
 

 

YAZI ÇAĞRISI 

IV. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ 

“İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” 

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 

Derneği’nin (İGİAD) birlikte düzenlediği İslam İktisadı Atölyesi IV, 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 atölye bu seneki 

başvurularda öncelikli olarak sosyal adalet ve ilgili konuları İslam iktisadı perspektifinden ele alan 

tebliğlere yer verecek. 

Gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığı, yoksulluğun dünya çapında bir problem olduğu, gayri insani 

çalışma koşulları, yetersiz maaşlar ve sosyal güvencesizlik ile malul bir emek piyasasının varlığını 

koruduğu bugünün hakim iktisadi düzeninde, çoğu devletin bu talepleri karşılayacak düzeyde 

politikalar üretememesi de bir o kadar dikkat çekiyor. Kapitalist politikaların sosyal adaleti sağlamaktan 

uzak, bilakis eşitsizliği her daim derinleştiren ve iktisadi ve sosyal refahın geniş kitlelere ulaşmasını 

engelleyen özellikleri birçok Müslüman ilim adamı tarafından yıllardır eleştiriliyor. Bu eleştirileri ise 

İslami ilkeler çerçevesinde şekillenecek alternatif bir teorik ve pratik iktisadi düzenin sosyal adaleti 

sağlayacağı yönündeki iddialar izliyor. 

Diğer taraftan, Müslüman idarecilerin yönetimi altındaki toplumlarda beliren tecrübe alternatif bir sosyal 

adalet anlayışı sunmaktan uzak gözüküyor. Ayrıca Müslüman bireylerin iktisadi hayat içerisindeki 

tavırlarına İslam’ın sosyal adaletten yana tavrı değil, çoğunlukla günlük iktisadi koşulların gereklilikleri 

şekil veriyor. Bu noktada, 1960’lı yıllarda İslam iktisadı başlığı altında çalışmalar yapılmaya 

başlanmasındaki temel maksadın sosyal adalet meselesiyle yakından ilgili olduğunu fakat sonraki 

yıllarda çalışmaların daha çok finans alanına kaydığını göz önüne aldığımızda sosyal adalet konusunu 

yeniden ve daha temelli bir şekilde konuşma ihtiyacı daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Bu bağlamda, IV. İslam İktisadı Atölyesi ile sosyal adalet başlığı etrafındaki meseleleri İslam iktisadı 

perspektifinden ele alan tartışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Böylece dünyanın dört bir tarafında 

çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek 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. Bu çerçevede, 

aşağıdaki ve benzeri sorulara odaklanan tebliğ özetleri bekleniyor: 

 Günümüzde sosyal adaletsizliğin temel sebepleri ve sonuçları 

 Küresel ve yerel ölçekte sosyal adaleti sağlama için alınan önlemler ve bunların etki/başarı 

oranı 

 Sosyal adalet tartışmaları ve öne çıkan başlıklar 

 İslam iktisadı perspektifinin sosyal adalet tartışmalarına katkısı 

 Günümüzde Müslüman toplumlarda sosyal adalet nasıl anlaşılmakta ve uygulanmaktadır? 



 

 

 Günümüzde Müslüman toplumlarda uygulanan iktisadi politikaların sosyal adalet açısından 

etkileri ve sonuçları 

 Sosyal adalet İslami bir perspektifle bugün nasıl ele alınabilir? 

 İslam iktisadı çerçevesinde sosyal adaleti sağlayacak ilkeler ve mekanizmalar 

 İslami ilkelere dayalı bir iktisadi sistemde sınıfsal farklılıkları ve gelir adaletsizliğini ortadan 

kaldıracak önlemler 

 Zekât müessesesi, faiz yasağı, sadaka ve infaka teşvik, lüks ve israfın yasaklanması vb. 

hususlar nasıl bir sosyal adalet anlayışı tesis ediyor? 

 İslam iktisadının ilkesel ve kurumsal nitelikleri bugünkü iktisadi sistem içerisinde nasıl var 

olabilir? 

 Adil bir iktisadi hayat için bölüşüm ve yeniden bölüşüm dinamikleri ne şekilde 

yapılandırılmalıdır? 

 Müslüman coğrafyalarda mevcut olan yoksulluğun kaynakları, sebepleri ve sonuçları nelerdir? 

