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İslamcı Düşüncenin Arşivi Yayında

Gündem Sohbetleri Devam Ediyor

YEKDER’de Gençlik Çalışmaları Sürüyor

Merhaba,
Kurumlarımızdan yeni gelişmelerin, haberlerin ve etkinliklerin yer aldığı İLKE Bülten’in 5. sayısıyla birlikteyiz.
İLKE; kurumlarımızın çalışma alanlarında bilgi ve politika
üretmesinin yanı sıra kamuoyunun ve karar alıcıların bilgilendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Bilgi Analiz notlarını yayımlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra sivil toplum
çalışmalarına katkı olarak, STK yöneticilerinin ve çalışanlarının yönetim ve organizasyon becerilerinin geliştirebilmesi
için STK Yönetici Eğitim Programı’nı yeniden düzenliyor.
Kurumlarımız bu dönemde de yeni çalışmalara ve programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İLKE, İLEM ve
İGİAD işbirliği ile düzenlenen IV. İslam İktisadı Atölyesi’nin
bu seneki oturumunda İslam iktisadı perspektifinden sosyal adalet konuşulacak. Öte yandan İGİAD, iş görenlerin
insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmak
amacıyla her sene belirlediği İnsani Geçim Ücreti’ni kamuoyuyla paylaştı.
İLEM ise, çalışmalarını sürdürdüğü ‘İslamcı Dergiler Projesi’nin ilk etabının çıktılarını ilgilileriyle paylaştı. Proje kapsamında, 1960- 1980 arasındaki İslamcı dergileri ele alan
kitabın ve dönemin dergilerinin bir araya getirildiği web
sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlayan bu
proje ile birlikte İLEM iki yeni projeyle daha yoluna devam
ediyor. ‘İslam Düşünce Bilim Atlası’ ve ‘Taşköprîzâde Külliyatı’ projeleriyle alana katkı sunmayı hedefliyor.
YEKDER, din eğitimcilerinin mesleki gelişimlerini tartışmak
üzere alanın uzmanlarını bir araya getiren bir toplantıya ev
sahipliği yaptı. Öte yandan ev okulu ve gençlik çalışmaları
hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bültenin bu sayısında
Şahsiyet Okulu ve Marifet Okulu öğrencilerine YEKDER’in
onların dünyasına neler kattığı hakkındaki düşüncelerini
konuştuk.
Hizmet verdikleri alanlara yaptıkları nitelikli ve özgün katkılarla kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor. Kurumlarımızın çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz.
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İLKE Gündem Sohbetleri’ne
Ömer Dinçer Konuk Oldu

İLKE Gündem Sohbetleri’nin Mart ayı konuğu aktif siyasette Başbakanlık Müsteşarlığı, Milletvekilliği, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen Prof. Dr. Ömer Dinçer’di.
Dinçer, “Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar
Zor?” başlıklı kitabı ekseninde İLKE katılımcılarına yönetim ve bürokrasi konusunda tecrübelerini aktardı.
Nizam-ı Cedid’den günümüze Türkiye’nin yaklaşık 200
yıllık sancılı dönüşüm sürecini tarihsel kırılma noktalarıyla irdeleyen Dinçer, Türkiye’nin merkezi ve adem-i merkeziyetçi politikalar arasında savrulan tarihini ele aldı.
Dinçer; İLKE Mütevelli Heyeti üyeleri, İLKE çatısı altındaki dernek başkan ve üyeleri ile İLKE araştırmacılarının
katıldığı sohbette, kamu idaresinin amacının insanların
temel hak ve özgürlükleri önündeki engelleri kaldırmak
olduğunu vurgulayarak, insan merkezli politikaları mümkün kılmak gerektiğini ifade etti.
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İLKE Bilgi- Analiz Serisi Gündeme
Işık Tutmaya Devam Ediyor
BILGİ ANALIZ

İLKE, kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcıların bilgilendirme ihtiyacını
karşılamak amacıyla kaleme alınan Bilgi Analiz metinlerini yayımlamaya devam
ediyor. Yakın geçmişteki siyasal ve toplumsal alanda öncelikli olay ve olguları inceleyen Bilgi Analiz metinleri, bilgi yığınları içinden gerekli seçimler yapılarak yalın
bir şekilde okuyucuları aydınlatmayı ve bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemekte.

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri
İLKE araştırmacılarından Firdevs Bulut’un kaleme aldığı “Türkiye’de
Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri” başlıklı Bilgi Analiz; son 20 yıl içerisinde yaşanan toplumsal ve siyasal değişiklikler neticesinde küreselleşme sürecinin getirdiği etkilerle birlikte
sivil toplum kuruluşlarındaki uluslararasılaşma süreçlerini kaleme
alıyor. Analizde Bulut, gayrisafi millî hasılası son 20 yıl içinde 3 kat,
ticari hacmi ise 4 kat artan Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarının
da bu devinimden etkilendiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, Türkiye’deki belirli STK’ların özellikle 2000’li yıllarda maddi olanakların, olgunlaşan ticari ve siyasi bağların da etkisi ile kurumsallaşarak
uluslararası bir yapıya büründüğünü iddia eden Bulut; uluslararasılaşma sürecinde TEMA, AKUT, İ.H.H.,
Kızılay, Hüdai Vakfı ve Uluslararası Gençlik Forumu gibi kuruluşları inceledi. Bu bağlamda kuruluşların
uluslararası faaliyetleri, kurulan bağlantılar, partnerlik ilişkileri ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası faaliyet hacminin artmasını sağlayan etmenler tarihsel çerçevesiyle kaleme alınıyor.

Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları
“Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları” başlıklı Bilgi
Analiz’de, öncelikli olarak göç tanımları ve göç nedenleri açıklanarak
sığınmacı ve mülteci kavramlarını ele alındı. Ayrıca analizde, 2011
yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla Türkiye’ye ve çevre ülkelere
gerçekleşen ilk göç akışı değerlendirildi. Ardından yaklaşık 1 milyon
göçmenin Haziran 2015’te Avrupa’ya doğru ilerleyişi incelenerek,
Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin göçmen politikaları irdelendi. Selim Vatandaş’ın kaleme aldığı Bilgi Analiz, Geri
Kabul Anlaşması’nı ele alarak Türkiye’de bir Göç Bakanlığına duyulan
ihtiyacın altını çiziyor.
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İLKE STK Yönetici Eğitim
Programı Başlıyor
STK yöneticilerinden gelen yoğun talep nedeniyle İLKE, STK Yönetici Eğitim Programı’nı yeniden düzenliyor.
Gönüllü teşekküller olarak ortaya çıkan sivil
toplum kuruluşlarının profesyonelleşme sürecine evrildiği bu dönemde bilgi ve birikim
açısından donanımlı yöneticilere olan ihtiyaç
günden güne daha fazla hissedilmekte. Bu
nedenle bir STK yöneticisinden, sivil çalışmalara yönelik açılımları, imkanları, fırsatları, kurumu için stratejik gelişmeleri iyi analiz
etmesi, gündemi yeni bir perspektifle,vizyon
sahibi bir bakış üzerinden okuyabilmesi,
profesyonellikle gönüllülük arasında hizmet
veren çalışanlarının verimli iş üretmesini
sağlaması ve kurumunun sürdürülebilir kalıcı stratejilere sahip olabilmesi için donanımlı
ve iyi yetişmiş olması bekleniyor. Bu amaçla
İLKE, sivil toplum çalışmalarının işleyişine vâkıf, alanında uzman kişilerin vereceği
eğitimlerle STK yöneticilerinin yönetim-organizasyon sistemi ve yönetim becerileri
konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirebilmesine katkı sağlamak maksadıyla STK
Yönetici Eğitim Programı’nı yeniden düzenliyor. Programa herhangi bir STK’da aktif
görev alan ve yönetim kademlerinde çalışan
herkes kontenjan dâhilinde katılabilmekte.

