
çalışma izni alımını güçleştiren yapısı birçok Suriye-
li mültecinin düşük ücrete razı olarak ağır koşullar-
da çalışmak zorunda kalmasına neden olmaktadır 
(Kirişçi, 2014, s. 30). İş verenlerin, zor durumda ol-
malarını lehlerine çevirerek ucuz iş gücü nedeniyle 
Suriyelileri işe almaları toplum tarafından tepkiyle 
karşılanmaktadır. Oysa toplumun tepki gösterdiği 
düşük ücrete ve uzun saatler çalışmaya razı olan Su-
riyelilerin daha fazla sömürüldüğü ve içinde bulun-
dukları zor durumun suistimal edildiği çok açıktır 
(Kirişçi, 2014, s. 30). 

Türk Toplumunun Suriyeli Sığınmacılara Yaklaşımı

Suriyeli sığınmacılar bir yabancıyla, farklı olanla ya-
şama ve diyalog tecrübesi açısından Türkiye için bir 
ilk sayılabilir (Ünal, 2014, s. 73). Bu tecrübe, kendi-
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sine benzemeyenle birlikte nasıl yaşayacağını, ona 
karşı nasıl davranacağını bilememenin neden ol-
duğu bir takım sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. Sığınmacılar toplum tarafından dışlanma, 
ırkçılık, alışverişte aldatma ve kadınların istismarı 
gibi birçok soruna maruz kalıyor. Fakat toplum ta-
rafından zaman zaman ırkçılığa, nefret söylemi ve 
yabancı düşmanlığına varacak kadar olumsuz bir 
tutum söz konusu olmakla birlikte yapılan araş-
tırmalar neticesinde toplumda Suriyelilere yönelik 
hakim tavrın olumlu ve kabule dayalı olduğu söyle-
nebilir (Erdoğan, 2014, s. 5). 

Türk toplumunda Suriyeli sığınmacılara dair hakim 
olan endişe çalışma, sağlık, güvenlik ve sosyal alanı 
kapsıyor. Suriyeli sığınmacılardan dolayı kiraların 
artması, ucuz iş gücü nedeniyle iş verenlerin Suriyeli 
sığınmacıları çalıştırmayı tercih etmesi, özellikle Su-
riye sınırına yakın kesimlerde sığınmacı nüfusunun 
fazla olmasından kaynaklı sağlık hizmetlerinde ya-
şanan aksaklıklar toplumda yaygın olan rahatsızlık-
ların başında gelmektedir. Bununla birlikte özellikle 
yerel halk Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle güven-
liğin bozulduğunu düşünüp hırsızlık, gasp, kamu 
malına zarar verme ve fuhuşun arttığından endişe 
etse de yapılan araştırmalar sığınmacıların suç ora-
nının yerel halkın suça karışma oranının oldukça al-
tında olduğu ortaya koyuyor  (Erdoğan, 2014, s. 19). 

Esasında bütün bu sorunların, Suriyelileri sığın-
macıları da en çok rahatsız eden meselelerden biri 
olarak, Suriyelilerin devlet tarafından nasıl tanım-
landığı ile yakından ilgili olduğu söylenebilir. Nite-
kim kişinin hukuken kim olduğunu tespit etmek, o 
kişiyle karşılıklı hak ve sorumlulukları da belirle-
yecek ve o kişinin hukuki statüsünü teminat altına 
alacaktır (Kılıç, 2015). Türkiye’nin de imzalayan 
ülkeler arasında olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesi-
ne Türkiye tarafından getirilen ve mülteciliği “Av-
rupa’dan gelenler” ile sınırlayan coğrafi kısıtlama 
bugün Suriyeli göçmenlerin mültecilik statüsüne 
engel olmakta ve dolayısıyla Suriyeliler de mülte-
ciliğin doğurduğu haklardan yararlanamamakta-

dır. Bu yüzden “misafir” olarak nitelenen Suriyeli 
göçmenlerin Türkiye’de nasıl yaşayacağı, sağlık ve 
eğitim hizmetlerinden nasıl yararlanacağı, çalışma 
ve barınmalarının nasıl gerçekleşeceğine dair hu-
kuki statüsü muallak kalmakta ve uygulamalardaki 
sorunlar büyük ölçüde bu belirsizlikten kaynaklan-
maktadır. 2014 yılına gelindiğinde Geçici Koruma 
Yönetmeliği ile Cenevre Sözleşmesindeki coğrafi 
konumla sınırlandırılan mülteci tanımının yanında 
“şartlı mülteci” tanımına yer verilmiş ve şartlı mül-
tecilere imkanlar ölçüsünde sağlanacak hizmetlerin 
çerçevesi belirlenmiştir (Erdoğan, 2014, s. 15). Söz 
konusu yönetmeliğe hakim olan düşünce, mülteci-
lerin haklarından ve devlete yüklenen bir yükümlü-
lükten ziyade, misafirlere ev sahibinin imkânları öl-
çüsünde sağlayacağı iyi niyetli desteğidir (Erdoğan, 
2014, s. 15). Bu belirsiz çerçeveden kaynaklanan 
olumsuzluklar ve daha rahat bir hayat yaşayacakla-
rı umuduyla yüz binlerce Suriyeli sığınmacı, kendi-
lerine mültecilik statüsü tanıyan Avrupa ülkelerine 
yönelmiştir (İMKANDER, 2014, s. 12). 

