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İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) “İslam iktisadı” 
düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin 
üretilmesini teşvik etmek ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmek 
amacıyla kuruldu. Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle İslam 
iktisadına olan ilgiyi arttıracak olan İKAM, hem ulusal hem de 
uluslararası platformlarda mevcut kapitalist sistemin dışında ve 
alternatif olabilecek somut çözüm önerileri içeren bir merkez 
olarak ortaya çıkmıştır.

İLKE tarafından 2016 yılında kurulan merkez İslam iktisadı 
çerçevesindeki teorik ve pratik konuları ele alarak sorun odaklı 
ve karşılaşılan meselelerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmayı 
hedeflemektedir. Bu kapsamda İKAM bünyesinde araştırma, 
yayın, eğitim, akademik etkinlik ve kamuoyu oluşturma 
çalışmaları sürdürülmektedir.

Adil Bir Dünya Bereketli Bir İktisat İçin



İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde 
inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi 
ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ve 
hazırladığı nitelikli ve özgün çalışmalarla yayın hayatına devam 
eden Nobel Akademik Yayıncılık ile birlikte alanda eksikliği 
hissedilen kaynak ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu.

İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı 
bir külliyat oluşturulması hedefleniyor. Alanda, yurtiçinde ve 
yurtdışında yapılan çalışmaları, gerek derleyerek gerekse çeviri 
faaliyetleriyle yayına hazırlayarak Türkiye’de artan araştırma ve 
eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yeni açılan 
lisans ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek olan çeviri 
ve telif eserler, Türkçe literatürdeki birikim için önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

İslam iktisadının izinde
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İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ

Bu dizide, iktisatla ilgili temel kavram 
ve meseleleri açıklayıcı güncel eserler 
bulunmaktadır. Dizide iktisadın ana konuları, 
temel yaklaşımlar, kuramlar ve altenatif 
yaklaşımların yer aldığı çalışmalara yer 
verilmektedir.
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Müslüman ülkeler; kapitalizmin, sosya-
lizmin ve refah devletinin seküler dünya 
görüşleri çerçevesinde bir strateji ürete-
bilirler mi? İslam, hedeflerine ulaşmala-
rında bu ülkelere yardımcı olabilir mi? 
Eğer olabilirse, İslami öğretiler nasıl bir 
politika paketi sunmaktadır? Kitap, bu 
sorulara cevap aramaktadır.

İslam iktisadının çerçevesini göstermeyi 
amaçlayan bu kitap, günümüz dünyasını 
şekillendiren neoklasik iktisadın ömrünü 
tamamladığını iddia etmektedir. Kitap, 
İslam iktisadının doğasını, metodolojisini 
ve Müslüman ülkelerin İslam iktisadının 
temel ilkelerini uygulama pratiklerini, açık 
ve yalın bir dille ifade etmesi bakımından 
ön plana çıkmaktadır.

İKTİSADİ  
TEHDİTLER VE İSLAM

İSLAM İKTİSADINA 
GİRİŞ

M. Umer Chapra

Çevirmen : Gülnihal Kafa

Sayfa : 454

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

Muhammad Akram 
Khan

Çevirmen : Gökhan Umut

Sayfa : 156

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ
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Müslüman iktisatçılar tarafından İslam 
iktisadının temel kavramalarını açıklamak 
ve çağdaş dünyada bunları uygulamanın 
yollarını bulmaya yönelik tartışmaları 
içermektedir. Bu bakımdan; metodoloji, 
ekonomide devletin rolü, zekat, maliye 
politikası ve ekonomik işbirliği konuları 
işlenmiştir.

Zaman, bu çalışmasında, iktisat biliminin 
durduğu noktaya ve İslam iktisadının 
ana akım iktisattan ayrıştığı yönlere 
ışık tutmakta ve okuyucuyu meselenin 
kökenlerine götürmektedir. İncelediği 
meseleleri derin bir felsefi bakış açısıyla 
ele alan yazar, literatürde önemli bir 
boşluğu doldurmaya aday bir eser ortaya 
çıkarmıştır.

İSLAM İKTİSADI 
ÇALIŞMALARI

İSLAM İKTİSADININ 
GÜNCEL DURUMU

Editör: 
Khursid Ahmad

Çevirmen : Fazıl Yozgat

Sayfa : 440

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2019

Asad Zaman

Çevirmen : Şaban Kütük

Sayfa : 144

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ
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Bu eser, iktisat biliminin temel konusu 
olan mal, mülkiyet ve piyasa mefhumlarını 
hem İslam İktisadı hem de konvansiyonel 
iktisat perspektifinden incelemektedir. 
yazar, altı bölüme yaydığı incelemesinde, 
malın tanımını ve özelliklerini, ahlaki 
açıdan değerlendirilmesini, mülkiyet 
konusunu, üretim faktörlerinin mülkiyetini 
ve mülkiyetin korunmasını iktisadi ve 
hukuki yönleriyle hem seküler hem de 
İslami açıdan tahlile tabi tutmuştur.