Son Başvuru 5 Nisan 2016
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İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi
Kapsamında Yeni Eserler Yayıma
Hazırlanıyor
Ahlâk alanında önemli adımların
atılmasına öncülük eden İslam Ahlâk
Düşüncesi Projesi 2015 yılı itibariyle
birçok çalışmaya imza attı. Önümüzdeki
dönemde takipçilerini çeşitli yayınlarla
buluşturacak olan projede, faaliyetlerin
yanısıra yayın süreçleri de devam ediyor.
Proje kapsamında Hümeyra Özturan
tarafından hazırlanan Ahlâk Felsefesinin
Temel Problemleri: Seçme Metinler adlı
çalışma; ahlâk düşüncesi içerisinde ele alınan problemler ve o problemler merkezinde
ortaya konulmuş temel metinlerden seçme
pasajların yer aldığı bölümlerden oluşmakta.
Okuyuculara bütünlüklü bir ahlâk felsefesi
okuması vermeyi amaçlayan bu çalışmanın
yanısıra ilerleyen dönemlerde yayımlanmak
üzere bir dizi kitabın hazırlıkları da devam ediyor.

Taşköprîzâde’nin Ahlâk Teorisi
Mustakim Arıcı
Proje içerisinde yayımlanacak olan bir diğer çalışma, Mustakim Arıcı tarafından hazırlanan Taşköprîzâde’nin Ahlâk Teorisi adlı kitaptır. Taşköprîzâde’nin
eserlerinde yer alan ahlâk tartışma ve yaklaşımlarını ortaya koyma ve analiz
etmeyi amaçlayan bu eser, Taşköprîzâde külliyatı ve dönem düşüncesine ışık
tutacak mahiyete sahip.
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İslam Ahlâk Düşüncesi Katalogu (2 Cilt)
İbrahim Halil Ayten & Duygu Miyase Şimşek
Projenin ilk döneminde 12-19. yüzyıllar arasında yer alan ahlâk eserlerinin kataloglarının tamamlanmasının ardından ikinci dönemde 8-11. yüzyıllar arasında yer alan eserler bu çalışmaya dahil edilmiştir. Böylece başlangıcından günümüze gelinceye kadar bütüncül bir ahlâk eserleri katalogu hazırlanmış
olacaktır. Bu çalışma ile ilk defa İslam düşüncesinde yer alan bir disiplininin yazma halinde bulunan
eserleri de araştırmacıların kullanımına sunulacaktır.
İslam Düşüncesinde Mizac Teorileri
Kübra Bilgin Tiryaki & M. Zahit Tiryaki (Ed.)
İslam ahlâk düşüncesinde mizac, ahlâkî yapı ve eylemlerde etki eden unsurlardan birisi olarak kabul
edilmektedir. Doğal bir yapı olan mizacın ahlâkla olan ilişkisini anlamak için hazırlanan bu çalışma,
projede gerçekleşen yuvarlak masa sunumlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
İslam Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı
Eşref Altaş & Mervenur Yılmaz (Ed.)
Gerek günlük olaylarda gerekse de felsefî bir meselede ahlâka konu olan şeyleri ele alırken zaman zaman
onların hangi ana kaynaktan alındığını sorgularız. Bu kitapta projede gerçekleşen ahlâkî önermelerin
kaynağına dair sunumların makaleleri yer alacaktır.
Ahlâk ve Müeyyide
Ömer Türker (Ed.)
Ahlâkın uygulanması söz konusu olduğunda müeyyide kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Ahlâk ve
müeyyide ilişkisinin belirginleştirilmesi ve ahlâkta nasıl bir müeyyide olması gerektiğine dair soruların
cevaplanmaya çalışıldığı Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar dizisindeki sunumlar, Ahlâk ve Müeyyide başlığı altında kitaplaşmaktadır. Bu çalışma ile ahlâkın en tartışmalı alanlarından birisine dikkat
çekilmesi ve tartışmalara yön verilmesi hedeflenmektedir.
Fahreddin er-Râzî’nin Teleolojik Ahlâkı
Ayman Shihadeh (Çev. Selime Çınar & Kübra Şenel)
Proje kapsamında yayımlanacak bir diğer çalışma, Ayman Shihadeh tarafından
yazılan ve müteahhir dönemin merkezi ismi Fahreddin er-Râzî’nin ahlâk düşüncesini ele alan The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi adlı eserin tercüme
edilmesi olacaktır. Selime Çınar ve Kübra Şenel tarafından çevrilen kitabın, sene
sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.
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İLKE Binasının Temelleri Yükseliyor

Çalışmaların daha nitelikli ve kullanışlı bir mekanda devam edebilmesi amacıyla yılbaşında temelleri atılan binanın inşa çalışmaları sürüyor. Üsküdar’ın tarihi dokusu içerisinde, hizmetlerin niteliğiyle örtüşen,
modern, kullanışlı, eğitim çalışmalarına ve derneklerin temsiline daha uygun bir yapı olarak inşa edilen
binada, seminer salonları, konferans salonu, toplantı salonları, ofisler, kütüphane ve çalışma salonu gibi
birçok alanın yer alması planlanıyor.

İLKE 9. Kurumsal Koordinasyon Toplantısı
Gerçekleştirildi
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği Kurumsal Koordinasyon toplantısının dokuzuncusu 18 Şubat Perşembe
günü gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi İLKE ve bağlı kurumlarının (İGİAD, İLEM ve YEKDER) çalışmaları oldu. Bu gündem maddesi bağlamında görüşleri alınan kurumların yetkilileri ile beraber,
3 aylık kısa zamanlı dönemde gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarının genel değerlendirmesi yapılarak
İLKE ve bağlı kurumların çalışmalarındaki verimliliği arttırma hedefi üzerinde duruldu.
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IV. İslam İktisadı Atölyesi’nde
Sosyal Adalet Konuşulacak
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler
Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş
Ahlâkı Derneği (İGİAD)’nin birlikte düzenlediği
IV. İslam İktisadı Atölyesi 2-3 Nisan 2016 tarihlerinde “İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal
Adalet” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı
Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek atölyede bu sene değişik boyutları ile sosyal adalet meselesi ele alınacak.
Farklı ülkelerden 12 katılımcının sunum yapacağı atölyede zekat, bankacılık, iş verimliliği, vakıflar, toplumsal yardımlaşma, yönetim, piyasa
ekonomisi, faiz gibi sosyal adalet meselesi çerçevesinde sıklıkla gündeme gelen konular tartışılacak. Atölyede mevcut sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin sebeplerinin gerçekçi ve derinlikli bir
şekilde irdelenmesi ve İslami ilkelere dayalı bir
sosyal adalet anlayışının teorik zemininin nasıl
oluşturulacağı, hangi alternatif mekanizmaları
içereceği ve ne gibi somut çözümler üretilebileceği üzerine kolektif bir çalışma yapılması
amaçlanıyor.
Atölye’nin açılışında gerçekleştirilecek panelde
Halis Yunus Ersöz, Murteza Bedir, Nihat Erdoğmuş, Mahmut Bilen İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet konusunu ele alacaklar.
Konu ile ilgilenenlerin, IV. İslam İktisadı Atölyesine katılım ve katkıları bekleniyor.
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İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ile

