
	
	

ADAM	İSLÂM	İKTİSADI	OKULU	
	
Girizgâh	
	
İslâm’ın	 öngördüğü	 sosyal	 düzen	 kendi	 içinde	 siyasi,	 ekonomik,	 toplumsal,	 kültürel	 vb.	 alt	
sistemlerden	 oluşmaktadır.	 Bu	 alt	 sistemleri	 şekillendiren	 düzenlemelerin	 her	 biri	 refah	 ve	
mutluluğun	temini	için	detaylı	bir	şekilde	açıklanmıştır.	
		
İktisat,	 insan	davranışlarını	üretim,	tüketim	ve	dağıtım	ilişkileri	açılarından	inceler.	Bu	bağlamda	
insanın	 ihtiyaçlarını	 karşılamada	 yapılan	 her	 türlü	 faaliyeti	 içerir.	 Allah’ın,	 insanlığa	 ihtiyaçlarını	
gidermeleri	için	emanet	etmiş	olduğu	kaynakların	işleniş,	üretim,	dağıtım	ve	tüketim	süreçlerinin	
toplumun	 yapısına	 ve	 dünya	 görüşüne	 göre	 değiştiği	 yadsınamaz	 bir	 gerçektir.	 Yani	 her	 alem	
tasavvurunun	(dünya	görüşü)	kendine	göre	bir	iktisat	anlayışı/paradigması	ve	dolayısıyla	kendine	
has	bir	ekonomik	sistemi	olabilir.	
		
Bununla	 birlikte	 bir	 ekonomik	 sistemi	 oluşturan	 üç	 temel	 dinamik	 vardır.	 Bunlar	 ideoloji,	 bu	
ideolojiden	elde	edilmiş	 aksiyomlar	 ve	 sistemin	 işleyiş	 prensipleridir.	Derinlemesine	 incelendiği	
zaman	 İslam’ın	 ideoloji	 ve	 aksiyom	 bakımından	 iktisadi	 anlamda	 zengin	 bir	 potansiyele	 sahip	
olduğu	rahatlıkla	fark	edilecektir.	Fakat	uygulanan	bir	ekonomik	sistem	olabilme	serüveninde	en	
önemli	süreçlerden	birisi	sistemin	işleyiş	prensiplerinin	sistematik	olarak	oluşturulmasıdır.	
		
Bütün	 bunlar	 ışığında	 son	 yüzyıllarda	 dünyanın	 içinde	 bulunduğu	 ekonomik	 buhranların,	
fakirliğin,	emanet	edilen	kaynakların	dağıtım	ve	bölüşümündeki	adaletsizliğin,	gelişmişlik	düzeyi	
algısının,	kalkınma	kavramı	 tanımının	ve	 iktisat	 ilminin	metodoloji	olarak	benimsediği	maddeye	
indirgenmiş	mekanik	yaklaşımın	sonuçları	insanlık	tarafından	acı	bir	şekilde	tecrübe	edilmektedir.	
İşte	 tam	 bu	 noktada	 İslâm	 iktisadının	 aslî	 unsurlarına	 sadık	 kalınarak	 ilgililere	 sunulması	 İslam	
iktisatçılarına	düşmektedir.	
	
Çağını	okuyabilen	ve	modern	 iktisâdi	ve	 finansal	 sistemin	getirdiği	 sorunların	 temeline	 inebilen	
ve	 bu	 sorunlara	 İslâmî	 çözümler	 üretebilen	 ve	 bu	 çözümleri	 akademik	 olarak	 ifade	 edebilen	
nitelikli	İslâm	iktisatçılarına	ihtiyacımız	son	dönemde	hızla	artmaktadır.	
	
Türkiye	 uzun	 bir	 aradan	 sonra	 mirasçısı	 olduğu	 İslâm	 iktisadı	 ve	 finansı	 geleneği	 konusunda	
adımlar	 atmaya	başlamış	 ve	 İstanbul’u	 finans	merkezi	 ve	özellikle	 İslâmî	 finans	merkezi	 yapma	
konusundaki	 çalışmalar,	 devlet	 tarafından	 kurulan	 katılım	 bankaları,	 üniversiteler	 tarafından	
açılan	 lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 programları	 bu	 alandaki	 ihtiyaç	 ve	 talebin	 hiç	 olmadığı	
kadar	 yüksek	 olduğunu	 göstermektedir.	 Kamuoyunda	 da	 İslâm	 iktisadı	 ve	 finansı	 konusunda	
farkındalık	oluşmaya	başlamıştır.	Bu	kaygı	ve	gaye	ile	“ADAM	İslam	İktisadı	Okulu”	iki	yıl	sürecek	
bir	program	olarak	tasarlanmıştır.	
	