MAL MÜLKİYET  
VE PİYASA

Adem Esen

Sayfa : 568

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2020

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ
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Muhammad Akram Khan

Çevirmen : Sercan Karadoğan

Sayfa : 450

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2018

İslam iktisadı konusunda öncü çalışma-
ları olan Akram Khan, İslam iktisadını bir 
sosyal bilim olarak geliştirme hedefinin 
henüz başarılamadığını öne sürmek-
tedir. Kitap, İslam iktisadının mevcut 
durumuna dair yapıcı bir eleştiri sunarak 
konuyu tartışmaya açmaktadır. Yazar, bu 
yaklaşımını destekler nitelikte alandaki 
çeşitli mitleri incelemekte, konuyu geliş-
tirmek için yeni fikirler ve bir metodoloji 
sunmaktadır.

Okutulabilecek Dersler

İSLAM İKTİSADININ 
MESELELERİ
Güncel Durum ve Geleceğin Bir Analizi

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ

İslam İktisadına Giriş

 İslam Ekonomisinin Temelleri
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M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis

Çevirmen	:	İsmail Eriş, Sercan Karadoğan ,Gökhan Umut, 
   Miraç Çeven, Serap Turgut Umut

Sayfa : 648

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2019

İslam iktisadı alanında tanınmış araş-
tırmacılar tarafından kaleme alınan bu 
kitapta, Müslümanların ekonomik ya-
şamıyla ilgili çeşitli konularda özenle 
seçilmiş araştırmalar yer almaktadır. 
Ahlâki ekonominin sadece kilit yönleri 
üzerine değil, aynı zamanda ekonomik 
etmenlerin davranış ve beklentilerine 
de bir bakış açısı sunmaktadır.

Okutulabilecek Dersler

İSLAM VE  
İKTİSADİ HAYAT
Ana Konular ve Metinler

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ

İslam İktisat Sistemi

İslam İktisat Ahlakı

İslam İktisadının Kurumsal Yapısı
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Ali Muhyiddin Karadâği

Çevirmen : Abdullah Kahraman

Sayfa : 536

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2018

İslam iktisadı alanında öncü çalışmaları 
ile bilinen Karadâğî’nin bu kitabı, sünnet, 
makâsıdu’ş-şeri’a ve fıkıh mirası ışığında 
modern ekonomiyle mukayeseli olarak 
temellendirilmiş bir çalışma iddiası 
taşımaktadır. Kitap, iktisatta yer alan en 
önemli kavramları tanımladıktan sonra, 
İslâm iktisadının araştırma yöntemini, 
İslâm’da iktisat ilmi, iktisat teorisi ve 
iktisat felsefesi gibi temel konuları 
incelemektedir.

Okutulabilecek Dersler

İSLAM İKTİSADINA GİRİŞ
Modern Ekonomiyle Mukayeseli 
Olarak Temellendirilmiş Bir Çalışma

İKTİSAT GİRİŞ SERİSİ

İslam İktisadına Giriş

 İslam Ekonomisinin Temelleri



Bu dizide, iktisat politikasının temel mesele 
ve sorunları ile ilgili güncel eserlere yer 
verilmektedir. Dizide iktisat politikasının 
teori, tarihsel süreç ve uygulamalarının 
yanısıra kamu politikaları, istihdam, 
kalkınma, gelir dağılımı eşitsizliği olmak 
üzere geniş bir yelpazede kitaplar yer 
almaktadır.

İKTİSAT POLİTİKASI



11

İKTİSAT POLİTİKASI

Bu çalışma, İslamî para sisteminin hedefleri, 
doğası ve işlevlerinin ele alındığı kapsamlı ve 
bütünleyici bir eserdir. İslam’da faiz gerçekten 
yasaklandı mı, eğer öyleyse, bunun ardında 
yatan amaç nedir? Bir ekonomi faizsiz çalışa-
bilir mi? Kaynak tahsisi, tasarruf ve sermaye 
oluşumunun, ekonomik istikrar ve büyüme 
üzerinde ne gibi etkiler vardır? Chapra, bu 
kitapta, konuyla ilgili gizemleri ve bu konudaki 
bazı soruları kapsamlı bir ekonomik analiz 
yoluyla cevaplandırmaktadır.

ADİL BİR PARA 
SİSTEMİNE DOĞRU 

Muhammad  
Akram Khan

Çevirmen : Ömer Faruk Tekdoğan

Sayfa : 312

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Sosyal adaletin tesisi için İslam toplumunda 
devletin rolünü tasdik eden ve ekonomideki 
yerini aktif bir aktör olarak vurgulayan Sid-
diqi, Kur’an ve sünnetten alıntılar vererek 
İslamî bir devletin temel ekonomik işlevlerini 
sıralamakta ve onları günümüz yapılarında 
incelemektedir. Ahlâki değerler, gönüllü sek-
tör ve siyasi yapının İslamî hayatın olmazsa 
olmaz parçaları olduğunu vurgulayan Siddiqi, 
günümüz örneklerinde, İslamî ekonomik yapı 
hakkında bir çerçeve sunmaktadır.