İnsani Geçim Ücreti
Üzerine Konuştuk

İnsani geçim ücreti (İGÜ)
nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
İGİAD, 12 yıldır asgari ücrete alternatif olarak işverenlerin emeği sarf edenlere
emeğine karşılık asgari ücretin hakkaniyet çerçevesinde
belirlenerek ve zamanında
ödenerek iş görenin onurlu
bir yaşam sürmesini sağlayabilmesi için İnsani Geçim
Ücreti (İGÜ) modelini geliştirmiştir. Dünya’da ilk kez insani geçim uygulamasını İGİAD olarak bizler başlattık. Nedir
bu insani geçim uygulaması, kısaca özetlemiş
olayım; “Helal kazancın adil paylaşımı” ilkesini
benimseyen İGİAD, piyasa şartları uygulaması
yerine alternatif İnsani Geçim Ücreti (iGÜ) uygulamasını geliştirmiştir. İGÜ, farklı bölgelerde
ortalama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir.
Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki iş
görenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İGÜ, aynı zamanda, işverenin, yanında çalıştırdığı iş görenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil
bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya
koymayı amaçlayan bir uygulamadır.

İGÜ nasıl hesaplanmaktadır?
Dilerseniz bu konuda da birkaç kelam edeyim. İGİAD’ın
bünyesinde
faaliyetlerini
sürdüren İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu, her yıl
Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı
bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan asgari ücret seviyesini tespit ediyor. İGİAD’ın 2004’den beri
Asgari Geçim Ücreti (AGÜ)
ismiyle İstanbul için yaptığı bu çalışma, 2014 itibariyle İGÜ olarak revize
edilmiş ve hesaplamada daha ileri yöntemlerin
kullanılmasına geçilmiştir.
İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge
için farklı rakamlar belirlemiştir. Söz gelimi İstanbul’da evli iki çocuk sahibi ve kirada oturan
bir kişinin insanca bir hayat sürebilmesi için asgari olarak 1950 TL kazanabilmesi elzemdir. Diğer iller için rakamlar farklıdır. İGÜ hesaplaması
ise şöyle gerçeklemektedir; gıda, giyim, konut,
su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev
aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair
harcamalarını TÜİK tarafından üretilen veriler
kullanarak bizler bu hesaplamayı gerçekleştirmekteyiz.
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İGİAD’ı alternatif bir ücret tespiti yapmaya yönlendiren etken
nedir?

İGÜ’yü kimler uygulamaktadır?
İGİAD olarak uygulamayı nasıl
takip etmektesiniz?

İGİAD, çalışmalarında hakkı merkeze alır. İGİAD olarak, piyasa şartlarının meşruiyetini sorgular ve ilke
olarak meşru kabul etmediğimiz kuralların dönüştürülmesi gerektiğini
benimseyerek iş ve iktisat kültürü
çalışmalarımızı bu esaslara göre şekillendiririz. Hakkın üstün tutularak
ve hak teslimi esasına göre faaliyetlerimizi yürütürüz.

Şuan üyelerimizin yüzde 80’i çalışanlarına asgari değil, insani ücret ödüyorlar. Yani İGÜ’yü kendi iş yerlerinde uyguluyorlar. Tek tek üyelerimizi
kontrol etmiyoruz tabii. Neticede
İGÜ, tavsiye niteliğinde bir uygulamadır ancak uygulamayı takip etmek
için anket sisteminden yararlandığımızı söyleyebilirim. Toplantılarımızda, üyelerimizle hasbihâllerimizde,
zaman zaman anket yapıyoruz.

İGİAD olarak, ahlâki olmayan iş
meşru değildir diye düşünüyoruz
ve çalışmalarımızda iktisâdi hayatın bütün unsurlarına ahlâkın yaygınlaştırılmasını eksene alıyoruz.
Dolayısıyla insanların hak ettikleri
ücreti kazanabilmeleri, insani olarak
hayatlarını sürdürebilmeleri, işverenlerin dikkat
etmesi gereken bir husustur, hattı zatında bir
haktır ve hakkı ehline teslim etmek gerekir.
İş görenlere ödenen asgarî ücreti, toplumsal
dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli
bir gösterge olarak kabul ediyoruz. Kurucuları
arasında işverenlerin yanı sıra iş görenlerin de
olduğu İGİAD, yürürlükte olan asgarî ücret seviyesinin daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini
düşünüyor. Bu konuda işverenlerin daha duyarlı
olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. İGİAD olarak, İGÜ sayesinde çalışanların ücretlerinin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz.

Bu anketlerde İGÜ rakamını uygulanabilir buluyor musunuz? ve İGÜ
rakamını işletmenizde uyguluyor musunuz? gibi sorular soruyoruz. Bu soruların cevapları ile uygulamayı takip
etmiş oluyoruz zaten. Mesela Ocak
ayında yaptığımız ankette, İGÜ rakamını uygulanabilir bulan üyelerimizin sayısı yüzde 88 çıkmıştı, İGÜ’yü işletmenizde
uyguluyor musunuz sorumuzun cevabına da üyelerimizin yüzde 80 evet şeklinde cevap vermiştir.

İGİAD, İGÜ’nün uygulanmasının yaygınlaştırılması için neler yapmaktadır?
İGÜ’nün uygulamasının yaygınlaşması elbette
arzu ettiğimiz bir sonuçtur. Bu sebeple basına
bilgilendirme yapıyoruz, kendi iş çevremize, iş
dünyasına, sendikalara bilgilendirmeler yapıyoruz. Her ziyarette kesinlikle İGÜ’ye atıfta bulunuyoruz, gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Anadolu’da iş ahlâkı panelleri düzenliyoruz. Orada,
Anadolu’daki üyelerimize İGÜ’ yü anlatıyoruz ve
yayınlarımızı dağıtıyoruz.
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Türkiye’de İnsanca Yaşamanın
Standartları Belirlendi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), asgari geçim ücretine bir alternatif olarak belirlediği
“İnsani Geçim Ücreti” ile Türkiye’de bölgelere göre insanca yaşamanın maliyetini araştırdı. İstanbul’da
ortalama büyüklükte bir ailenin insan onuruna yaraşır, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortalama karşılayan, toplumun refah seviyesini yansıtan insani geçim ücreti 2016 yılı için 1.950 TL olarak belirlendi.
İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Adem Korkmaz İGÜ’nün işverenin, yanında
çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve
bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Korkmaz, ayrıca bu modelle hakkaniyete dayalı ve adil bir paylaşımın gerçekleşmiş olacağını,, toplumsal barışın
ve düzeyli bir kalkınmanın önünün açılacağını belirtti.
Ortalama büyüklükte bir hanenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan
araştırma hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ise, İGİAD’ın, bu rakamı, işgörene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ettiğini vurgulayarak çalışmada, her bölge için farklı ücretlerin olduğunu fakat Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ’nün 1542 TL olarak
belirlendiğini söyledi.
İşgörenlere ödenen asgarî ücretin, toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge
olarak kabul edildiğini vurgulayan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ise İGİAD’ın işverenlere insani ücret konusunda daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunduğunu, İGÜ sayesinde çalışanların ücretlerinin
sürekli iyileştirilmesini amaçladıklarını belirtti. Karahan ayrıca hükümetin işgören maliyetini işveren için
makul düzeye çekmesi gerektiğini de vurguladı.
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2016 Ekonomik Beklentiler
Konferansı ve Girişimcilik Ödül
Töreni Gerçekleştirildi
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen “Girişimcilik
Ödül Töreni ve 2016 Yılı Ekonomi Değerlendirme Konferansı” geniş bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirildi. İGİAD Başkanı Ayhan Karahan’ın selamlama konuşmasıyla başlayan program, Medipol Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Karahan tarafından “Türkiye Ekonomisinin Görünümü ve 2016 Yılı Beklentileri” konferansıyla devam etti. Konferansın ardından ödül törenine geçilerek “Yılın Girişimcisi” ve “Yılın
Genç Girişimcisi” ödüllerinin dağıtıldığı programın kapanış konuşması, Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı
Prof.Dr. Ömer Torlak tarafından “Rekabet ve Ahlâk” başlığıyla yapıldı. Her yıl, bir önceki yılın girişimci
firmasını belirleyen Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), ahlâklı ve öz değerlerine bağlı
girişimciliği teşvik etmek amacı ile, geleneksel hale getirdiği Girişimcilik Ödülü, KARMOD Prefabrik Yapı
Teknolojileri CEO’su Mehmet Çankaya’ya verildi. Bu yıl ilk defa verilen “Yılın Genç Girişimcisi” ödülünü ise
Tuğçe Döviz adına Mustafa Kaplan aldı.
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İGİAD Heyetinden
Bangladeş’e Çıkarma