	
	
Program	Hakkında	Bilgi	
	
Eğitim	süresinin	iki	yıl	olarak	tasarlanmasından	ötürü	yoğun	bir	program	olarak	tasarlanan	ADAM	
İslam	 İktisadı	Okulu	katılımcılardan,	derse	katılım	ve	düzenli	 çalışma/okuma	hususunda	disiplin	
ve	ciddiyet	göstermelerini	beklemektedir.		
	
Programın	 amacı	 nicelikten	 ziyade,	 nitelikli	 İslam	 ekonomistlerinin	 yetişmesine	 katkıda	
bulunmaktır.	 Bu	 bağlamda	 lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 aşamasındaki	 adaylar	 programa	
başvurabileceklerdir.	 Tercihen	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 öğrencileri	 programa	 kabul	
edileceklerdir.	
	
Programın	 sonucunda	 yapılacak	 sınavlar	 neticesinde	 istenen	 puanı	 alan	 adaylara	 ADAM	
tarafından	ADAM	İslam	İktisadı	Okulu	Sertifikası	takdim	edilecektir.	
	
ADAM	İslam	İktisadı	Okulu	ücretsiz	bir	programdır.	
	
	
Programda	Okutulacak	Dersler	
	
ADAM	İslâm	İktisadı	Okulu	iki	yıl	ve	dört	dönemlik	bir	program	olarak	tasarlanmıştır.	Her	dönem	
13	hafta	ders	ve	bir	hafta	dönem	sonu	sınavı	olmak	üzere	14	hafta	olarak	tasarlanmıştır.	Ayrıca	
her	 dönemde	 ders	 asistanı	 tarafından	 ilgili	 dönem	 içeriğine	 yönelik	 makale	 okumaları	
yapılacaktır.	Bu	sebeple	dönemler	kendi	 içlerinde	bütüncül	olarak	belirli	konulara	yoğunlaşacak	
şekilde	düzenlenmiştir.	
	
1.	 Sınıf	 1.	Dönemde	 İktisadi	Düşünceler	 ve	 İslam	 İktisadı	 Tarihi	dersi	 ve	 İslâm	 İktisat	Hukukuna	
(Fıkhına)	Giriş	dersleriyle	temel	düzey	bilgiler	verilmesi	planlanmaktadır.	Bu	dönemde	yapılacak	
olan	Seminer	dersi	okumaları	da	temel	düzeyde	yapılacaktır.	
	
1.	 Sınıf	 2.	 Dönemde	 kurumları	 ve	 uygulamaları	 ile	 Modern	 İslâmî	 finans	 kurumlarının	 ve	
enstrümanlarının	 ilk	 örneklerini	 göreceğimiz	 Osmanlı	 Ekonomisi	 ve	 Finansı	 dersi	 ve	 Çağdaş	
Finansal	 işlemler	 ile	 Fıkıh	 arasındaki	 ilişkinin	 anlaşılması	 üzerinde	 durulacaktır.	 Bu	 dönemde	
yapılacak	Seminer	okumalarında	Osmanlı	 iktisadi	ve	finansal	zihniyetinin	anlaşılması	ve	modern	
dönemde	 finansal	 sistemde	 kullanılan	 enstrümanların	 İslâm	 fıkhındaki	 yerinin	 anlaşılması	 ve	
aradaki	ilişkinin	çözümlenmesi	hedeflenmektedir.	
	
2.	 Sınıf	 1.	 Dönemde	 İslâm	 İktisadının	 temelleri,	 Müslümanların	 iktisadi	 davranışları,	 İslam	
İktisadının	diğer	 iktisadı	sistemlerden	farkının	 irdeleneceği	 İslâm	 İktisadına	Giriş	dersi	ve	Kur'an	
ve	 Sünnetin	 iktisadî	 okumalar	 yoluyla	 anlaşılması,	 iktisadi	 bir	 problemin	 çözümünde	 Kur'an	 ve	



	
Sünnetin	öneminin	gösterilmesinin	hedeflendiği	Kur’an	ve	Sünnete	Göre	İktisadi	Okumalar	dersi	
bulunmaktadır.	Bu	dönemde	Seminer	okumalarında	ilgili	derslere	yönelik	makaleler	okunacaktır.	
	