EKONOMİDE DEVLETİN ROLÜ

Mohammad  
Nejatullah Siddiqi

Çevirmen : Faruk Taşçı

Sayfa : 185

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

İslamî Bir Bakış Açısı
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İKTİSAT POLİTİKASI

Bu kitap, Müslüman toplumların tarih 
boyunca işlemiş olan belli başlı ekonomi 
politik sistemlerini nasıl aşmış ve onlarla 
nasıl bir ilişki kurdukları hakkındadır. 
Bu bağlamda incelenen ekonomi poli-
tik sistemler; merkantilizmi, kapitalizmi, 
sosyalizmi, sosyal demokrasiyi, ülkenin 
kendi kaynaklarına dayanması ve günü-
müzdeki küreselleşmeyi içermektedir.

İSLAM VE EKONOMİ-
POLİTİK SİSTEMLER

Abdul Karim  
Bangura

Çevirmen : Zeyneb Hafsa Orhan

Sayfa : 292

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

İslam’ın finans sistemindeki en önemli 
yasağı olan ribâ, kendisine atfedilen önem 
açısından açık ve nettir. Bununla birlik-
te, bunun neden böyle olması gerektiği 
hususu bazı mülahazaları beraberinde 
gerektirmektedir. Bu çalışma bu konu hak-
kında detaylı bir araştırma sunmaktadır.

RİBÂYI ANLAMAK

Abdulkader Thomas

Çevirmen : Zeyneb Hafsa Orhan

Sayfa : 251

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

İslam İktisadında Faiz
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İKTİSAT POLİTİKASI

Yoksullukla mücadele, insanlığı uzun zaman-
dır meşgul eden ve özellikle dünyanın belli 
bölgelerinde hâlen önemli bir mesele olarak 
durmaktadır. Bu bölgelere baktığımızda ço-
ğunluğunun Müslüman nüfusa ev sahipliği 
yaptığını görmekteyiz. Kitap, yoksulluğun azal-
tılmasına yönelik İslâmî yaklaşım ve İslâmî 
sistemin kurumlarının bu konuda oynadığı 
rol üzerine odaklanmaktadır.

İSLAM’DA İKTİSADİ 
KURULUŞLAR VE 
YOKSULLUKLA MÜCADELE 

Munawar Iqbal

Çevirmen : Zeyneb Özbek Sabır

Sayfa : 316

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Yönetim konusunu İslam iktisadı bağlamında 
inceleyen çok az çalışma vardır. Bunun yanında, 
İslam’ın ve Batı’nın bu konudaki bakış açılarını 
karşılaştıran çalışma sayısı ise çok daha azdır. 
Kitap, İslam’ın temel ilkelerini, felsefesini ve 
yasal geleneklerini klasik ve çağdaş kaynak-
larından faydalanarak ele almakta, Batı’nın 
duruşuyla mukayese edilebilecek bir çerçeve 
ortaya koymaktadır.

YÖNETİŞİME İSLAMÎ 
BAKIŞLAR

Zafar Iqbal, Mervyn 
K. Lewis

Çevirmen	:	İlyas Çalışkan

Sayfa : 536

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019
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İKTİSAT POLİTİKASI

Bu çalışmada, zekâtın kurumsal bir yapı-
da uygulandığı ülkeler hakkında bilgiler 
verilmiş ve karşılaştırmalı olarak bu zekât 
kurumları incelenmiştir. Bu bilgiler ışı-
ğında, mevcut yasal ve kurumsal yapıları 
da göz önüne alarak, Türkiye’de modern 
anlamda uygulanabilir bir zekât kurumu 
için model oluşturulmuştur.

ZEKÂTIN 
KURUMSALLAŞMASI

Mervan Selçuk, 
Şakir Görmüş

Sayfa : 216

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Dünya Uygulamaları ve Türkiye için 
Model Önerisi
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İKTİSAT RİSALELERİ

Bu dizide, alanında ileri düzeyde 
uzmanlaşmış isimlerden iktisatla ilgili 
temel kavram ve meselelerle alakalı kısa 
ve özgün incelemelere yer verilmektedir.
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İKTİSAT RİSALELERİ

İnsan davranışlarında ve onların ahlâki 
olarak değerlendirilmesinde, sosyal 
olana öncelik verilmesi veya sosyalin 
öncelenmesi gerekliliğini esas alan bu 
çalışma, Gazâlî düşüncesinin daha önce 
hiç gündeme gelmemiş bir yönüne ışık 
tutmaktadır. 

GAZÂLÎ, 
ADALET VE 
SOSYAL ADALET

Sabri Orman

Sayfa : 100

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018



Bu dizi, İslam iktisadı alanında Türkiye’deki 
temel kaynak ihtiyacını karşılayarak 
alana dair yapılan çalışmaları bir araya 
getirmektedir. Dizide İslam İktisadı 
Atölyelerinde sunulan tebliğler derlenerek 
iligililerin istifadesine sunulmaktadır.