Değerlendirme ve Sonuç

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara karşı 2011 yılından 
beri gerek açık kapı politikasını sürdürmesi gerekse 
de dünya kamuoyunun dikkatini Suriye’de yaşanan 
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katliama çekmeye çalışan söylemi ile bütün dünya-
ya örnek olabilecek etik bir tavır sergilemiştir. İlk 
mülteci kabulü sırasında hakim olan sığınmanın 
geçici olacağı fikriyle hareket edilmesi krizin iyi 
organize edilememesine ve bununla beraber etik 
olmayan durumlarla karşılaşılmasına neden olmuş-
tur. Dört yıl geride bırakıldıktan sonra sığınmacı 
krizinin artık daha sistematik ve iyi şekilde orga-
nize ediliyor olması gerekiyor. Elbette iyiye doğru 
bir gidişat olmakla birlikte hala çözülmeyi bekleyen 
büyük sorunlar söz konusudur.

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin savaş sona erse de 
büyük bir yıkımın ardından ülkelerine dönmeleri 
düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Sığınmacılarla 
ilgili atılacak adımlarda bu hususun göz önünde bu-
lundurulması önemli bir nokta teşkil ediyor. Bu açı-
dan Türkiye’nin yapması gereken ilk ve belki de en 
önemli şey, misafirlik söylemini terk ederek sığın-
macılara hukuki bir statü tanımasıdır. Can güvenli-
ği endişesiyle ülkelerini terk etmek durumunda kal-
mış olan insanların sığındıkları ülkede hukuki bir 
statüye sahip olup olmamasını, mülteci haklarının 
teslim edilip edilmeyeceğini ait oldukları topraklara 
göre belirlemek ahlaki tutuma uygun düşmüyor. Bu 
yüzden Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesinde 
bulunan, mültecileri Avrupa’dan gelenlerle sınırla-
yan coğrafi kısıtlamaya son verip mültecilerin ça-

lışma, eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda huku-
ki statüsünün sınırlarını daha net belirlemesi etik 
tavra uygun olacaktır. Suriyeli sığınmacıları top-
lumdan dışlayıp ötekileştirmeyen, onların topluma 
uyumunu sağlayan bir politika geliştirilmesi şarttır. 
Mevcut Suriyeli nüfusu gerekli şartlar sağlandı-
ğında ülkenin geleceğine yönelik iyi bir potansiyel 
olarak görülebilir. Bu açıdan Türkiye’nin Suriyeli 
sığınmacılara ilişkin sorunların çözümünde yap-
ması gereken şey, kamuoyunun da desteğini alarak 
Suriyelileri asimile etmeden topluma uyumlarını 
sağlayan ve onları hukuk çerçevesinde teminat altı-
na alan bir politika gerçekleştirmektir. Türkiye, ça-
lışmalarını sivil toplum kuruluşları ve mültecilikle 
ilgilenen kurumların desteğiyle yürütmeli, bunun 
için de bilgi paylaşımı noktasında şeffaf olup Suri-
yeli sığınmacılarla ilgili akademik çalışmaları des-
teklemelidir. Hali hazırda dünyada en çok mülteci 
barındıran ülke konumunda olan Türkiye, bu krizi 
başarılı bir şekilde organize etmesi halinde dünyaya 
bir örnek teşkil edecektir.  
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) gelenekselleştiği üzere, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da eğitim programını bir açılış konferan-
sıyla başlattı. 2015-2016 Eğitim Programı’nı başlatan açılış 
konuşmasını Halil İbrahim Düzenli “Ev, Bahçe ve Bahçeli Eve 
Dair Mülahazalar” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi.

Düzenli konuşmasında, modern dünyanın kuruluşunu 
ev-bahçe ikilisinin birbirinden ayrılması ve yeniden birleşti-
rilmesi hikayesine paralel bir noktadan okuyarak, bugünkü 
şehirlerin yapılandırılma sürecinde ev ve bahçeli evlerin ma-
hiyeti üzerinde durdu. 

İLEM Eğitim Programı her yıl kültür ve medeniyet gezileri 
kapsamında düzenlemiş olduğu şehir gezilerini bu sene ser-
hat şehri olan Edirne’ye yaptı. Katılımcılar gezi ile birlikte 
ilkçağlardan beri yerleşim yerlerinin olduğu ve Osmanlı 
Devletinin Rumeli’ye geçmesinde önemli bir yeri olan şehrin 
tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı elde ederken ge-
zinin katılımcıların aralarındaki uhuvvet bağının artmasına 
vesile olması temenni edildi. 

Üç yıl süren ve üç kademeden oluşan eğitim programına bu 
yıl 35 farklı üniversiteden 420 lisans öğrencisi başvururken; 
90 öğrenci eğitim programına dahil edildi. Güz dönemi 17 
Ekim – 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen programın 
ilk dönemi 188 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Programın 
bahar dönemi seminerleri ise 20 Şubat’ta başlayacak.  

İLEM Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
2015-2016 Eğitim Programı Açılış Konferansı ile Başladı

Kültür ve Medeniyet Gezisi 
Edirne’ye Gerçekleştirildi

2015-2016 Eğitim Programı 
Güz Dönemi Tamamlandı
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İhtisas’ta Yeni Çalışma Alanları
Eğitim Çalışma Grubu

2015 Güz Döneminde kurulan Eğitim Çalışma Grubu “Nasıl bir insan yetiştirmeliyiz?” sorusunu kendisine 
temel alarak alternatif İslami bir pedagojinin imkânı üzerinde çalışmalar yapmayı hedeflemekte. Bu bağlam-

da başlıca üç odağı bulunan çalışma grubunun, İslamî pedagoji oluşturmaya 
yönelik kuramsal çalışmalar, mevcut durumu anlama ve anlamlandırmaya 
yönelik çalışmalar ve evrensel düzeyde, günümüzdeki pedagojik yaklaşımla-
rı takip etmeye yönelik çalışmalar yapmayı amaç edinmekte. Eğitim Çalışma 
Grubu, güz döneminde “İslam Eğitim Klasikleri Okumaları” ile İhtisas prog-
ramına katkı sağladı.