2.	Sınıf	2.	Dönem	İslâm	finansı	uygulamalarının	inceleneceği	bir	dönem	olarak	tasarlanmıştır.	Bu	
dönemde	 İslâmî	 Bankacılık	 ve	 Finans	 uygulamaları	 ve	 dünyadaki	 yeri	 incelenecek	 ve	 şer’i	
anlamda	bankacılık	denetimi	ve	düzenlemeleri	üzerinde	durulacaktır.	Yine	bu	dönemde	Seminer	
dersinde	işlenecek	makaleler	ilgili	konular	üzerine	olacaktır.	
	

ADAM	İslam	İktisadı	Okulu	Müfredatı	
	

1.	Sınıf	1.	Dönem	Dersleri	 1.	Sınıf	2.	Dönem	Dersleri	
İktisadi	Düşünceler	ve	İslam	İktisadı	Tarihi	
İslam	İktisat	Hukukuna	Giriş	
Seminer	Dersi	

Osmanlı	Ekonomisi	ve	Finansı	
Fıkıh	ve	Çağdaş	Finansal	İşlemler	
Seminer	Dersi	

2.	Sınıf	1.	Dönem	Dersleri	 2.	Sınıf	2.	Dönem	Dersleri	
İslâm	İktisadına	Giriş	
Kur’an	ve	Sünnete	Göre	İktisadi	Okumalar	
Seminer	Dersi	

İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	
İslâmi	Finans	Hukuku	ve	Şer’i	DenetimSeminer	
Dersi	

	
	

ADAM	İslam	İktisadı	Okulu	Ders	Saatleri	
	

Ders	saatleri	(Cumartesi):	 Seminer	Dersi	saatleri*:	
1.	Ders:	16.00-18.00	
2.	Ders:	18.00-20.00	

Perşembe:	18.00-19.00	
Cuma:	18.00-19.00	
Cumartesi:	16.10-17.00	

*Katılımcılar	kendilerine	uygun	gün	ve	saatteki	Seminer	derslerine	katılabilirler.	
	
Her	 katılımcıdan	 program	 süresince	 İslam	 İktisadı	 hakkında	 kendi	 seçeceği	 bir	 konu	 üzerine	
hakemli	 uluslararası	 akademik	 dergilerde	 yayımlanacak	 seviyede	 en	 az	 1	makale	 (6.000-8.000	
kelime)	 yazması	 beklenecektir.	 Makale	 yazımı	 süresince	 katılımcılardan	 belirledikleri	 konu	
üzerine	 detaylı	 ve	 geniş	 bir	 araştırma	 yapmaları	 beklenecektir.	 Makale	 yazımı	 süreci	 dersi	
verecek	hoca	ve	asistanlar	tarafından	kontrol	edilecek	ve	yönlendirilecektir.	Makalenin	akademik	
dergilerde	yayımlanması	konusunda	katılımcılara	gereken	yardım	ve	destek	sağlanacaktır.	
	
Seminer	 derslerinde	 okutulacak	 makaleler	 ve	 genel	 olarak	 İslâm	 İktisadı	 ve	 Finansı	 ile	 ilgili	
yazılmış	 makale,	 yazı,	 rapor	 ve	 kitaplar	 ile	 ilgili	 kaynaklar	 katılımcılar	 ile	 paylaşılacaktır.	 Fakat	
derslerde	okutulacak	kitaplar	arasında	katılımcıların	alması	gereken	kaynaklar	bulunabilir.	
	
	
	



	
	