İSLAM İKTİSADI ATÖLYE SERİSİ
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İSLAM İKTİSADI ATÖLYE SERİSİ 

Elinizdeki bu kitap, günümüz iktisadi prob-
lemlerin odağında yer alan ve pek çok sos-
yal, siyasal ve iktisadi sorunun nedeni olarak 
gösterilen faiz konusunu odağa almaktadır. 
Bu bağlamda kitapta, kavramdan uygulama-
ya faizin birçok açıdan incelendiği makaleler 
yer almaktadır.

İSLAM İKTİSADI 
PERSPEKTİFİNDEN 
FAİZ

Editörler: Taha Eğri,  
Zeyneb Hafsa Orhan

Çeviren : Gülnihal Kalfa

Sayfa : 353

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

Editör: Lütfi Sunar

Çeviren : Gülnihal Kalfa

Sayfa : 307

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Kitap, farklı coğrafyalardan pek çok nitelikli 
ilim insanının “İslam İktisadı ve Emek” adıyla 
düzenlenen uluslararası atölyede sunduğu 
tebliğlerin bir seçkisinden oluşmaktadır. Ki-
tapta; yeni bir İslam iktisadı anlayışı ortaya 
koyarak, emeğin karşılığının adil belirlen-
mesinden emeğin karşılığının zamanında 
verilmesine; hukuki hakların güvence altına 
alınmasından iş güvenliği tedbirlerine kadar 
geniş bir yelpazede teorik tartışmalar yapıl-
mış ve politika önerileri sunulmuştur.

İSLAM İKTİSADI  
VE EMEK 
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İSLAM İKTİSADI ATÖLYE SERİSİ 

İslam iktisadı çalışmalarını, finansal ala-
nın kısıtlamasından kurtararak bütün 
yönleriyle ele almak ve İslam iktisadının 
alternatif bir sistem olarak iddiasını sür-
dürmesini sağlamak maksadıyla “İslam 
İktisadı ve Piyasa” başlıklı uluslararası 
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Kitap, 
bu toplantıya dünyanın farklı coğrafyala-
rından katılan ilim insanlarının sunduğu 
tebliğlerin bir seçkisinden oluşmaktadır.

İSLAM İKTİSADI  
VE PİYASA

Editör : Lütfi Sunar

Çevirmen : Enes Berat Gürler,     
Gülnihal Kafa, Hilal Kına

Sayfa : 168

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Elinizdeki bu kitap, İslam iktisadında me-
todoloji konusunu kapsamlı bir şekilde ele 
alan, bu konuda temel soru(n)ları tespit 
eden ve bunlara farklı çözüm önerileri 
ve cevaplar arayan çalışmalardan oluş-
maktadır.

İSLAM İKTİSADI 
METODOLOJİSİ

Editör :  
Necmettin Kızılkaya

Çevirmen : Zeynep Özbek Sabır,  
                 Gülnihal Kafa

Sayfa : 634

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Sorunlar ve Çözüm Önerileri
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İSLAM İKTİSADI ATÖLYE SERİSİ 

Kitapta farklı ülkelerden akademisyenler, 
mevcut sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin 
sebeplerinin gerçekçi ve derinlikli bir 
şekilde irdelenmesi; İslamî ilkelere da-
yalı bir sosyal adalet anlayışının teorik 
zemininin nasıl oluşturulacağı, hangi 
alternatif mekanizmaları içereceği ve ne 
gibi somut çözümler üretilebileceği ko-
nuları üzerine tartışmalar yürütmektedir.

İSLAM İKTİSADINDA 
SOSYAL ADALET

Kitap, İslam iktisadı tartışmalarının ta-
rihsel seyrini ve kavram dünyamızdaki 
güncel etkilerini bütünsel bir bakış açı-
sıyla ele almak maksadıyla düzenlenen 
“İslam İktisadı Atölyesi I: Temel Kavramlar 
ve Fikirler” atölyesinde tartışmaya açılan 
tebliğlerden oluşmaktadır. Yazarlar, İslam 
iktisadı tartışmalarını kavramsal, fikri ve 
metodolojik açılardan çok boyutlu olarak 
ele almışlardır.