Yönetim Çalışmaları Grubu

Mevcut yönetim bilimleri anlayışlarının eleştirel olarak tartışılması ve İslam dü-
şünce, tarih ve kültüründen hareketle yönetim bilimleri alanında özgün bilgi bi-
rikiminin oluşturulmasının çabası içinde olan çalışma grubunun bir diğer amacı 

ise yönetim bilimleri, örgütler, stratejik yönetim, örgütsel davranış, çalışma yaşamı, mesleki gelişim ve insan 
kaynakları alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıların, akademik ve mesleki ge-
lişimlerine özgün katkı sağlamak. Açılan ders ve okuma gruplarını takip eden katılımcıların sonraki dönemlerde 
açılacak atölyeler ile birikimlerini yayına dönüştürmeleri bekleniyor 

İLEM İHTİSAS’A YOĞUN İLGİ  
DEVAM EDİYOR

İhtisas Programı, bu dönem farklı 
çalışma gruplarının katkılarıyla 13 

Ders, 3 Okuma Grubu ve 2 Atölye 
ile 2015 Güz dönemini tamamladı. 
Programa lisansüstü düzeyde 189 

kişi devam etti.

İLEM İhtisas; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Siyaset, Tarih, Top-
lum ve Yönetim çalışma gruplarının katkılarıyla birlikte İh-
tisas Programı’nın sekizinci dönemini geride bıraktı.  Ders, 
okuma grubu ve atölye programları ile üç boyutlu yapıdan 
oluşan İhtisas Programı dâhilindeki dersler, katılımcıların 
daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar 
yapmasına imkan sağladı. Özgün yaklaşımların keşfedilme-
sini sağlamayı hedefleyen okuma grupları ile klasik ve gün-
cel düşünürler ile eserleri okunarak karşılıklı tahlil edildi. 
İhtisas Programı dâhilinde disipliner sınırlardan bağımsız 
açılan atölye çalışmaları ile mevcut ilmî birikimi günümüz 
şartlarında derinlemesine analiz edebilme ve bunu mütea-
kip nitelikli ürünler ortaya koyma çabası sürdürüldü.  

İLEM İhtisasta İki Yeni Çalışma Grubu Kuruldu

İhtisas Programı Dersler, Okuma Grupları ve Atölye 
Çalışmaları ile Bir Güz Dönemini Daha Geride Bıraktı
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İLEM Gönül Sohbetleri 
Gönül Kapılarını Açıyor
İLEM Eğitim Programı’na devam eden öğrenciler, Gö-
nül Sohbetleri ile sözü sohbeti yerinde muhterem ho-
calarımızla her ayın son haftasında bir araya geliyor. 
Öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları meselelere Müslü-
manca bir bakış kazanmaları çerçevesinde onları bu yol-
da motive etmeyi amaçlayan sohbetlerde birbirinden 
kıymetli hocalar, yolun başında ilim talebelerine hayat 
tecrübelerini, tavsiyelerini ve ilim yolculuklarında ku-
şanılması gereken meziyetleri aktarıyor. 

Gönül Sohbetleri ile Ekim ayından itibaren sırasıyla Bi-
lal Kemikli “Dervişin Vakit Tasavvuruna Dair”, Necdet 
Subaşı “Geçmiş ile Yarın Arasında Yaşamak”, Mehmet 
Tayfun Amman “Kaybolan İrfanın Peşinde” başlıklarıy-
la sohbete katıldı. 

İlmi Etüdler Derneği, halihazırda kargaşa ve belirsizlik 
içerisinde bulunan Akdeniz’deki mültecilik meselesine 
detaylı bakılması ve anlaşılabilmesi için “Direniş ve İş-
gal Arasında Mültecilik” paneliyle konunun ilgililerini 
bir araya getirdi. Panelde, mültecilik farklı yönleri ile ele 
alınarak, mülteciliğe dair derinlikli tartışmaların zemi-
ni oluşturulmaya çalışıldı. 

Mustafa Tekin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelde Yusuf Adıgüzel, “Akdeniz’den Avrupa’ya Mül-
teci Göçünün Uluslararası Ekonomi-Politiği”; Necmet-
tin Kızılkaya, “Geniş Arz, Dar Sınırlar Arasında Kalmak: 
Geçmişten Günümüze Mültecilik”; Yusuf Çalışkan, 
“Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Mültecilik 
Sorunları” ve son olarak da Ahmet Koyuncu, “Göçün 
Topluma Kazandırdıkları” başlıklı sunumlarıyla konu-
yu farklı yönlerden düşünme imkanının kapısını açtı.  

Direniş ve İşgal Arasında Mültecilik Paneli
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IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 
Bildiriler Kitabı Çıktı

İLEM Blog Yayında!

14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM) ve Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) işbirliğiyle Kütahya’da 
gerçekleştirilen IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’n-
de Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç akademisyenler 
bir araya gelerek sosyal bilimler alanında 2 gün boyunca 32 
oturumda sunumlarını gerçekleştirdi.