İGİAD’ın yıllık program dâhilinde farklı ülkelere
düzenlediği, ticari amacın yanında dostluk köprüleri kurmayı da amaçladığı seyahatlerin bu seferki
durağı Bangladeş’ti.
Çeşitli ticari alanlarda iş görüşmesi yaparak işbirliği anlaşmalarında bulunan İGİAD üyeleri başkent
Dakka başta olmak üzere farklı bölgelerdeki sosyal
projeleri de inceleme fırsatı buldu.
İGİAD heyeti üyeleri, Chittagong İslam Üniversitesi Merkezini ve merkeze bağlı başta Tıp fakültesi
olmak üzere birçok üniversite yerleşkesini gezerek
bilgi aldı. Daha sonra üyeler, Dakka’da Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ederek Bangladeş hakkında
fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca TİKA yetkilileri
ile de görüşen İGİAD üyeleri, İGİAD’ın misyonu ve
iş ahlâkı vurgusunu dile getirdi. Bangladeş Ticaret
ve Sanayi Odalar Birliği Başkanı Abdulmatlub Ahmed’in ev sahipliğinde düzenlenen özel oturumda
karşılıklı tanışma ve iş görüşmeleri yapıldı. Daha
sonra ikili görüşmelerle toplantılar devam etti.

14
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İstanbul Üniversitesi’nden
İGİAD’ın İş Ahlâkı Alanındaki
Çalışmalarına Tam Destek

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan ve beraberindeki heyet
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Bayram Mert Savrun, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan ve Genel Sekreter Metin Küçük’ün de yer aldığı görüşmede İstanbul Üniversitesi’nden İGİAD’ın faaliyetlerine tam destek sözü çıktı.
İGİAD’ın kuruluş amacı ve yapılan çalışmalar hakkında rektöre bilgi veren İGİAD Başkanı Ayhan Karahan,
hazırlanan çalışmaların üniversiteler tarafından desteklenmesinin önemini vurguladı. Karahan ayrıca 2015
yılında reklam ahlâkı konusunda hazırlanan çalışmanın İletişim Fakültelerinde öğrencilere ders kitabı olarak
okutulmasının faydalı olacağını belirtti. İGİAD Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise hazırlanmakta
olan iş ahlâkı ders kitabının hedef kitlesinin üniversite öğrencileri olduğunu vurgulayarak kitabın öğrencilere
hem bütüncül bir perspektif hem de uygulamaya dönük pratiklik kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Genç İGİAD’dan Hamilik Projesi
İGİAD Gençlik Kurulu’nun koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Genç
İGİAD Hamilik Projesi” üniversite öğrencilerini kaliteli iş ortamlarında geliştirmeyi, kaliteli ve yetkin eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamakta. Üniversite
öğrencilerinin zorunlu yaz dönemi stajlarını gerçekleştireceği uzun vadeli bir çalışma olması planlanan projenin üyelerin desteğiyle gençlere istihdam sağlaması
hedefleniyor.
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Üyeler Geleneksel Hasbihal Toplantısında Bir Araya Geldi
Geleneksel Hasbihal Toplantısı İGİAD üyelerinin katılımıyla Üsküdar’da
bulunan Evlendirme Dairesi Kız Kulesi Salonu’nda gerçekleşti. İGİAD
Genel Başkanı Ayhan Karahan’ın açılış konuşması ile hasbihal toplantısı
başladı. 2015 İGİAD faaliyetlerinin ve 2016 faaliyet takviminin sunumunun ardından çalışmalardaki göstermiş oldukları gayret ve fedakarlıklarından dolayı emeği geçenlere İGİAD Berat takdim edildi. Toplantının
son bölümünde; üyeler söz alarak İGİAD’ın faaliyetleri, projeleri ve gelecekte İGİAD’ı nerede görmek istediklerine dair görüş ve önerilerini aktardılar. Üye kalitesinin arttırılması, rekabet ve üretim konusunda projeler
geliştirilmesi, iş ahlâkının farklı yönlerinin ele alınması, İş ahlâkı eğitimi
ve iş ahlâkı gibi önemli konularda üyeler görüşlerini tartışma imkânı bulundu. Toplantıda; İGİAD’ın bugünü ve
geleceği konusunda üyelerden değerlendirmeler alındı.

İş Ahlâkı Dergisi’nin 8/1. Sayısı Çıktı
İş ahlâkı alanında düşüncelerin ve birikimlerin paylaşılabileceği İş Ahlâkı Dergisi
(Turkish Journal of Business Ethics) 8/1. sayısına ulaştı. İş ahlâkı odaklı araştırmaların
yer aldığı İş Ahlâkı Dergisi’nde iş ahlâkı konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yanı sıra İş ahlâkının uygulamalı
etik, sosyal sorumluluk, iş ve yönetim kapsamında değerlendirildiği çalışmalar, profesyonellerin iş ahlâkı yaklaşımlarını ve uygulamalarını analiz eden çalışmalar, iş ahlâkını
iyi oluş ve yaşam kalitesi bağlamında değerlendiren çalışmalar da yayımlanmaktadır.
Derginin bu sayısında ise, satış elemanlarının etik davranışı, kredi derecelendirmenin
etik ve sistemik açmazları, ahlâk teorisi ve iş ahlâkı konularına odaklanılmaktadır .

Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi (TİAZ) Ekim’de Gerçekleşecek
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2016 yılında ilki düzenlenecek olan 1. Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi, akademi ve iş dünyasını bir araya iş ahlâkı konularını tartışmayı ve bu alanda gündem
oluşturmayı hedeflemektedir. Ekim 2016’da gerçekleştirilecek Zirve’ye, iş dünyasının ve akademinin önde gelen temsilcilerinin katılacak. Zirve, iş ahlâkına tek bir bakış açısından bakmak yerine bütüncül bir yaklaşımı
geliştirerek sorunların çok boyutlu bir biçimde tartışılmasına imkân verecektir. Türkiye’nin iş ahlâkı gündeminin oluşturulacağı zirvenin, iş dünyasını ve çalışma hayatını ilgilendiren birçok konuda görülen eksikliklerin
giderilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi hakkında gelişmeleri öğrenmek için www.
igiad.com web sitesini ve @igiadtr twitter adresini takip edebilirsiniz.
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İGİAD Bülten’de Ahlâk ve
Adalet Ele Alınıyor
Senede üç defa yayımlanan İGİAD Bülten, bu sayısında hayatın sarsılmaz iki kılavuzu olan ahlâk ve adaleti dosya konusu olarak ele aldı. Bu kapsamda Prof. Dr. Muharrem Kılıç, “Ahlâki Bir Değer Olarak Adalet” isimli makalesiyle adaletin ahlâki
boyutu üzerinde duruyor. Prof. Dr. Saffet Köse ise “Ahlâk-Adalet İlişkisi” adlı makalesiyle bu iki disiplinin birbiriyle olan etkileşimini irdeliyor. Bu sayının röportajı
ise ahlâk ve mantık konularında Türkiye’nin en yetkin isimlerinden biri olan Prof.
Dr. Cafer Sadık Yâran ile gerçekleştirildi.

İGİAD İstanbul Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
(İGİAD) Yönetim Kurulu İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’ı ziyaret
etti. İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, İGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD
Yönetim Kurulu üyesi Nuri Ecevit, Kurumsal İlişkiler Komisyonu üyesi Yılmaz Yaman ve İGİAD
İdari İşler Yöneticisi Tezcan Kuzu’nun katılımıyla
23 Şubat Salı günü gerçekleşen ziyarette İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İGİAD’ın
bir çalışması olan ve ilk sayısı İTO’nun desteği ile
basılan “Türkiye’de İş Ortaklıkları” yayınına ve
buna ilave olarak ta İGİAD’ın diğer bir çalışması olan “Aile İşletmeleri” kitabına İTO olarak destek vereceklerini ifade etti. Verimli geçen görüşmenin ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’a bir İGİAD
hediyesi takdim edildi.

Diğer Faaliyetler
İGİAD Kahramanmaraş Ziyaretlerini Tamamladı
İstanbul Valisinden İGİAD’a Ziyaret
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ziyaret Edildi
Anadolu Komitesi Gaziantep Ziyaretini Gerçekleştirdi
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ü Ziyaret Edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri Star Gazetesi ve Kanal 24’ü Ziyaret Etti
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İLEM

İslamcı Dergiler Projesinin
İlk Etabı Tamamladı

Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş, İslamcı yayıncılığın en önemli
bileşenlerinden birini teşkil eden dergileri
mercek altına alan proje, İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde
ortaya çıkarmayı hedefliyor.
Üç aşamada incelenecek olan projenin
birinci aşaması olan 1960-1980 dönemi
mercek altına alındı. Projenin 2016’da gerçekleştirilecek ikinci aşamasında 1960 öncesinin; 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek üçüncü aşamasında ise 1980 sonrası
dergilerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve incelenmesi planlanıyor.
Proje kapsamında elde edilen verilerin bir araya getirilerek tahlil edilmesi sonucunda İslamcılık Düşüncesinin Ana Hatları ve 1960-1980 Dönemi Dergiciliği’nin ele alındığı bir de panel gerçekleştirildi. Vahdettin
Işık, Mahmut Hakkı Akın, M. Ali Büyükkara ve Yücel Bulut’un sunumlarıyla gerçekleştirilen panelde İslamcılık hareketi, İslamcılığın gelişimi, İslamcılık ve Milliyetçilik gibi başlıklarla konu detaylı bir şekilde ele
alındı ve projenin verileri kamuoyu ile paylaşıldı.
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50 farklı dergi incelenirken, 3440 sayı da kataloglandı. Ayrıca 2572 sayı dijitalleştirildi ve 79568 girdi oluşturularak idp.org.tr
Proje kapsamında

adresi araştırmacıların kullanımına açıldı.
1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Kitabı Yayımlandı
Proje kapsamında 1960-1980 İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme başlığını taşıyan kitap İslamcı dergileri kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefleyerek hazırlandı. Alanda çalışmalarını yürüten akademisyen ve yazarların elde
ettikleri verileri nitelikli akademik veri haline getirerek oluşturulan kitap İslamcı dergilere dair ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Kitapta dönemin önemli
dergileri ve isimleri ile ilgili yazılar olduğu gibi; İslamcılık düşüncesini yeniden
değerlendirmeye yönelik yazılarda bulunmakta.

İslamcı Düşüncenin Arşivi Yayında
Büyük Doğu, Yeniden Milli Mücadele, Sebil, Hareket ve Diriliş gibi dönemin
önemli birçok dergisi kataloglanarak ve dijitalleştirilerek bir araya getirildi. Türkiye’deki İslamcılığın hafızasının toplandığı idp.org.tr adresi İslamcılık düşüncesini izlenebilir ve görülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

İslamcı Dergiler Arşivine İLEM’den Ulaşılabiliyor
Projenin birinci aşamasında 1960-1980 arasında yayımlanan 50 dergi dijitalleştirildi. Dijitalleştirme sürecinde dergiler tasnif edildi ve işlenebilir versiyona dönüştürüldü. Bu arşive İLEM kütüphanesinde oluşturulan özel bilgisayar ortamında ulaşılabiliyor. Proje tamamlandığında 100 yıllık süreç içindeki İslamcı
dergiler kolay erişilebilir bir duruma gelecektir.
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İhtisas Bahar Programı Başladı
İLEM İhtisas, 2016 Bahar dönemi ile birlikte 9.
eğitim dönemine başladı. Bahar dönemi itibari
ile edebiyat, eğitim, felsefe, İslami ilimler, siyaset, tarih, toplum ve yönetim alanlarındaki
çalışma grupları, dersler, okuma grupları, sunumlar, dizi seminerler ve atölyeler ile zengin
bir akademik dönem geçirilmesi hedefleniyor.
Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuşatıcı bir
perspektif ve özgün bir program sunan İLEM
İhtisas, farklı alanlardan lisansüstü öğrencileri bir araya getiren çalışma grupları sayesinde
odaklanılan disiplinlerde katılımcılara etkileşim ve paylaşım imkanı da tanıyor. Dersler
ile katılımcıların alanlarında derinleşmesi,
okuma grupları ile de özgün yaklaşımları keşfi
amaçlanıyor. Disipliner sınırlardan bağımsız
açılan atölyeler, katılımcılara akademik üretimlerin bir paydaşı olma imkânını sunuyor.

İhtisas Programı bu dönem
13 Ders, 4 Okuma Grubu
ve 2 Atölye ile 2016 Bahar
dönemine devam ediyor.
Programa lisansüstü düzeyde
166 kişi katılıyor.
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İLEM’den İki Yeni Proje Daha
İslam Düşünce Bilim Atlası Projesi

iSLAM DÜŞÜNCE
BiLiM
ATLASI

Proje kapsamında H. II./M.
VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır
arasında yaşamış yaklaşık 350
islamdusunceatlasi.org
filozof, kelamcı, dilbilimci ve
sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate
alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulması
planlanıyor. Web tabanlı bir
program dahilinde dijital ortamda sunulacak bu proje, aynı
zamanda İslam Bilim ve Düşünce Atlası adıyla kitap olarak da
yayımlanacak. Bu bağlamda iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, İslam düşünürlerinin hayatları,
öğretileri ve eserleri, önemli İslam şehirleri, temel kurumsal yapılar ve karakteristik sanat eserleri zaman
çizelgesi ve harita yardımıyla web tabanlı bir programda bütünleşik olarak sunulacak.