Dersler	ve	İçerikler	
	
İktisadi	Düşünceler	ve	İslam	İktisadı	Tarihi	
Bu	 dersin	 amacı	 İktisadi	 Düşünce	 tahlilini	 yapabilmek,	 Merkantilizm,	 Liberalizm,	 Sosyalist	
Ekonomi,	 Ticari	 Kapitalizm	 ve	 Marksist	 İktisat	 Teorisini	 incelemek	 ve	 anlamaktır.	 Ayrıca	 İslam	
İktisat	Tarihi	incelenecektir.	Katılımcıların	dersin	sonunda	iktisadi	sistemlerin	özelliklerini	bilmesi	
ve	ilgili	ekoller	arasında	mukayese	yapabilme	yetkinliği	kazanması	beklenmektedir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 İktisadi	Düşünce	Tarihinin	Tanımı	ve	Kapsamı	
2.	Hafta	 İlkçağ’da	İktisadi	Düşünce	(Çin,	Hindistan,	Mezopotamya,	Eski	Yunan,	Roma)	
3.	Hafta	 Orta	Çağ’da	Avrupa’da	İktisadi	Düşünce	
4.	Hafta	 İktisadi	Düşünce	Olarak	Merkantilizm	
5.	Hafta	 Fizyokratik	İktisadi	Düşünce	
6.	Hafta	 Klasik	İktisadi	Düşünce	
7.	Hafta	 Klasik	İktisadi	Düşünceye	Yönelik	Eleştiriler	(Sosyalizm)	
8.	Hafta	 Neo-Klasik	İktisadi	Düşünce	
9.	Hafta	 20.	ve	21.	Yüzyılda	İktisadi	Düşünce	ve	İktisat	Bilimin	Geleceği	
10.	Hafta	 Modern	Dönem	İktisadi	Okullar	(Kurumsal	İktisat,	Davranışsal	İktisat)	
11.	Hafta	 İslâm’ın	Doğuşu	ve	Peygamber	Döneminde	İktisadi	Düşünce		
12.	Hafta	 Orta	Çağ’da	İslâm	Dünyasında	İktisadi	Düşünce	
13.	Hafta	 Müslüman	Alimlerin	İktisadi	Yaklaşımları	(Farabi,	Gazali,	Ibn	Haldun)	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
İslam	İktisat	Hukukuna	Giriş	
Bu	 dersin	 amacı	 İslam’da	 Mal	 ve	 Malın	 Tanımı,	 Önemi	 ve	 Tasnifi,	 İktisadi	 ve	 Finansal	 Hayata	
İlişkin	Temel	İlkeler,	İslam	Hukukunda	Akitlere	Genel	Bakış	ve	çeşitleri	ve	günümüz	akitlerin	İslam	
hukuk	perspektifinden	 incelenmesidir.	 İşlenecek	temel	konular	 İslam’da	Mal	ve	Konumu:	Malın	
Tanımı,	Önemi	ve	Tasnifi,	 İslam	Hukukunda	Akitlere	Genel	Bakış,	Klasik	Dönem	Finansal	Amaçlı	
Akitler,	 Faiz	 ve	 Karz,	 Faiz	 ve	 Ticaret,	 Çağdaş	 Murabaha	 Uygulaması	 ve	 Fıkhi	 Durumu,	 Çağdaş	
Mudarebe	 ve	 Muşareke	 Uygulaması	 ve	 Fıkhi	 Durumu,	 Akreditif	 Uygulaması	 ve	 Fıkhi	 Durumu,	
sukuk	uygulamaları	olarak	sıralanabilir.	Bu	ders	ayrıca	İslam’ın,	iktisat	alanının	kapsadığı	ve	ilişki	
içinde	olduğu	bütün	alanlarda	getirdiği	hükümlerin	amaçlarının	ve	sonuçlarının	Kur’an-ı	Kerim	ve	
Sünnet’ten	deliller	 ile	 incelenmesini	 kapsamaktadır.	Ayrıca	bu	ders	 kapsamında	 ilgili	 konularda	
uygulanmakta	 olan	 mevcut	 hukuk	 sistemi	 ile	 İslam	 hukukunun	 karşılaştırılması	 da	
öngörülmektedir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 İslam’da	Mal	ve	Malın	Tanımı,	Önemi	ve	Tasnifi	(Para	ve	Mal)	
2.	Hafta	 İktisadi	ve	Finansal	Hayata	İlişkin	Temel	İlkeler	
3.	Hafta	 İslam	Hukuku	Açısından	Günümüz	Ticaret	ve	Borçlar	Hukukuna	Genel	Bakış	ve	Akit	