İSLAM İKTİSADINI 
YENİDEN DÜŞÜNMEK 

Editör : Lütfi Sunar

Çevirmen : Firdevs Bulut,  
                  Zeynep Özbek Sabır

Sayfa : 272

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Editör :  
Necmettin Kızılkaya, 
Oğuz Karasu, Taha Eğri

Çevirmen :  Firdevs Bulut, Gülnihal 
Kafa, Şükrü Kaya, Zeyneb Hafsa Orhan

Sayfa : 328

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017
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İKTİSAT TARİH SERİSİ

Bu dizide, iktisat tarihi ile iktisadı 
tarihsel bir bakış açısından ele alan 
eserlere yer verilmektedir. Dizide finans, 
emek, sanayi, tarım, kurum tarihi, 
mekânsal iktisadi tarih, ülke iktisadi 
tarihleri, ekonomik sistemlerin tarihi de 
dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede 
kitaplar yer almaktadır.
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İKTİSAT TARİH SERİSİ

Ahmed El-Ashker, Rodney Wilson

Çevirmen : Safa Yıldırım, Ziya Ekrem Bayrak

Sayfa : 382

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2019

Elinizdeki bu kitap, ekonominin kendine 
özgü analitik araçlarla ayrı bir disiplin 
haline gelmesinden çok önce, İslam’ın 
ortaya çıkışından kaynaklanan Müslü-
man iktisadî düşüncesini kapsamaktadır. 
İslam’ın ortaya çıktığı antik Arabistan’da-
ki ekonomik çevre incelenmiş, Kur’an ve 
sünnetteki ekonomik kavramların yanı 
sıra, erken dönem Müslüman hukukçu-
ların düşüncesi ele alınmıştır.

Okutulabilecek Dersler

İSLAM İKTİSADININ  
KISA TARİHİ 

İslam İktisat Tarihi 

İslam İktisat Düşüncesi
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İKTİSAT TARİH SERİSİ

Bu kitap lonca tarihini bütüncül bir bakış 
açısı ile anlayıp kavrama arayışının bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu in-
celenirken lonca kurumlarının ilk ortaya 
çıkışından modern çağa kadar olan dö-
nemdeki ortak özellikleri ve ortaya çıkış 
nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

DOĞU’DA VE BATI’DA 
LONCALAR

Miraç Çeven

Sayfa : 248

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2020

Islahi tarafından düzenlenen bu çalışma-
nın ilk bölümünde Hamidullah’ın hayatı, 
İslam iktisadına katkısı ve zekâta dair 
yaklaşımını ele alan yazılar, yazar tarafın-
dan kaleme alınmış sonrasında ise İslam 
iktisadı ile ilgili çeşitli konularda Hami-
dullah tarafından yazılan on üç makaleye 
yer verilmiştir.

MUHAMMED 
HAMİDULLAH

Abdul Azim Islahi

Çevirmen : Abdülkadir Macit

Sayfa : 332

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

İslam İktisadında Öncü Bir İsim
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İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ TARİHİ

16. yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesi ve 
kurumlarının incelendiği çalışma temel 
olarak İslam’ın merkezî bölgeleri üze-
rinde hüküm sürmüş olan yönetimle-
rin iktisadi durumlarını ele almaktadır. 
Çalışma, İslam iktisat düşüncesini beş 
temel alanda incelemektedir: piyasa ve 
fiyatlama, merkantilizm, para, harâc ara-
zileri, toprak mülkiyeti hakkı ile vakıf ve 
para vakfı tartışmaları.

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ 
VE KURUMLARI (16. Yüzyıl) 

Bu kitap, 17. yüzyılda İslam iktisadi dü-
şüncesinin durumunu ele almaktadır. Is-
lahi, doğru bir bakış açısı oluşturmak ve 
Müslüman ülkelerdeki durum hakkında 
tarihsel bir arka plan bilgisi sağlamak için 
Müslüman devletlerin tarihine, iktisadi 
ve entelektüel durumuna genel bir bakış 
sunmaktadır.

İSLAM İKTİSAT 
DÜŞÜNCESİNİN 
OLGUNLAŞMASI (17. Yüzyıl)

Abdul Azim Islahi

Çevirmen : Kadir Yıldırım

Sayfa : 288

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Abdul Azim Islahi

Çevirmen :  Şenol Kurt

Sayfa : 150

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017
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İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Kitap 18. yüzyılda İslam iktisat 
düşüncesini incelemektedir. 
Islahi bu dönemi, dönemin di-
namik ve devrimci üç şahsiyeti; 
Muhammed b. Abdülvehhab, 
Osman b. Fûdi, Veliyyullah Dih-
levî üzerinden anlatmaktadır. 
İslam dünyasının farklı bölge-
lerinde dünyaya gelmiş ve fikri 
ve fiili yenilikler getirmiş üç ilim 
adamının dini, sosyo-politik ve 
entelektüel alanlardaki yenilikçi 
çabalarına odaklanılmaktadır. 

Bu çalışma, Islahi’nin erken 
dönem Müslüman âlimlerin 
iktisadi görüşleri üzerine yap-
tığı araştırma serisinin devamı 
niteliğinde olup, Tunus, Suriye, 
Yemen ve Mısır bölgelerinden 
Müslüman âlimlerin iktisat dü-
şüncesini araştırmaktadır.

Müslüman ilim adamlarının 
felsefe, bilim, matematik, tıp, 
coğrafya, tarih, sanat ve kültür 
alanında Orta Çağ Avrupası 
üzerindeki etkileri ayrıntılı bir 
şekilde belgelenmiştir. Ancak, 
iktisadi düşünce ve kurumlar 
üzerindeki etkisi henüz tam ola-
rak araştırılmamış ve kabul de 
görmemiştir. Bu kitap bu eksiği 
gidermek amaçlı bir çalışmanın 
ürünüdür.