ISLAM DÜSÜNCE ATLASI
ilmi etüdler derneği

Taşköprîzâde Külliyatı Projesi
XVI. asırda yaşamış bir Osmanlı alimi olan Taşköprîzâde’nin genel olarak İslam düşüncesinin, özel olarak
da Osmanlı düşünce geleneğinin anlaşılabilmesi için vazgeçilmez önemi haiz eserlerinin Miftâhu’s-sa‘âde veya Mevzûâtu’l-ulûm gibi ansiklopedik ve Şekâiku’n-Nu‘mâniyye fî ulemâi devleti’l-osmâniyye gibi
biyo-bibliyografik olanları dışında büyük bir kısmı yazma hâlindedir. Taşköprîzâde, Osmanlı ilim ve düşünce hayatının en önemli ve velût isimlerinden biri olup özellikle Gazzâlî ve Fahreddîn Râzî sonrasında
gündeme gelen yeni problemleri müstakil eserler dahilinde ele alarak tartışmış ve yeni çözüm arayışları
içerisine girmiştir.
Proje kapsamında Taşköprîzâde’nin yazma hâlinde bulunan eserlerinin neşriyle birlikte, Osmanlı düşüncesinin neredeyse hiç ışık tutulmamış kaynakları gün yüzüne çıkacak ve genel olarak İslam düşüncesinin
XVI. asırdaki görünümleri keşfedilmiş olacaktır.
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İLEM Stratejik Planlama Toplantısı
2016-2020 Yapıldı
İlmi Etüdler Derneği’nin 5 yıllık stratejik planlamasının yapıldığı istişare toplantısı Bayramoğlu Basın
İlan Kurumu Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi. İLEM Mütevelli Heyeti Üyesi Nihat Erdoğmuş ve Yılmaz
Yaman koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı kapsamında İLEM’in geleceğe yönelik stratejilerine
zemin hazırlayacak istişareler gerçekleştirildi. Beş ayrı oturumda gerçekleştirilen toplantı kapsamında
İLEM’i etkileyecek olan gelişmeler, mevcut durum analizi, stratejik amaçlar, ileriye dönük yapılacak faaliyet ve projeler konuşuldu. Toplantının son oturumunda Nihat Erdoğmuş’un yönetiminde tüm katılımcıların stratejik plan hakkındaki öneri ve görüşleri alındı.
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Gündelik Hayatta
Toplumsal Değişimin Yansımaları
Olarak Beğeniler
Bugüne kadar Beden’in Anlamı ve Sınırları, Muhalefet, Devlet Üzerine gibi dizi seminerlere imza atan İlmi
Etüdler Derneği (İLEM) İhtisas Çalışmaları, bu yıl da Toplum Çalışma Grubu ev sahipliğinde “Beğeniler:
Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları” başlıklı bir seminer dizisi düzenliyor.
Modern dünyada sosyal, sınıfsal ve kültürel olarak yapılandırıldığı tüketim olgusu etrafında gerçekleşen
tartışmalarda önemli bir yer tutan beğeniler, tüketim kültürü ve tercihler basitçe bir satın alma eyleminin
veya kullanımının çok ötesinde, toplumsal statü ve kimliği oluşturan unsurlar olarak değerlendirilmekte. Gündelik olana dair; gıdadan giyime, eşyadan barınmaya, boş zaman etkinliklerinden müzik, tatil ve
insan ilişkilerine kadar her meselenin tercihlerle belirlendiği düzlemde, beğenilerin materyal karşılıkları
ve değerlerinden öte toplumsal ilişkileri yeniden nasıl ürettiği tartışmaların temel izleğini oluşturmakta.
Bu bağlamda dizi seminerler; teknolojiyle irtibatın arttığı ve yaygınlaştığı bugün, Türkiye için kısmen
“yeni” olan ve herkes tarafından dile getirilen bu “değişim ve dönüşüm” olgusunun nasıl yorumlanacağını
ve anlamlandırılacağını konuşmayı hedefliyor.
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Proje Dizayn ve Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi
İLEM’de lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan araştırmacılara yönelik “Proje Dizaynı ve Yazma Eğitimi” düzenlendi. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen
eğitim kapsamında TÜBİTAK’ın ulusal proje çağrılarına yönelik
proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje
yönetimi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması
gereken hususlar ele alındı. Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un koordinatörlüğünde alanında uzman akademisyenler tarafından 3 oturumda
gerçekleştirilen programda katılımcıların konu ile ilgili teorik donanıma sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra yapılacak uygulamalarla
proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Türkiye’de Dini Grupların Değişimi Tartışıldı
İLEM Toplum Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen Dini Grupların Değişimi Çalıştaylarının üçüncüsü son 30 yılda Türkiye toplumunda ve siyasetteki hızlı değişime paralel bir biçimde yaşadığı
değişimleri ele alarak mevcut durumu derinlemesine analiz etmek
amacıyla gerçekleştirildi. Dini grupların yaşadığı dönüşümlerin
belirli politikaların üretilebilmesi için büyük önem arz ettiğini ön
gören akademisyenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen çalıştay
kapsamında uzmanlar araştırmalarını sunarken, konuyla ilgili müzakereler de gerçekleştiriliyor. Çalıştayların üçüncü oturumunda ise
“Işık Hareketi” ve “Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşlarının
Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı konular tartışmaya açıldı.

İnsan & Toplum Dergisi’nin 10. Sayısı Çıktı
İLEM’in Türkiye’deki ilmi-akademik tartışmalara dinamik ve özgün katkılar sunmak, eleştirelliğin zeminini ve disiplinlerarası irtibatı kurarak bütünlüklü bilgi üretme gayesiyle 2011 yılında yayımlamaya başladığı İnsan & Toplum beş yılı geride
bıraktı. Derginin 10. sayısında sekiz makale, bir değerlendirme makalesi ve dokuz
kitap değerlendirmesi yer alıyor.
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V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Hazırlıkları
Devam Ediyor
Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik
üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, bu yıl da birçok
genç akademisyeni bir araya getirecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen
kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğiyle 12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilecek. Kongre’nin altıncısı ise 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Muş Alpaslan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özet değerlendirme sonuçlarının
açıklandığı kongrenin hazırlıkları ise devam ediyor.

İLEM Eğitim Programı Dönemarası Kampları
Gerçekleştirildi
İLEM Eğitim Programı kademe programına devam eden öğrencileri her yıl olduğu gibi bu sene de Şubat ayında kampa
götürdü. Erkekler Manisa Kırkağaç Gençlik Kampında, kız öğrenciler ise Sakarya/
Pamukova Doğa Kampında 11-15 Şubat
tarihleri arasında kamp yapıldı. Kamplarda okumalar, geziler ve sportif faaliyetlerin yanı sıra seminerler gerçekleştirildi.