kavramı	
4.	Hafta	 İslam	Hukukunda	Akitler;	Akdin	unsurları,	şartları	ve	oluşumu	
5.	Hafta	 Akitlerde	Temsil	ve	Yetki-	Ehliyet	ve	Ehliyet	Arızaları	
6.	Hafta	 	Akdin	Mevzuu,	Tarafların	Onayı	ve	Akdin	geçersizliği:	Fesad-butlan	teorisi	
7.	Hafta	 Akdin	Ortadan	Kalkması,	Borcun	Hükmü	Terettüp	Eden	Hukuki	Sonuçlar	
8.	Hafta	 İsimsiz	İşlemlerin	İslam	Hukuku	Açısından	Hükmü	
9.	Hafta	 Faiz	Karz	ve	Kıraz	
10.	Hafta	 Çağdaş	Murabaha	Uygulaması	ve	Fıkhi	Durumu-Örneklem	
11.	Hafta	 Çağdaş	Mudarebe	ve	Fıkhi	Durumu-	Örnek	Modeller	
12.	Hafta	 Çağdaş	Muşareke	Uygulaması	ve	Fıkhi	Durumu	
13.	Hafta	 Akreditif	Uygulaması	ve	Fıkhi	Durumu	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Osmanlı	Ekonomisi	ve	Finansı	
Bu	dersin	temel	amacı	Osmanlı	 iktisat	ve	finans	sistemini	kurum,	yapı,	organizasyon	ve	zihniyet	
olarak	analiz	etmek	ve	çağdaşlarıyla	mukayese	etmektir.	Modern	sanayi	ve	finans	kapitalizminin	
kurulup	 geliştiği	 zaman	 diliminde	 İslam	 medeniyetinin	 en	 güçlü	 temsilcisi	 olan	 Osmanlıların	
iktisat	 ve	 finans	 alanında	 geliştirdiği	 kurumlar	 ve	 bu	 alanda	 gerçekleştirdikleri	 faaliyetlerin	
belirgin	 özellikleri	 üzerinde	 durulacaktır.	 Bu	 çerçevede	 özellikle	 modernitenin	 ve	 modern	
kapitalizm	 ile	 dünya	 sisteminin	 ortaya	 çıkışı,	 Batı’nın	 özellikle	 de	 ekonomik	 ve	 finansal	 alanda	
dünya	 üzerindeki	 etkisinin	 arttığı	 yüzyıllarda	 İslam	 medeniyetinin	 en	 önemli	 temsilcisi	
konumundaki	 Osmanlıların	 iktisat	 ve	 finans	 alanındaki	 tasavvurları	 ve	 müesseseleşmelerinin	
özgünlükleri	 keşfedilmeye	 çalışılırken,	 bu	 gelişmeler	 ışığında	 İslâm’ın	dünya	 görüşü	 ve	değerler	
siteminden	beslenme	düzeyleri	üzerinde	ayrıca	durulacaktır.	Sadece	Batı	dünyası	ve	medeniyeti	
değil	doğu	medeniyeti	ve	coğrafyalarındaki	gelişmeler	de	dikkate	alınarak	Osmanlıların	kurduğu	
ve	 işlettiği	 iktisadi	 ve	 finansal	 sistemin	 dünyadaki	 diğer	 çağdaş	 toplum	 ve	 devletleriyle	
benzerlikleri	 ve	 farklılıkları	 ile	özgün	yanlarının	anlaşılması	 konusunda	akademik	 çaba	ve	arayış	
bu	dersin	en	önemli	amacıdır.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 Osmanlılar’ın	devraldığı	Miras:	Kuruluş	ve	Ekonomi	
2.	Hafta	 Klasik	Dönem	Osmanlı	Ekonomik	Yapısı	ve	Kurumları	
3.	Hafta	 Osmanlı	Ekonomik	Zihniyeti	ve	Batı	
4.	Hafta	 Tarım	İmparatorluğu:	Osmanlı	Tımar	Sistemi	ve	Ekonomideki	Önemi	
5.	Hafta	 Erken	Modern	Dönemde	Osmanlı	Ekonomisindeki	Değilim	ve	Uyum	
6.	Hafta	 İç-dış	Ticaret	ve	Kapitülasyonlar	
7.	Hafta	 Osmanlı	Dünyasında	Modernleşme	ve	Sanayileşme	
8.	Hafta	 Osmanlı	Kamu-Finans	Dengesi:	Gelirler	ve	Giderler	