 Yoksullukla mücadele İslami bir perspektiften nasıl ele alınabilir? 

 İslam iktisadı bağlamında vergilendirme, sosyal güvenlik ve asgari ücret politikalarını 

belirleyen parametreler neler olmalıdır? 

 Müslüman toplumlarda da uygulanan kalkınma temelli iktisadi politikaların sosyal adalet 

açısından yansımaları nasıl olmaktadır? 

 Bir sosyal politika unsuru olarak emek piyasasının tanzimi ne şekilde gerçekleşmelidir? 

 Günümüzde haneler ve devletlerin yaşadığı borç krizlerine İslam iktisadı perspektifinden ne tür 

çözümler getirilebilir? 

Bu ve benzeri soruları konu edinen tebliğ özetlerinin gönderimi www.islamiceconomy.org üzerinden 15 

Kasım 2015 tarihine kadar yapılabilecektir. Kabul edilen özetlerin tam metinlerinin teslimi ise 31 Ocak 

2016 tarihinde olacaktır. Atölyeye katılım için nihai kabul tam metinler üzerinden verilecektir. Katılımı 

kabul edilen kişilerin yol ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır. 

Atölyeye gönderilecek tebliğ özetleri 250-400 kelime arasında olmalıdır. Tebliğ özetleri ayrıca yazarın 

tam adını, çalıştığı kurumu, anahtar kelimeleri, yazışma adresini, telefon ve e-posta adreslerini 

içermelidir. Özeti gönderilen tebliğlerin tam metinleri, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve 

hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Daha önceki atölyelerde olduğu gibi bu 

atölyede de sunulan tebliğler daha sonra yayımlanacaktır. 

Bu zamana kadar dünyanın birçok ülkesinden alanında uzman onlarca ilim adamını ağırlayan İslam 

İktisadı Atölyesi’ne katılım ve katkı sağlayan isimlere şu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca atölye çıktılarının 

kalıcı hale gelmesi ve İslam iktisadı alanında yapılan diğer çalışma ve tartışmalara katkı sağlaması 

amacıyla sunulan tebliğler editöryal okumadan geçerek kitaplaştırılmaktadır. İlk atölyenin tebliğleri 

Türkçede İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İngilizcede Islamic Economics: Basic Concepts, New 

Thinking and Future Directions ismiyle yayımlanmıştır. İkinci atölyenin tebliğleri ise Türkçe 

http://www.islamiceconomy.org/
http://www.islamiceconomy.org/TR/participants-and-contributors/
http://www.islamiceconomy.org/wp-content/uploads/2013/09/%C4%B0slam-%C4%B0ktisad%C4%B1n%C4%B1-Yeniden-D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek-PDF1.pdf
http://www.cambridgescholars.com/islamic-economics
http://www.cambridgescholars.com/islamic-economics


 

 

olarak İslam İktisadı ve Piyasa başlığı ile kitaplaştırılmıştır. “İslam İktisadı ve Emek” başlığı ile 

düzenlenen üçüncü atölyenin tebliğleri Gower Publishing tarafından Labor in an Islamic Setting: 

Theory and Practice başlığı ile yayımlanacak. 

IV. İslam İktisadı Atölyesi, yeni perspektifleri teşvik eden, hem teoriye hem de saha çalışmalarına 

önem veren, metodolojik meseleleri önemseyen ve disiplinlerarası bir vizyon benimseyen perspektifi 

ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden alanında uzman ilim adamlarına beraber çalışma 

çağrısında bulunuyor. 

Her türlü sorunuz için iew@islamiceconomy.org adresine yazabilirsiniz. 

 
Önemli Tarihler 

 

Başvuru ve özet gönderimi: 15.11.2015 

Kabul edilen özetlerin ilanı: 25.11.2015 

Tam metinlerin gönderilmesi: 31.01.2016 

Kabul edilen tam metinlerin ilanı: 20.02.2016 

Kesin programın ilanı 15.03.2016 

Atölye çalışması 2-3.04.2016 

                          

İletişim 

www.islamiceconomy.org 

iew@islamiceconomy.org 

+ 90 216 310 4318 

 

http://ilem.org.tr/pdf/islam_ikitsadi_ve_piyasa_WEB.pdf
mailto:iew@islamiceconomy.org
http://www.islamiceconomy.org/
mailto:iew@islamiceconomy.org