Diğer Faaliyetler
Sunum: Alternatif Ekonomik Söylemleriyle Necmettin Erbakan
Seminer: İslam İlimler Tarihinde Dönemlendirme Sorunu
Sunum: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Mentorlu
Sunum: Kadın Sahabe Kimliklerinin Siyer Romanlarında Ele Alınış Biçimleri
Sunum: Konfüçyanist Müslüman Alimler ve Neo Konfüçyanist Perspektiften İslam’a Yaklaşımları
Sunum: Bir Münevverin Zihin Dünyası: Ahmed Midhat Efendi Romanlarında Modernleşme Olgusu
Gönül Sohbetleri: Sadettin Ökten ile Şehir ve Medeniyet Tasavvuru
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Gençlere Sorduk: ‘Neden YEKDER?’
YEKDER, bünyesindeki gençlerin YEKDER’e ilişkin görüşlerini ve YEKDER’in
onların dünyasına neler kattıklarını paylaşmaları amacıyla bir çalışma yaptı.
Toplanan değerlendirmelerde öğrencilerin YEKDER’i hayatlarının neredeyse
merkezlerine koydukları, YEKDER çalışmaları öncesi ve sonrası için hayatlarında önemli değişimlerin olduğunu belirtmeleri dikkat çekici idi. İşte İLKE
Bülten okuyucuları için derlediğimiz bazı görüşler:

Sabahları erken kalkmayı sevmesem de sırf Yekder’e gideceğim için erkenden
hazırlanmaya başlıyorum. Yekder’i sadece bir kurs olarak görmüyorum. Cumartesi günleri önceden çok boş geçiyordu. Yekder sayesinde hem cumartesi
gününde yeni bilgiler ediniyorum hem de arkadaşlarım ile yaptığım etkinliklerde çok eğleniyorum. Yekder’e bir arkadaşımın önerisi ile başlamıştım. İlk
günümden beri Yekder’e gelirken içimde hep bir mutluluk oluyor.
Ahsen Zehra Genan (Şahsiyet Okulu II. Kademe)
Yekder hakkındaki hislerim harika. Burayı çok seviyorum. En başta gelmek istememiştim. Cumartesi günü de okula katlanamam demiştim. Ama anladım
ki Yekder okuldan daha fazla. Dayanışma, sevgi, arkadaşlık hepsini anlatır. Burayı
seviyorum, Seni seviyorum Yekder!
Eylül Öztavlı (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Tam iki yıldır bu çalışmanın içerisindeyim. iki yıldır birçok şey öğrendim ve birçok
yere gittim. Ama içlerinde en çok beğendiğim Okçular Tekkesi’ne olan geziydi.
Arkadaşlarımla çok eğleniyorum ve Yekder gerçekten bir aile gibi. Burada olmaktan çok ama çok mutluyum.
Ayşenur Tahmaz (Şahsiyet Okulu II. Kademe)
Ben daha yeni katılmama rağmen çok eğlendim. Hafta hafta güzel şeyler öğreniyorum. Hafta sonumu hayırlı yerlere gitmekten de çok mutlu oluyorum.
Bu demek insanlara fayda sağlıyor. Aynı zamanda da öğretmenlerimize sevap kazandırıyor. Son olarak da öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum ve
onları çok seviyorum.
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Zehra Nur Aydın (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Buraya ben ilk başta gelmek istemedim. Yekder’i de burayı Kur’an Kursu diye
biliyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Burası hem eğitici hem eğlendirici.
Geziler daha değişik olsa daha eğlenceli olabilirdi. Diğer grup daha güzel yerlere gidiyor. Onlarla birlikte gidebiliriz. Ama herkesi çok seviyorum. Bizim için çok
uğraşıyorlar.
Ebrar Kara (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Ben buraya gelmekten çok memnunum. Çünkü burada bir sürü arkadaşım var ve
bir sürü etkinlik yapılıyor. Bir hafta musiki bir hafta origami gibi etkinlikler yapılıyor. Burada örnek almamız gereken bir sürü hocalar var. Buradaki herkes benim
ailem gibi. Sizin de katılmanızı umuyorum.
Yüsra Cebeci (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Yekder’e geçen yıl başladım ve çok iyi insanlar, gerekse eğitimleri gerekse saygıları. Bize çok samimi davranıyorlar. Ben kendimi onların yanındayken ailenin
içindeki gibi hissediyorum. Şahsiyet okulunu çok seviyorum ve bütün güzel dostlarıma, bütün mümin kardeşlerimi buraya davet ediyorum.
Serra Dilara Taşkın (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine katıldım Yekder’e. Henüz yeni gelmiş olmama
rağmen ilk girişteki sıcak ortamdan anladım nasıl güzel bir ekibe dâhil olduğumu. Haftasonumu benim için en güzel şekilde geçireceğim için çok mutluyum.
Böyle güzel insanlarla sıcacık sevgi dolu geçireceğim hafta sonlarım bol olur inşallah.
Helin Kandemir (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Yekder sayesinde yeni arkadaşlar kazandım. Bizim için koşturan, çabalayan öğretmenlerle tanıştım. Burayı bir kurs değil ikinci evim olarak görüyorum. Buradan
hem eğlenip hem de öğreniyorum.
Halime Azra Kıvrak (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
Yekder çok güzel .Hocalarımız bizimle arkadaş dost gibi bizimle çok samimi. Arkadaşlarım çok tatlı kişiler. Koordinatör hocalarım da çok tatlı çok iyi insanlar.
Hepsi bizler için ‘Şahsiyet Okulu’ için çok çalışıyorlar Buraya ilk geldiğim günde
bile sanki daha önceden tanışıyormuş bir aileymişiz gibi davrandılar. Hepsi çok
tatlı çok samimi çok şeker insanlar. Hepsini çooook seviyorum
Zeynep Sare Uygun (Şahsiyet Okulu I. Kademe)
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DEA, Din Eğitimcilerinin Mesleki
Gelişimlerini Tartışmak Üzere
Alanın Uzmanlarıyla Bir Araya Geldi

Eğitim alanında ve özellikle din eğitimi alanında görülen eksiklikleri gidermek ve bu alanda sürdürülen
çalışmalara katkı sağlamayı amaçlayan Din Eğitimi Akademisi (DEA), din eğitimi alanında çalışan kamu
kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet veren din eğitimcilerini destekleyerek
din eğitimi kalitesinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalara yenilerini eklemek, din eğitimcilerinin mesleki gelişmelerini tartışmak
üzere alanın uzmanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya YEKDER Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra Ensar Değerler Eğitimi Merkez Koordinatörü Hulusi Yiğit, Öncü Eğitim Başkanı Gökhan Erenoğlu, Çınar Koleji Başakşehir Kampüsü Müdürü Ertuğrul
Toy, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Duran Cankatar katıldı. Toplantıda Din Eğitimi Akademisi (DEA) kapsamında yapılan; İlahiyat Önlisans, Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), Ebeveyn Yetkinleştirme Programı (EYP) tanıtımının ardından toplantıya katılan uzmanlar ile birlikte günümüz eğitim sistemi ve gelişimi hakkında konuşuldu. Eğitimde olan eksiklikler, bu eksikliklerin giderilmesi
hususunda yapıalcaklar, din eğitiminin nasıl daha nitelikli hale getirilebileceği, eğiticilerin bu süreçlerdeki
önemli rolü üzerine öncü fikirler beyan edildi.
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ASP’de Bu Dönem “Zahide Poyraz”
ve “Mehmet Zeki Aydın”ı Dinledik