9.	Hafta	 Osmanlı	Dünyasında	Sivil	ve	Özel	Sektörün	Finans	Araçları	ve	Modelleri	
10.	Hafta	 Osmanlı	Para	Vakıfları’nın	Doğuşu	ve	Gelişimi	
11.	Hafta	 Avrupa	Finans	Kapitali	ve	Galata	Bankerleri	
12.	Hafta	 Osmanlı	Dünyasında	Modern	Bankacılığın	Doğuşu	ve	Gelişimi	
13.	Hafta	 Duyun-u	Umumiye	ve	Osmanlılardan	Kalan	Ekonomik	ve	Finansal	Miras	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Fıkıh	ve	Çağdaş	Finansal	İşlemler	
Bu	 dersin	 amacı	 katılımcıların	 piyasa	 Kavramı,	 Tanımı,	 Çeşitleri	 ve	 İslami	 İlkeleri,	 Geleneksel	
Sermaye	Piyasası	Araçları	ve	Fıkhi	Hükmü,	İslami	Sermaye	Piyasası	Araçları	ve	Fıkhi	Hükmü,	İslami	
Sermaye	Piyasası	Araçları	ve	Fıkhi	Hükmü	hakkında	bilgilendirmektir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 Makasıd	Teorisi		
2.	Hafta	 Makasıd	Teorisinin	İslam	İktisat	Sistemindeki	Yeri		
3.	Hafta	 Mali	Akitlerin	Kaynakları	
4.	Hafta	 Mali	Akitlerin	Nitelikleri	
5.	Hafta	 İslami	Sermaye	Piyasası	İlke	ve	Araçları	
6.	Hafta	 Kesin	ve	Değiştirilebilir	Hükümler	
7.	Hafta	 İstisnai	Durumlar	için	kurallar	
8.	Hafta	 Manevi	Hak	Teorisi	
9.	Hafta	 Hükmi	Akitler	
10.	Hafta	 Şirket	Hisseleri	ve	Zekât	Konusu	
11.	Hafta	 Piyasa	Bağlamında	“Maslahat	ve	Dini	Nasslar”	
12.	Hafta	 İki	Temel	Kural	“Örf	ve	Teamül”	
13.	Hafta	 Geleneksel	Sermaye	Piyasası	Araçları	ve	Fıkhi	Hükmü	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
İslâm	İktisadına	Giriş	
Müslümanların	 dünya	 görüşü	 ve	 değer	 ölçüleri	 İslâm	 ilkelerine	 göre	 şekillenmiştir.	 Bu	 dersin	
amacı	 da	 katılımcıları	 İslâm	 iktisadının	 metodolojisi,	 tarihi,	 teorisi	 ve	 tatbikatıyla	 ilgili	 temel	
bilgilerle	onları	kullanabilecek	ve	üretimlerine	katkıda	bulunabilecek	şekilde	donatmaktır.	 İslam	
İktisadına	 Giriş	 dersi,	 aynı	 zamanda	 İslam’ın	 ekonomik	 prensiplerinin,	 temel	 ekonomik	
kavramlarının,	yaklaşımları	ve	kurumlarının	incelenmesini	kapsamaktadır.	Ders	boyunca	İslam’ın	
ekonomik	 problemlere	 sunduğu	 çözümlerin,	 diğer	 ekonomik	 sistemlerin	 sunduğu	 çözümler	 ile	
karşılaştırmalı	 olarak	 ele	 alınması	 ve	 değerlendirilmesi	 öngörülmektedir.	 Bununla	 birlikte	 İslam	
iktisadının	tanımı,	amaçları	ve	yöntemi	gibi	konuların	incelenmesini	de	kapsamaktadır.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 İslam	İktisadı:	Temel	Kavramlar	ve	Tanımlar	
2.	Hafta	 İslam	İktisadının	Metodolojik	Meseleleri	
3.	Hafta	 İslam	İktisadının	Tarihsel	Boyutu	–	1	
4.	Hafta	 İslam	İktisadının	Tarihsel	Boyutu	–	2	
5.	Hafta	 İslam	İktisadı	Düşünce	Tarihi	–	1	
6.	Hafta	 İslam	İktisadı	Düşünce	Tarihi	–	2	