Kongrede sunulan tebliğlerin kongre mekânıyla sınırlı kalma-
ması idealinden hareketle hazırlanan IV. Türkiye Lisansüstü 
Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, 112 bildiri metnini kong-
re sonrasında hakemlik ve editörlük süreçlerinden geçirerek 5 
cilt halinde  bir arada sunan kapsamlı bir derleme. Sosyoloji, 
Şehircilik ve Mimari, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İkti-
sat, Edebiyat, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Eğitim Bilimleri, İletişim 
ve Sosyal Politika disiplinleri altında derlenen metinlere onli-
ne olarak da ulaşılabiliyor. Ayrıca kongrenin raporuna İslam 
Medeniyeti Araştırmalar Dergisi’nde yer verildi. 

İLEM BLOG zengin ve renkli içeriğiyle 
aktif internet kullanıcılarıyla buluşuyor. 
Araştırma, biyografi, kitap değerlendir-
me, şehir & gezi üzerine yazılarıyla, bun-
larla da sınırlandırılamayacak şekilde, 
yazmaktan korkmayanlara ve müzmin 
okuyuculara sesleniyor. İLEMliler, gezilen 
yerleri, okunan ve çizilen kitapları, “yaz-
masaydım ölürdüm” denilen tavsiyeleri, 
fotoğraflamayı kaydetmeyi sevdiği anları, sunum panel konferans ve benzeri akademik aktivitelerin du-
yurularını, içeriklerini kendileri oluşturarak blog aracılığıyla paylaşabiliyor. 

İLEM Blog’a http://www.ilem.org.tr/blog/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Ahlâk ve Başkası Konuşuldu

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi’nin 
Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi ile klasik ahlâk düşün-
cesi alanında önemli çalışmalar yapan İLEM Felsefe 
Çalışma Grubu, Ahlâk ve Başkası konulu çalıştaylar 
dizisini başlattı. Nisan 2015’te yapılan dizinin ilk 
çalıştayında Ömer Türker, Özkan Gözel ve Selami 
Varlık’ın sunumları etrafında başkanın ahlâk tecrü-
besinin kuruluşunda oynadığı role dair tartışmalar 
yürütülmüştü. 

Dizinin ikinci çalıştayında Kasım Küçükalp “Ötekine 
Yönelik Etik Refleksiyonun İmkanı Olarak Dekons-
trüksiyon”, Ayhan Çitil “Leyla, Mecnun, Mevla ve Te-
killik (Singularity)” ve Lütfi Sunar “İskoç Ahlâkçıları, 
Aydınlanma ve Avrupamerkezci Modernitenin Olu-
şumu” başlıklı tebliğlerini sundular. Tebliğler etrafında alanında uzman katılımcılarla ‘diğerine müda-
hale’ ve ‘diğeriyle birlikte anlama’ bağlamında ahlâkın nasıl mesele haline getirileceği tartışıldı. 

Berat Açıl’ın 2012’de Osmanlı kitap kültürüyle ilgili 
verdiği derslerle temelleri atılan Osmanlı Kitap Kül-
türü Projesi’nin kapanış toplantısı İLEM’de kıymetli 
hocaların katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin seren-
camını anlatan Berat Açıl, proje kapsamında ne tür 
faaliyetlerin yapıldığını aktardı. Berat Açıl ve proje-
de yer alan araştırmacıların kapısını açtığı Cârullah 
Efendi’nin ilim hazinesi üzerine çalışmaların devam 
ettirilmesi gerekliliği vurgulanarak, katılan hocaların 
bu yönde destekleri istendi. 

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi’nin kapanış toplantısı, 
ulaşılan malzemeyi ve yapılan çalışmaları tanıtmak; 
bunun üzerinden yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
yeni çalışmalara teşvik etmek dilekleriyle tamamlandı. 
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İLEM ve İSTEV Arasında İşbirliği 

Nazariyat Artık İLEM Tarafından Yayımlanacak

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İlim, Sanat, 
Tarih, Edebiyat Vakfı (İSTEV) arasındaki ta-
nışma ve işbirliği toplantısı İLEM’in ev sahip-
liğiyle gerçekleştirildi.  Taşköprülüzâde Projesi 
etrafında gelişen birlikteliğin bir tanışma ve 
işbirliği vesilesiyle taçlandırılması amacıyla 
gerçekleştirilen toplantıya İLEM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Lütfi Sunar ve İSTEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül Zülfikar başta olmak üzere 
birçok isim katıldı. Kurumların faaliyetlerinin 
tanıtımının ardından İhsan Fazlıoğlu ve İbra-
him Halil Üçer, İSTEV’le işbirliğini geliştirmek 
adına Taşköprülüzâde Projesi’ni tanıttılar ve 
projenin aşamalarından bahsettiler. Proje çer-

çevesinde gelişen İLEM ve İSTEV arasındaki ortaklığın bir protokol anlaşması imzalanarak netleştiril-
mesinde karar kılındı. 