İSLAM İKTİSAT 
DÜŞÜNCESİNİN DEĞİŞİMİ  
(18. Yüzyıl)

MÜSLÜMAN ARAP 
YAZARLARIN İKTİSAT 
DÜŞÜNCESİ (19. Yüzyıl)

MÜSLÜMANLARIN 
İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE 
ANALİZE KATKILARI

Abdul Azim Islahi

Çevirmen : Hümeyra Doruk Keskin

Sayfa : 167

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Abdul Azim Islahi

Çevirmen : Üzeyir Serdar Serdaroğlu

Sayfa : 208

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Abdul Azim Islahi

Çevirmen : Fatih Furkan Akosman, Mustafa Özer

Sayfa : 208

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017
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Bu dizide, iktisadi düşünce ile 
ilgili tarihsel ve güncel eserlere 
yer verilmektedir. Dizide iktisat 
düşüncesinin geniş ilgi alanında 
dinler, medeniyetler, isimler, ekoller, 
kuramlar ile ilgili detaylı incelemeler 
ve karşılaştırmalı çalışmalara yer 
verilecektir.

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ
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İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ

Kitap, genel olarak din, ahlâk ve ekonomi 
arasındaki aktif bir etkileşime ve özellikle 
(idealize edilmiş) bir İslam iktisadına olan 
ihtiyacı vurgulamaktadır. Ahlâkın temellerine 
hem seküler hem dinsel açıdan odaklanan 
Naqvi, kendi içsel mantık ve toplumsal 
zorunluluk parametreleri dâhilinde tüm 
ahlâki sistemlerin, diğerlerinin insan refahını 
maksimize etmek adına salık verdikleri şeyden 
kazanç sağlamaya çalıştığını göstermektir.

Bu eser, hem iktisadi hem de ahlâki açıdan 
ana akım iktisadın bilimsel ve samimi bir 
eleştirisidir. Chapra, Batı merkezli kapitalist 
iktisadın hem faydalarının hem de limitlerinin 
farkındadır. İktisadi analizin değerinin ve 
insanlığın ilerlemesine katkı yapabileceğinin 
bilincinde olarak, bu sistemin zayıf taraflarının 
bu disiplinin gerçek rolünü oynamasına gölge 
düşürdüğünü belirtmektedir. Çalışma ayrıca 
iktisadi etkinliği göz ardı etmeyecek şekilde, 
İslami bir bakış açısı ile eşitlik ve adalet 
meselesine odaklanılmasının gerekliliğine 
vurgu yapmaktadır.

Syed Haider Nawab 
Naqvi

Çevirmen : Miraç Çeven

Sayfa : 304

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

M. Umer Chapra

Çevirmen :  Melih Turan

Sayfa : 480

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

AHLÂKLI OLMAK VE 
İNSANIN ESENLİĞİ 
ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

İKTİSADIN GELECEĞİ

İslam İktisadına Bir Katkı

İslamî Bir Bakış 
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İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ

İslam iktisadının orijinalliği, onun 
temelde kurduğu belirgin “dinî-ahlâki” 
bağlantılarında yatmaktadır. Ahlâkın 
insanın iktisadi davranışlarına yansıması 
gerektiği emri üzerinden ilerleyen Naqvi, 
bu eserinde İslami ilkelerin iktisadi 
davranışlarda etkili olması için; tevhid, 
denge (adalet ve ihsan), özgür irade 
(ihtiyar) ve sorumluluk (farz)’dan oluşan 
dört temel aksiyom önermektedir.

İSLAM, EKONOMİ  
VE TOPLUM

Syed Haider Nawab 
Naqvi

Çevirmen : Ozan Maraşlı

Sayfa : 224

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

Bu kitap, İslam iktisadı alanında emek 
vermiş, kendi alanlarında öncü roller 
oynamış ve günümüzde İslam iktisadı 
ve finansının çok daha geniş kesimlere 
ulaşmasında etkili olmuş hocalarla ve 
İslamî finans alanında faaliyet gösteren 
sektör temsilcileriyle, düzenleyicileriyle 
yapılan söyleşilerden oluşmaktadır.

İSLAM İKTİSADI ÜZERİNE 
SÖYLEŞİLER

Fatih Savaşan, 
Fatih Yardımcıoğlu, 
Şakir Görmüş, 
Süleyman Kaya

Sayfa : 336

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019
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Bu çalışma, fert ve toplumlumun iktisadî 
hayatı ile ilgili olan ve hayli kabul görmüş 
bazı küllî kaidelerin ele alınması ve 
bunların çağdaş iktisadî meselelere 
uygulanması hususunda bir çabanın 
ürünüdür. Çalışma, küllî kaidelerin sınırsız 
bir şekilde uygulanmaması için konu 
hakkındaki sınırları da belirtmektedir.