7.	Hafta	 İslam	İktisadına	Yönelik	Çağdaş	Meydan	Okumalar	
8.	Hafta	 İslam	İktisadı	Teorisi	–	1	
9.	Hafta	 İslam	İktisadı	Teorisi	–	2	
10.	Hafta	 İslam	İktisadı	Teorisi	–	3	
11.	Hafta	 İslam	İktisadı	Alanında	Mikro	Uygulamalar	
12.	Hafta	 İslam	İktisadı	Alanında	Makro	Uygulamalar	
13.	Hafta	 İslam	İktisadı	Alanında	Uluslararası	Gelişmeler	ve	Uygulamalar	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Kur’an	ve	Sünnete	Göre	İktisadi	Okumalar	
Bu	ders	 ile	katılımcıların	Kur'an-ı	Kerim’i	ve	Sünnet’i	 iktisadi	okumalar	yoluyla	anlaması,	 iktisadi	
bir	problemin	çözümünde	Kur'an	ve	Sünnet’in	önemini	görmesi	amaçlanmıştır.	Dönem	boyunca	
Kur'an-ı	 Kerim’in	 ve	 Sünnet’in	 iktisada	 dair	 bir	 meseleyi	 ne	 şekilde	 ele	 aldığı	 incelenecektir.	
Kur'an-ı	 Kerim’de	 yer	 alan	 kıssalarda	 ve	 mucizelerde	 bahsedilen	 kalkınma	 faktörleri,	 faizin	
yasaklanması,	 iktisadi	 kalkınma,	 miras,	 zekât,	 kaynaklar,	 Hz.	 Peygamber'in	 devlet	 yönetimi,	
iktisadi	 rekabet,	 mülkiyet,	 tekaful,	 devlet	 gelir	 ve	 giderleri	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 ve	 Hadisler’de	
geçtiği	şekilde	topyekûn	bir	şekilde	incelenecektir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 Hz.	Peygamber	Döneminde	Ticaret	
2.	Hafta	 Hz.	Peygamberin	Ticari	Hayata	Katkıları	
3.	Hafta	 Ticari	Hayatta	Denetim	ve	Kontrol	Anlayışı	
4.	Hafta	 Kalkınma	ve	Refah	
5.	Hafta	 İhtiyaçlar	ve	Sosyal	Barış	
6.	Hafta	 İnfak	ve	Zekâtın	Esas	Niteliği	
7.	Hafta	 Karşılıklı	Ticaret	Anlayışının	Teşvik	Edilmesi	
8.	Hafta	 Zekât	Fonu	Muşaraka	ve	Mudaraba	Yoluyla	Nemalandırılmasının	Uygulanabilirliği	
9.	Hafta	 Para	Vakıflarının	Sosyal	Kalkınmadaki	Yeri	ve	Önemi	
10.	Hafta	 Para	Vakıflarının	Kamusal	Kurumların	İnşa	ve	İhyasında	Kullanılması	
11.	Hafta	 Kar	Amacı	Taşımayan	Kurumların	Toplumsal	Kalkınmadaki	Yeri	
12.	Hafta	 Esnaf	Arasında	Ahlakî	İlkelerin	Yaygınlaştırılma	Araçları	
13.	Hafta	 Sosyal	Yardımların	Nemalandırılması		
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	
Bu	 dersin	 amacı,	 katılımcılara	 1960’lar	 Ahmed	 en-Neccar	 tarafından	 kurulan	 ilk	 örneğinden	
itibaren	 uluslararası	 arenada	 boy	 gösteren	 İslami	 bankacılık	 ve	 finansa	 dair	 detaylı	 bilgi	
vermektir.	 İslami	 finans	 kuruluşlarının	 geçirdiği	 süreç	 hem	 nicelik	 hem	 de	 niteliksel	 açıdan	
incelenecektir.	 Bunu	 yaparken	 bölgelere	 detaylı	 bakış	 atılacaktır.	 Ayrıca	 günümüzde	 İslâmî	
Bankacılık	ve	Finansın	maruz	kaldığı	meydan	okumalar	ve	eleştiriler	de	incelenecektir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 İslâmî	Bankacılık	ve	Finansa	Giriş	
2.	Hafta	 İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumlarının	Kurulmasına	Öncülük	Eden	Sebepler	
3.	Hafta	 İlk	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	Örnekleri	
4.	Hafta	 Kuruluşlarından	Bugüne	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	–	1	
5.	Hafta	 Kuruluşlarından	Bugüne	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	–	2	ve	Eleştiriler	
6.	Hafta	 Modern	Dönem	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Uygulamaları	–	1	
7.	Hafta	 Modern	Dönem	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Uygulamaları	–	2	ve	Eleştiriler	
8.	Hafta	 Günümüzde	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Geldiği	Yer	ve	Büyüklük	
9.	Hafta	 Batı	Dünyası’nda	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	
10.	Hafta	 Körfez	Ülkelerinde	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	
11.	Hafta	 Doğu	ve	Güneydoğu	Asya’da	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	
12.	Hafta	 Türkiye’de	İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	Tarihi	
13.	Hafta	 İslâmî	Bankacılık	ve	Finans	Kurumları	Mevcut	Durum	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
İslâmi	Finans	Hukuku	ve	Şer’i	Denetim	
Bu	 dersin	 amacı	 İslâmî	 Bankalar	 ve	 Finansal	 Kurumlar	 için	 İslami	 Finans	 Fıkhının	 ve	 Şer’i	
denetimin	 kapsamlı	 bir	 çerçevesini	 katılımcılara	 anlatmaktır	 ve	 İslâmî	 bankacılık	 ve	 finansal	
kurumlarda	 fıkhın	 etkilerini	 ve	 Şer’i	 denetiminin	 önemini	 vurgulamaktır.	 Dönem	 boyunca	 bu	
derste	 ayrıca	 Bankacılık	 faaliyetleri	 üzerinde	 kontrolün	 önemi	 ve	 amaçları,	 İslami	 bankacılık	
üzerindeki	 kontrolün	 doğası,	 kontrol	 türleri:	 hissedar	 ve	 mudilerin	 kontrolü,	 bankaların	 iç	
denetim	faaliyetleri,	bankacılık	kontrolünün	araçları	ve	araçları,	şeriat	kontrol	yöntemleri,	İslami	
bankacılık	 kontrolü	 için	 uygun	 yöntemler,	 Şer’i	 denetim	 mekanizmaları,	 Diyanet	 ve	 Şer’i	
kurulların	rolü	konuları	da	işlenecektir.	
	