2014 yılında İhsan Fazlıoğlu editörlüğünde Libronet tarafından yayımlanmaya başlayan ve altı ayda 
bir Türkçe ve İngilizce olarak neşredilen uluslararası hakemli bir dergi olan Nazariyat: İslam Felsefe ve 
Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 3. sayısından itibaren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından ya-
yımlanmaya başladı. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma 
yazıları ile birlikte metin 
neşirleri ve kitap değerlen-
dirmelerine yer veren Na-
zariyat,  İLEM’in, misyonu 
itibariyle, İslam düşünce 
geleneğini anlama ve yo-
rumlama çabalarına verdiği 
katkıların yeni bir halkası 
olması hedefleniyor. 
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İLEM Kurumsal Ziyaretlerine Devam Ediyor
İLEM akademik çalışmalar yapan ve yapılan çalışmalara destek veren 
kişi ve kurumları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İLEM 
İhtisas Çalışmaları koordinatörü Mehmet Yıldırım ve Felsefe Çalışma 
Grubu üyesi Oğuz Karasu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Yılmaz’a İhtisas Çalışmalarına 
sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi Sunar ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Dr. İbrahim Halil Üçer ile Senanur Avcı, Medeniyet Üniver-
sitesi rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman’a bir tanışma ziyareti ger-
çekleştirdi. İLEM’in çalışmaları konusunda bilgilendirilen Karaman, 
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ve Uluslararası İLEM Yaz Okulu ile alakalı tebriklerini ileterek, 
üniversite olarak bu ve bunun gibi önemli programlara ev sahipliği yapmak istediklerini ifade etti.

Bir diğer ziyaret ise Muş Alpaslan Üniversitesi rektör yardımcısı Erdal Necip Yardım’a gerçekleştirildi. 
Ziyarette VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) Muş Alparslan Üniversitesi ev sahip-
liğinde gerçekleştirilmesi konusu görüşüldü. Akabinde VI. TLÇK’nin Muş’ta yapılması hususunda İlmî 
Etüdler Derneği ve Muş Alparslan Üniversitesi tarafından protokol imzalanarak kongrenin Muş’ta ya-
pılması karara bağlandı. 

Diğer Faaliyetler
   İLEM 2016 Yıllık Faaliyet Planı Toplantısını Gerçekleştirdi
   Sunum: Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Ders Kitapları 
   Açılış Konferansı: Ev, Bahçe ve Bahçeli Eve Dair Mülahazalar 
   Sunum: Timurlular Sonrası Maveraünnehir Bölgesinin Hâkimi: Şeybânî (Özbek) Hanlığı (1500-1599) 
   Politika Notu: Zafer Çelik, Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Mevcut Durumu ve Geleceği
   Sunum: Konfüçyanist Müslüman Alimler ve Neo Konfüçyanist Perspektiften İslam’a Yaklaşımları 
   İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu Seminerleri: Batı Düşüncesinde Tarih-

sel Aşamalandırma: Modernitenin Dünya Tarihinde Konumlandırılması 
   Sunum: Tüketim Kültürü, Reklamlar ve Konut 

 Politika Notu: Murat Taşdemir, Konut Fiyatlarındaki Kaynak Tahsisatı ve Gelir Dağılımı Üzerindeki 
Etkileri

   Sunum: Türkiye’de Kutuplaşma Tartışmaları: Toplumsal Yaşamda Değerlerin Değişimi 
   İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu Seminerleri: Tasavvuf Tarihini Dönem-

lendirme Sorunu 
   Seminer: Sudan İzlenimleri: Geçmişten Bugüne Sudan›da İslami Hareket 
   Sunum: Piyasa Aklı-Muhafazakârlık İlişkisi: Bir Zihniyet Okuması 
   Sunum: Direnişin Reklamı, Direnişin Markası: Görsel Kültürde Toplumsal Hareketler 
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Din eğitimi çalışmalarında öncü faaliyetler yürüten Din Eğitimi Akademisi (DEA), ailelerin din eğitimi 
konusunda yetkinleştirilmelerine yardımcı olmak için bir ilke imza attı. Ailelerin çocuklarının dini eğiti-
minde başarılı olabilmeleri, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için  Ebeveyn Yetkinleştirme 
Programı başladı. 

Programın hedef kitlesinde, çocuğunun dini gelişimine destek olmak, 
onun ibadet hayatının düzenli ve istikrarlı olmasına yardımcı olmak is-
teyen ama bunu nasıl başaracağını bilemeyen anne babalar yer alıyor. 

Geçtiğimiz yıl pilot uygulaması yapılan program bu yıl çalışan anne ba-
balar ve anne baba adaylarının taleplerini dikkate alarak akşam seminer-
lerini de hizmete sundu. Gündüz seminerleri Din Eğitimi uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarafından her Pazartesi 10.30-11.50 
saatleri arasında, akşam seminerleri ise Din Eğitimi Uzmanı Eğitimci 
Araştırmacı Arife Gümüş tarafından Çarşamba günleri saat 19.00-21.00 
arasında veriliyor. 

DEA Bünyesinde Ebeveyn 
Yetkinleştirme Programı Başladı

Çocuğu tanımak

Çocuğun dini gelişim durumunun değerlendirilmesi 

Ebeveyn tutumları ve iletişim 

Dini gelişimi açısından ev ortamının düzenlenmesi ve evde yapılabilecek etkinlikler 

Çocukların Kur’an-ı Kerim okumayı geliştirmesine yardımcı olmak 

Çocukların iman gelişimini desteklemek 

Çocukların ibadete teşviki ve ibadet alışkanlığının kazandırılması 

Çocukların ahlaki gelişimini desteklemek

Programda 
ebeveynler 
çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak 
gelişimlerine yönelik yapabilecekleri 
çalışmalar 
konusunda 
uygulamalı bir 
eğitim almaktadır.

Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Merkezi No: 39/2  Üsküdar - İST. • 0 216 460 2550Bir dönem süren eğitime katılım ücretsizdir.  Kayıtlar DEA merkezinde alınmaktadır. dea.org.tr
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Geçtiğimiz yıl pilot uygulama olarak başlayan Şahsiyet 
ve Marifet Okulu bu yıl da faaliyetlerine başladı. Lider 
ve rehberler eşliğinde ortaokul ve lise öğrencilerinin 
kişilik gelişimine ve ahlâki ve dini eğitimlerine katkıda 
bulunmayı hedefleyen programdan bu yıl yaklaşık yüz 
kırk öğrenci faydalanacak. 

Gençlik Çalışmaları, yeni eğitim dönemine lider ve 
rehberlere yönelik hizmetiçi eğitim çalışmaları ile baş-
ladı. Bu kapsamda Erol Kekeç’in “Motivasyon” konulu 
seminerinin yanısıra Selimiye Camii ve Karacaahmet’e 
gezi düzenlendi. Ayrıca çalışmanın önemli bir parçası 
olarak kabul edilen veliler sene başında yapılan top-
lantıda çalışma hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler ise 
gezerek, okuyarak ve dinleyerek kendilerini, evreni ve 
Yaratıcı’yı anlama yolunda çeşitli geziler düzenlediler, 
seminerlere katıldılar. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi ve Sancaktepe Bilim Merkezi bu yılın ilk gezi 
mekanları oldu. Yeşim Türken’in “Evren ve Ben”, Hay-
runnisa İstekli’nin ise “Tevhid Mücadelesi” konulu se-
minerleri öğrenciler için oldukça ufuk açıcıydı. 

Gençler YEKDER’de 
Yeni Döneme Merhaba Dedi
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YEKDER V. Olağan Genel Kurulu 27 Aralık 2015 Pazar günü 
dernek merkezinde toplandı. Başarıyla tamamlanan üç yılın 
ardından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu’nun yeni-
leneceği toplantıya genel kurul üyelerinin yanı sıra din eğitimi 
alanında faaliyet gösteren dernek temsilcileri ve üniversitele-
rin din eğitimi bölümü öğretim üyeleri de davetliydi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından toplantının açılış konuş-
masını İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği Mütevelli Heyeti 
başkanı Davut Şanver yaptı. Davetliler arasında bulunan Mar-

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Zeki Ay-
dın selamlama konuşması ile salondakilere hitap etti. Program YEKDER Yönetim Kurulu başkanı Yusuf 
Alpaydın’ın faaliyet raporunu sunması ile devam etti. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelere veda edildi ve 
plaketleri takdim edildi. Daha sonra Yusuf Alpaydın başkanlığında çalışmalarına devam edecek olan yeni 
yönetim kuruluna Onur Günaydın, Sedat Özgür, Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kurtuluş Öztürk, Erkan 
Karabekmez, Merve Akkuş Güvendi, Sema Yol, Muhammed Öztabak ve Ayşe Öztürk seçildi. Misafirlerin 
ayrılmasının ardından genel kurulun resmi işlemleri üyelerin katılımıyla tamamlandı. Yönetim Kurulu’na 
katılan yeni üyelerin tanıtılması ve dilek ve temenniler ile program sona erdi. 

V. YEKDER Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Gerçekleşti
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Eğitimci Geliştirme Programı Mezuniyet Töreni 
Din Eğitimi Akademisi bünyesinde 2014-2015 Eğitimci Geliştirme Programı’nın güz 
ve bahar dönemi katılımcılarından programı tamamlayan 27 öğrenci için mezuniyet 
töreni gerçekleşti. Mezunlar dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretim yöntemleri ders-
leri, gelişim psikolojisi, alan okumaları, drama, araştırma yöntemleri, materyal geliş-
tirme gibi dersleri aldıkları bir yılın sonunda mülakat sunumlarını yaparak programı 
başarıyla tamamladılar. Din eğitimi alanında yetkinliğe sahip olmak isteyen katılımcı-
lar ve Ev Okulu programını modelleyen Üsküdar Bilgi Evi öğretmenleri bu eğitimden 
faydalanarak mezun oldular. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program selamlama 
konuşmaları ve mezunlara belgelerinin takdiminin ardından sona erdi. 

Ev Okulu Kış Programı ile Devam Ediyor

Aşamalı Seminerlerde Yeni Dönem Başladı

10 yıldan uzun süredir YEKDER’de devam eden ve pek çok kurum ve kuruluş tarafın-
dan modellenen Ev Okulu Programı 2015 kış dönemi başladı. YEKDER bünyesinde her 
yıl dört yüze yakın öğrenci Ev Okulu ile temel İslami eğitimi nitelikli ve eğlenceli bir 
şekilde alabiliyor. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, ezber, Si-
yer, İlmihal ve Ahlâk dersleri ilkokul çağındaki çocuklara ev ortamlarında öğretiliyor ve 
çocuklarda dini bilinç oluşturulması hedefleniyor. 7-10 kişilik gruplar halinde her hafta 
çocuklardan birinin evinde, YEKDER’in yetkinleştirdiği öğreticilerin rehberliğinde ger-
çekleşen dersler tüm gruplarda paralel yürütülüyor. Ev Okulu Koordinatörlüğü yaptığı 
ziyaret ve toplantılar yoluyla uygulamanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. 