İSLAM İKTİSADININ 
FIKHİ İLKELERİ

S.M. Hasanuzzaman

Çevirmen : Hamdi Çilingir

Sayfa : 96

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

İslam’ın öngördüğü/tasarladığı kurumsal 
yapıya dayanan bir ekonominin nasıl 
bir kurumsal ortam gerektirdiği sorusu 
üzerinden çalışmasını kaleme alan Kahf, 
arzu edilen ekonominin, bünyesinde 
bulunan birim ve aktörlerin davranışlarını 
da şekillendirdiğini belirtmektedir. Yazar, 
“İslam iktisadı nedir?” ve “Onu neden 
incelememiz gereklidir?” sorularına cevap 
vererek başlamakta; tanım, kapsam, bilgi 
kaynakları ve uygunluk kavramlarını 
tartışarak devam etmektedir. 

İSLAM İKTİSADININ 
TEMELLERİ 

Monzer Kahf

Çevirmen : Nurettin Tüysüz

Sayfa : 334

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ

Kurumlar ve Kuramlar
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Halk Ayaklanmaları ve Darbenin 
Ekonomi Politiği

Hanefi Vakıf Hukuku Çerçevesinde  
Bir Araştırma

Kitapta, Mısır’ın siyasal sisteminde 
dalgalanmalara yol açan ayaklanmaların 
arkasında yatan iktisadi nedenler ve 
ordunun iktisadi sistem içerisindeki 
rolü bağlamında Hüsnü Mübarek’in 
istifasından, Abdel Fettah Al-Sisi’nin 
darbesine kadar geçen süredeki 
demokrasiye geçiş denemesi inceleniyor.

MISIR’DA ORDU VE 
EKONOMİ

Taha Eğri

Sayfa : 221

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

Vakıf, özünü İslam’daki sadaka ve 
infak anlayışından alan, tarihsel süreç 
içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle 
gelişen ve zenginleşen, hizmet ettiği 
amaçlarla neredeyse hayatın bütün 
alanlarını kapsayan çok önemli bir 
müessesedir. Bu kitap, vakıfta amaç 
konusuna farklı bir açıdan yaklaşmakta, 
konuyu hukuki çerçevede ele almakta 
ve vakfın amacına dair teorik bir çerçeve 
çizmeye çalışmaktadır.

VAKIFTA AMAÇ

Hamdi Çilingir

Sayfa : 232

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ
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Ahlaki Bir Yaklaşım

Bu kitap, hocaların hocası olarak anılan 
merhum Sabahattin Zaim hocanın çeşitli 
dergi ve mecralarda çıkmış röportajlarının 
bir derlemesinden oluşmaktadır.

SABAHATTİN ZAİM İLE 
İKTİSAT TOPLUM  VE 
SİYASET

Derleyen: Faruk Taşçı

Sayfa : 237

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019

Bu kitap; İslam iktisadını, ekonomi öğ-
rencilerine standart bir şekilde sunacak, 
güvenilir bir ders kitabına yönelik ihtiyacı 
gidermeye yönelik bir girişimdir. Eser, 
iktisat ile ahlak arasındaki mesafe büyü-
dükçe, modern iktisadın yoksullaştığı tezi 
etrafında şekillenmektedir. Metin boyun-
ca teknikten ziyade prensipler üzerinde 
durulmaktadır. 

EKONOMİNİN 
TEMELLERİ

Seif I. Tag el-Din

Çevirmen : Oğuz Karasu
Sayfa : 424

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2020

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ
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İslamî bir ekonomi diğer ekonomilerden 
ne derece farklıdır? İslam iktisatçıları ta-
rafından sıkça gündeme getirilen bu soru 
bağlamında Azhar, İslamî bir ekonomi ve 
piyasa ekonomisi arasındaki farklılıklar 
ve benzerlikler üzerinden bir tartışma 
gerçekleştirmektedir.

İSLAM 
İKTİSADININ 
EKONOMİSİ 

Rauf Azhar

Çevirmen : Hüsnü Tekin

Sayfa : 384

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2018

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ

Okutulabilecek Dersler

İslam İktisat Sistemi

Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi

İslam Ekonomisine Giriş
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Bu dizide, İslamî finans ile ilgili güncel 
eserlere yer verilmektedir. Dizide İslam 
ekonomisi, İslamî finans ilkeleri, İslam 
ticaret hukukunun temel özellikleri, 
İslamî finans kuruluşlarının felsefesi, 
modelleri ve araçları olmak üzere geniş 
bir yelpazede kitaplar yer almaktadır.

İSLAMİ FİNANS SERİSİ
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İSLAMİ FİNANS SERİSİ

Kâr-Zarar Ortaklığı  
Enstrümanlarının Analizi

Bu kitap, gerek bilimsel bir çalışma alanı 
olarak finans teorisine, gerekse uygulama 
yönüyle küresel finansal sistemine 
yönelik özellikle krizlerden sonra daha 
da belirgin hale gelen tartışmaları, 
eleştirel görüşleri, yeni eğilimleri ve yeni 
paradigma arayışlarını ele almaktadır.