Konular	
1.	Hafta:		 İslami	Bankacılığın	Ortaya	Çıkış	Serüveni	
2.	Hafta	 İslami	Bankacılık	Uygulamaları-1	
3.	Hafta	 İslami	Bankacılık	Uygulamaları-2	

4.	Hafta	 İslami	Bankacılık	Uygulamaları-3	
5.	Hafta	 Faizsiz	Bankacılıkta	Murabaha	Mülkiyet,	Vekalet,	Devir	ve	Faiz	Hususu	
6.	Hafta	 Klasik	ve	Çağdaş	Murabaha	Modelleri	ve	Vadeli	Satışlar-1	
7.	Hafta	 Klasik	ve	Çağdaş	Murabaha	Modelleri	ve	Vadeli	Satışlar-2	
8.	Hafta	 Faizsiz	Bankacılıkta	Farklı	Murabaha	Modelleri-1	

9.	Hafta	 Faizsiz	Bankacılıkta	Farklı	Mudarebe	Modelleri	2	
10.	Hafta	 Temlikle	Sonuçlanan	Ortaklıklar	
11.	Hafta	 Tekafül	Sigorta		
12.	Hafta	 Kira	Sertifikaları	(Sukuk)	Modelleri	
13.	Hafta	 Mudarebe	Ortaklıkları	
14.	Hafta	 Dönem	Sonu	Sınavı	

	
	
Seminer	Dersleri	
Seminer	 derslerinde	 dönem	 içinde	 dönem	 dersleri	 ile	 ilgili	 makaleler	 okunacak	 ve	 seminer	
derslerinde	 tartışılacaktır.	 Seminer	 dersleri	 zorunlu	 dersler	 olmayıp,	 müfredat	 derslerini	
desteklemeye	yönelik	derslerdir.	
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ADAM	İslâm	İktisadı	Okulu’na	Başvuru	
	
Adam	İslâm	İktisadı	Okulu’na	Başvurular	internet	üzerinden	alınacaktır.	İnternet	üzerinden	açılan	
bilgi	formunda	tüm	bilgilerin	doldurulması	zorunludur.	
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ile	başvuru	talebi	kabul	edilmeyecektir.	
		
Başvuru	 sonuçları	 ile	 ilgili	 adaylara	 e-posta	 aracılığı	 iletilecektir.	 Program	 katılımcıların	
belirlenmesi	 için	 herhangi	 bir	 mülakat	 aşaması	 olmayıp	 değerlendirmeler	 doldurulan	 form	
üzerinden	yapılacaktır.	Formda	 istenen	bilgilerin	resmi	olarak	 ispatı	 (öğrenci	belgesi,	 transkript,	
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öğrencinin	dosyasında	muhafaza	edilecektir.	
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