Aşamalı Seminerler Programı 3 yıl süren müfredatıyla hanımların temel İslami ilim-
leri öğrenmelerine yardımcı olmaya devam ediyor. Fıkıh, Siyer, Akaid, İslam Tarihi 
ve Tefsir derslerinin yanı sıra bu yıl program kapsamında düzenli katılımcı olmayan 
misafirlere de açık olan aylık konferanslar başladı. Geçen ayın konuğu “İslam’da Aile” 
konusunda uzman Arzu Melek Arıkan’dı. Bu ayın konferansında ise İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Saliha Okur Güm-
rükçüoğlu “İslam Hukukunda Mehir” konulu konuşmasıyla katılımcıları aydınlattı. 25 
Aralık Cuma günü gerçekleştirilen konferansa ASP öğrencilerinin yan ısıra konuya ilgi 
duyan diğer hanımlar da misafir olarak katıldı. 

  Cemil Paslı ile Ailede Din Eğitimi Konuşuldu
  ASP Semineri: “İslam Aile Hukukunda Mehir”
  İlahiyat Önlisans Destek Programı Dersleri Başladı

Diğer Faaliyetler



BULTEN YEKDER
EKİM - ARALIK 2015

32

İGİAD’ın 2020 yılına kadar faaliyetlerine yön verecek stratejik planlama kampı sona erdi. 2-4 Ekim 2015 
tarihinde Yalova Rizom Otel’de düzenlenen kampa, yönetim kurulu ve üyelerin yanısıra İLKE Derneği mü-
tevelli heyetinden temsilciler de katıldı. Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş moderatörlüğünde yapılan çalışmada 
İGİAD’ın 2016-2020 yılları arasındaki stratejik planlamaları geniş bir katılımla ele alındı.  

İGİAD 2020 Stratejik Planlama Kampı 
Gerçekleştirildi

İGİAD Yüksek İstişare Kurulu 05 Aralık 2015 
tarihinde “Gençlerde Ahlâklı Girişimciliğin 
Teşvik Edilmesi” gündemi ile bir araya geldi. 
Toplantıda, İGİAD’ın 2015 faaliyet dönemi 
değerlendirildi ve kurul üyelerinin 2016 yılıy-
la ilgili olarak önerileri alındı. Yüksek İstişare 
Kurulu toplantısı, İGİAD Başkanı Ayhan Kara-
han’ın, 2015 yılında İGİAD neler yaptı başlıklı 
sunumuyla başladı. Akabinde ise yapılan faali-
yetler değerlendirildi ve önerilerde bulunuldu.

Kurul toplantısına YİK üyesi akademisyenler, fikir adamları ve İGİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İGİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Sabri Orman, Prof. Dr. 
Ömer Torlak, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Prof. Dr. Halil Zaim, Prof. Dr. Yaşar Düzenli,  Doç. Dr. Nihat 
Alayoğlu, Yard. Doç. Dr. Erkan Erdemir, İsrafil Kuralay, Erhan Erken, Davut Şanver, Şükrü Alkan, Mehmet 
Koca, Dr. Ömer Bolat, Hüseyin Akkuş, Mehmet Güney, Reşat Petek, Adnan İnanç, Hüseyin Dinçel toplan-
tıya katılan isimler arasındaydı.  

İGİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Yapıldı
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İGİAD tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ülke Ta-
nıtım Toplantısının konuğu bu kez de Bangladeş – Tür-
kiye İş Adamları Derneği Başkanı Fikret Çiçek’ti. “Bang-
ladeş’te Ticaret İmkânlarının” konuşulduğu toplantıya 
üyelerin ilgisi oldukça büyüktü. 

Bangladeş – Türkiye İş Adamları Derneği Başkanı Fikret 
Çiçek’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Bangla-
deş’te ticaret imkânları konuşuldu. Bangladeş’i yakından 
tanıyan İGİAD üyesi Mustafa Karaca, Bangladeş’in sos-
yal, kültürel ve ekonomik yanlarını anlatarak programa 
başladı. Karaca, Bangladeş’in genel durumu, ithalat – ih-
racat verileri, sosyokültürel durumu, ülkedeki lokomotif 
sektörler ve vergisel boyutu ile İGİAD üyesi iş adamları-
na  tecrübe ve bilgisini derinlemesine aktardı. Genel bil-
gilendirme sunumunda sonra gelen sorulara cevap veren 
Fikret Çiçek, sektör bazında hazır giyim, jüt, pamuklu 
tekstiller, çay işleme, kâğıt, çimento, kimyasal gübre, ha-
fif mühendislik ürünleri, şeker, yağ rafinerisi, çelik, gemi 
inşaatı, ateş tuğlası üretimi, konut inşaatı, halı üretimi, 
seramik eşya, ilaç ve eczacılık ürünleri, otobüs-kamyon 
montajı, radyo-TV-bilgisayar montajı alanında çok karlı 
projeler olabileceği belirtti.  

Bangladeş – Türkiye İş Adamları Derneği 
Başkanı Fikret Çiçek İGİAD’a Konuk Oldu

Senede üç defa yayımlanan İGİAD Bülten, basit bir esnaf teşkilatının ötesinde 
çok boyutlu, çok katmanlı bir yaşam felsefesi ve toplumsal örgütlenme biçimi 
hâlinde kök salan ‘Ahilik’ kurumunu dosya konusu olarak ele aldı. Konuyla ilgili 
bültende, Prof. Dr. Mehmet Karagül, Yrd. Doç. Dr. Nurettin Öztürk, Doç. Dr. 
Gürsoy Akça, Yrd. Doç. Dr. Anzavur Demirpolat ve Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olan Fahri Solak 
konunun farklı boyutlarıyla ilgili yazılar kaleme aldı. 