YEKDER, Aşamalı Seminerler Programı bünyesinde gerçekleştirdiği aylık seminerlerde her ay farklı
konu ve konukları ağırlamaya devam ediyor.
Seminerlerin Şubat ayındaki konuğu YEKDER’e uzun yıllar emek vermiş Zahide Poyraz idi. Poyraz, İslam tarihinde çok önemli bir yeri bulunan, hicret edenler (Muhacir) ile bunlara ev sahipliği yapanlar (Ensar) arasındaki ilişkiyi ilgili ayetler ve hadisler ışığında açıkladı. Günümüzde Türkiye’ye sığınan Suriyeli
mültecilerin durumunu anlatarak sözlerine devam eden Poyraz, ensar- muhacir ilişkisini vurgulayarak
sorumluk alınması gerektiğini belirtti. katılımcılarıgözler önüne serip üzerimize düşen sorumlulukların
hatırlatıldığı bir seminer gerçekleşti.
Mart ayının konuğu ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki
Aydın idi. ‘Çocuğun Din Eğitimi’ başlıklı sunumunda Aydın, çocuk eğitiminde hatalar, ebeveynlerin tutumları, çocukla iletişimde bilinçli olmak ve dengeyi sağlamak konuları üzerinde durdu. Sunumunun
ardından Aydın, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Seminerlere ASP katılımcılarının yanı sıra konuya ilgi duyan diğer hanımlar da misafir olarak katıldı.
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Ev Okulu Öğrencilerinin Hatim Sevinci
İki yıldır Ev Okulu’na devam eden çocuklarımız
bugün YEKDER’de coşkulu anlar yaşadılar. Selma
Eren’in özverili çalışmaları ve velilerin desteği sayesinde çocuklar Kur’an-ı Kerim tilavetinde büyük
ilerleme kaydettiler. Kur’an’a Yolculuk grubundan
Livanur İbiş ve Nisa Eylül Kalaycı yaptıkları hatimle
bu başarıyı taçlandırdılar.

Kış Dönemi Gençlik Kampları Gerçekleşti
Gençlik Çalışmaları kapsamında her yıl kış ve yaz aylarında yapılan
kamplar devam ediyor. Bu yıl dönem arası kampı Sakarya ve İstanbul’da gerçekleşti. Eylül ayından bu yana Şahsiyet Okulu’na devam eden
ortaokul öğrencileri ve Marifet Okulu’na devam eden lise öğrencileri
kamplarda dostluklarını pekiştirip çeşitli etkinliklere katıldılar. Kamp
dönemi boyunca okçuluk, futbol, mangala, satranç, tabu gibi sosyal aktivitelerin yanı sıra doğa yürüyüşleri, beceri eğitimleri, sinema gösterimleri, kitap okuma saatleri, Kur’an meal saatleri ve tefekkür saatleri
yer aldı. Dört gün süren kamplar, Gençlik Çalışmaları’nın hedefleri arasında yer alan, sorumluluk bilincini geliştirme, ibadet alışkanlığı kazanım ve uzun vadeli dostlukların temelini atmalarına da katkı sağladı.

Ebeveyn Yetkinleştirme Programında Bahar Dönemi Başladı
2015-2016 Bahar Dönemi Ebeveyn Yetkinleştirme Programı (EYP) anne
babalar ve anne baba adayları ile çocuğun dini gelişimine destek olmak
amacıyla devam ediyor. Gündüz semineri Din Eğitimi Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça ile her Cuma 12.30-13.50 saatleri arasında, akşam semineri ise Eğitimci-araştırmacı Arife Gümüş ile Çarşamba
akşamı 19.00-21.00 saatleri arasında devam etmektedir. Program, 1 Haziran’da katılımcılara verilecek olan sertifika ile 15 haftalık eğitim dönemini tamamlanacaktır.

Diğer Faaliyetler
Ev Okulu Öğretici Alım Sınavı Yapıldı
YEKDER Yönetim Kurulu Öncü Eğitimciler Derneği›ni Ziyaret Etti
ÖNDER Başkanı Halit Bekaroğlu Ziyaret Edildi

Gelecek Etkinlikler
2 Nisan, İLEM, Seminer: Muhafazakârlık, Televizyon ve Popüler Beğeni
GÜNDELİK HAYATTA

İN YANSIMALARI

TOPLUMSAL DEĞİŞİM

2-3 Nisan, İLEM, İLKE, İGİAD, İslam İktisadı Atölyesi IV
9 Nisan, İGİAD, Dijital Pazarlama Semineri
9 - 10 Nisan, YEKDER, Kur’an-ı Kerim Yarışması
9,10, 16 Nisan, İLKE, STK Yönetici Eğitim Programı
12 Nisan, İLKE, Gündem Sohbetleri: Metin Mutanoğlu ile Ortadoğu’da
Güncel Gelişmeler ve Medya
12 Nisan, İGİAD, Sektör Kurulları Toplantısı
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16 Nisan, İLEM, Seminer: Mahremiyetin Dönüşümü ve
Tesettür Pratiklerinin Beğeni Konusu Haline Gelmesi
23 Nisan, İLEM, Gönül Sohbetleri: Mustafa Kara ile Gençlerle Gönül Gönüle
23 Nisan, İLEM, Bahar Dönemi Seminerleri Bitişi
27 Nisan, YEKDER, ASP Katılımcı Gezisi
30 Nisan, İLEM, Seminer: “Kamera Gözü”nden Düğün Törenleri: Değişen
Beğeni ve Öncelikler
7 Mayıs, YEKDER, Gençlik Çalışmaları Kapanış Programı

ilmi etüdler derneği

7 Mayıs, İLEM, Eğitim Programı Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı
9 Mayıs, İGİAD, İş Ahlâkı Paneli
12-15 Mayıs, İLEM, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
15 Mayıs, YEKDER, Ev Okulu Kapanış Programı
28 Mayıs, İLEM, Mensuplar Buluşması ve Genel Kurul
31 Mayıs, YEKDER, ASP Mezuniyet ve Kahvaltı Programı
20 Mayıs, YEKDER, Önlisans Sertifika Programı
29 Mayıs, İGİAD, 13.Geleneksel İGİAD Pikniği
1 Haziran, YEKDER, EYP Sertifika Programı
8 Haziran, İLKE, İLKE İftarı
14 Haziran, İGİAD, İGİAD İftarı

İLKE Bilgi- Analiz Serisi Gündeme Işık Tutmaya Deva
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Kapsamında Yeni Eserler
Yayıma Hazırlanıyor İLKE Binasının Temelleri Yükseliyor

İLKE STK Yönetici Eğitim Programı Başlıyor

IV. İslam İktisadı Atölyesinde Sosyal Adalet Konuşulacak

Türkiye’de STK Etiği

İLKE 9. Kurumsal Koordinasyon
Toplantısı Gerçekleştirildi

2016 Ekonomik Beklentiler Konferansı ve Girişimcilik Ödü
Töreni Gerçekleştirildi Türkiye’de İnsanca Yaşamanın Standartları Belirlendi

İGİAD Heyetinden Bangladeş’e Çıkarma

Üyeler Geleneksel Hasbihal İş Ahlâkı Dergisi’nin
Toplantısında Bir Araya Geldi 8/1. Sayısı Çıktı
İslamcı Dergiler Projesinin İlk Etabı Tamamladı

Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları
Olarak Beğeniler İhtisas Bahar Programı Başladı

İLEM Yeni Projelerle Yoluna Devam Ediyor
“Neden YEKDER?” Paylaşımları Toplandı

DEA Din Eğitimcilerinin Mesleki Gelişimlerini
Tartışmak Üzere Alanın Uzmanlarıyla Bir Araya Geldi
(0216) 532 63 70

Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No:39/2 Üsküdar, İstanbul
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