İGİAD Bülten’de Ahilik Ele Alınıyor
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Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu, 
geçmiş dönemi değerlendirmek, 2016 yılı planlaması ve ileriye dönük 
stratejik planlama amacıyla 11-13 Aralık tarihleri arasında Bolu Sarot 
Termal Otel’de bir araya geldi. 

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, YİK ve İGİAD üyeleri 
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Yönetim Kurulu üyeleri Adnan İnanç, Seyfi 
Kurt, Mehmet Aktaş ve idari işler sorumlusu Tezcan Kuzu’dan oluşan 
İGİAD heyeti İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Kallek 
Bey’i makamında ziyaret etti.

Yeni atandığı rektörlük görevinde Cengiz Kallek Bey’e başarı dileklerinde 
bulunan Ayhan Karahan, İslam İktisadı Atölye Çalışması’nda olduğu gibi 
İGİAD’ın üniversitelerle sürdürdüğü ortak projelerin bu dönemde İstan-
bul Şehir Üniversitesi ile hızlanarak devam etmesi temennisinde bulun-
du. Aynı zamanda İGİAD yüksek istişare kurulu üyesi olan Cengiz Kallek de, üniversitenin öğretim üyesi 
kadrosundan iş ahlâkı ve girişimcilik konularıyla ilgilenen hocalarla bu konuda İGİAD’a her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını bildirdi. 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), İş Geliştirme 
Komisyonu tarafından düzenlenen bir organizasyonla sektör kurulları 
üyelerini, İGİAD merkezde bir araya getirdi. 

İGİAD üyelerinden Hamit Yıldırım’ın başkanlığında kahvaltı ile başla-
yan toplantı, üyelerin tanışması ile devam etti. Sektör kurulu üyelerinin 
2015 yılının sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki yıldan beklentileri-
nin konuşulduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. 

İGİAD Yönetim Kurulu 
Bolu’da Kampa Girdi

İGİAD Yönetiminden Şehir Üniversitesi Ziyareti

Sektör Kurulları Toplantılarına Devam Ediyor

  Basın Bülteni: Helal Kazancın Adil Paylaşımı
  Basın Bülteni: Türkiye’de Reklamların Ahlâk Karnesi Çıkarıldı

Diğer Faaliyetler
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İLEM, 1 Ocak,  2016-20 Stratejik Plan için Ortak Akıl Toplantısı

İLKE, 2 Ocak,  Temel Atma Töreni

İLEM, 2 Ocak, Sunum, İrfan Ersin “Alternatif Ekonomik Söylemle-
riyle Necmettin Erbakan” 

İLEM, 08 Ocak, İslami İlimler Tarihinde Dönemlendirme Sorunu 
Semineri, Tuncay Başoğlu, Tuncay Başoğlu

İLEM, 09 Ocak, Gündelik Yaşamdan Toplumsal Değişim Yansımaları  
Seminerleri-1 Gündelik Hayatın Patikalarında Beğeniler

İLEM, 7-28 Ocak, Reading/Çeviri Eğitimi, 

İLEM, 16 Ocak-6 Şubat, Dönem Arası Okuma Grupları

İLKE, 21 Ocak, Gündem Sohbetleri

İLEM, 23 Ocak, Türkiyede Dini Gruplar Çalıştayı

İLEM, 30 Ocak, Akademik Yazım ve Sunum Yöntemleri Eğitimi

İLEM, 12-14 Şubat, Dönem Arası Kampı

YEKDER, 18 Şubat, DEA Tanıtımı

İLEM, 20 Şubat, İEP Bahar Dönemi Seminerleri Başlangıcı

Gelecek Etkinlikler

ilmi etüdler derneği

ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegi
Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İstanbul Türkiye



Gündem Sohbetleri Yeni Dönemde de Devam Ediyor

Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı Yapıldı

İLKE Bilgi- Analiz Serisi ile Gündeme 
Işık Tutuyor

İLKE Gönüldaşlarını 
Bir Araya Getirdi

V. Genel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

İGİAD 2020 Stratejik Planlama Kampı Gerçekleştirildi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi 
Çalışmaları Devam Ediyor

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi 
Çalışmaları Devam Ediyor

İLKE 2015- 2016 Öğrenci 
Destek Programı (ÖDP) Yeni 
Öğrencilerle Devam Ediyor

İslam Ahlâk Projesi Ekibi Osmanlı 
Araştırmaları Kongresi’ne Katıldı

2015-2016 Eğitim Programı 
Açılış Konferansı ile Başladı

Türkiye’nin Reklam Ahlâkı Karnesi Açıklandı

İLEM Politika Notları Güncel Meselelere Dair Analizleri Yaygınlaştırmaya Devam Ediyor

V. YEKDER Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

İLEM Gönül Sohbetleri 
Gençlerle Buluşuyor

Bangladeş – Türkiye İş Adamları Derneği Başkanı Fikret 
Çiçek İGİAD’a Konuk Oldu

Nazariyat Artık İLEM Tarafından Yayımlanacak
DEA Bünyesinde Ebeveyn Yetkinleştirme Programı Başladı

İslam İktisadı Atölyesi Hazırlıkları 
Devam Ediyor

Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye 
Çalıştayı Gerçekleştirildi

2015-2016 Eğitim 
Programı Güz Dönemi 
Tamamlandı

İGİAD Yönetim Kurulu Bolu’da 
Kampa Girdi

Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No:39/2 Üsküdar, İstanbul  
(0216) 532 63 70    (0216) 532 63 71    ilke.org.tr    bilgi@ilke.org.tr

İGİAD Yönetiminden Şehir 
Üniversitesi Ziyareti