FİNANS TEORİSİNİ 
YENİDEN  
DÜŞÜNMEK

Mehmet Saraç

Sayfa : 228

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2017

Bu kitap; her şeyden önce mezkûr 
gelişmelerin, mudârebe ve müşâreke 
olan kâr-zarar ortaklığı enstrümanlarına 
mahsus oluşan ekstra risklerin bir sonucu 
olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. 
Kitabın amacı mudârebe ve müşâreke 
ile ilgili her türlü ekstra risk için analiz 
yapmaktır.

KATILIM  
BANKACILIĞINDA RİSK

Zeyneb Hafsa Orhan

Sayfa : 208

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2019
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Bu kitapta, hem Türkiye hem de ikili 
bankacılık yapısına sahip belli başlı 
ülkelerdeki merkez bankalarının 
uyguladıkları para politikası ve para 
piyasası araç ve ürünleri incelenmiş,̧ 
bu araç ve ürünlerin fiyat istikrarı ve 
sürdürebilir ekonomik büyüme üzerindeki 
etkileri tahlil edilmiştir. Merkez bankaları 
ile faizsiz bankalar arasındaki ilişkiyi 
gündemine alan bu eser, bu konuda 
uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik 
çözüm önerileri sunmaktadır

MERKEZ  
BANKALARI 
VE KATILIM 
BANKACILIĞI

Fatih Kazancı

Sayfa : 400

Ebat : 13,5 x 21 cm

Baskı	 :	2020

İSLAMİ FİNANS SERİSİ
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İSLAMİ FİNANS SERİSİ

İslamî finansın hem teorisini hem pra-
tik yönlerini kapsayan bu kitap, İslamî 
finansın temelini oluşturan İslamî eko-
nomisini, İslamî finans ilkelerini, İslam 
ticaret hukukunun temel özelliklerini, 
İslamî finansal kurumlar tarafından be-
nimsenecek usulleri, ürünleri ve İslamî 
finans kurumları tarafından uygulanacak 
prosedürleri, finansal sistemin ve ekono-
minin gelişmesinde İslamî finans siste-
minin oynayabileceği rolleri içermektedir.

İSLAMÎ FİNANSI 
ANLAMAK 

Muhammad Ayub

Çevirmen : Suna Akten Çürük, Raif Parlakkaya

Sayfa : 584

Ebat : 19,5 x 24 cm

Baskı	 :	2017

Okutulabilecek Dersler

İslami Finansa Giriş 

İslami Bankacılık ve Finans 

Katılım Bankacılığına Giriş 

İslami Finans ve Sermaye Piyasaları

 İslami Finans ve Risk Yönetimi

İslami Mikro Finans ve Kobiler



YENİ DİZİLER

40 Soruda Bilinmesi Gerekenler ve  
Cep Kitapları dizileri kapsamında  
yeni kitaplar yayımlanacaktır.
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YENİ DİZİLER

Ülkemizde, İslam iktisadı ile ilgili akademik 
çalışmalar geçte olsa başlamış bulunmakta-
dır. Bu alanda giderek büyüyen bir literatür 
şekillenmektedir. Fakat sıradan insanın gün-
lük hayatında, özellikle de ekonomik iliş-
kilerinde, karşılaştığı problemlere “İslami” 
bir perspektif ile çözümler sunacak eserler 
bulunmamaktadır.  Bu alanda, öğrenme sü-
recini kolaylaştıran, “anlaşılması zor olanı” 

her seviyede insanın anlayacağı bir dil ile 
aktaran, alanında uzman kişilerce mevcut 
bilgi ve birikimi özgün ve sade bir biçimde, 
Türkiye’den bir bakış açısı ile sunan eserlere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı giderme-
ye yönelik bir girişim olarak, İktisat Yayınları 
Lütfi Sunar editörlüğünde 40 Soruda İslam 
İktisadı dizisini oluşturmuştur.

Îslam iktisadındaki uygulama ve kurumlarla ilgili okuyucunun sorularına pratik, kısa 
ve nitelikli cevapların verildiği bu dizide çıkacak kitaplarımız

40 Soruda Bilinmesi Gerekenler Dizisi

40 Soruda Zekât

40 Soruda Karz-ı Hasen

40 Soruda Murâbaha

40 Soruda Ortaklıklar

40 Soruda Tekâfül

40 Soruda Müşâreke ve Mudârebe

40 Soruda Katılım Bankacılığı ve 

Alternatif Finans

40 Soruda Sukuk ve Menkul 

Kıymetleştirme

40 Soruda Vakıf

40 Soruda Faiz
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YENİ DİZİLER

İktisat Yayınları; genel okuyucuya hitap 
eden, İslam iktisadının temel kurum ve 
meselelerini ele alan kısa kolay okunur 
cep kitabı formatında 11 kitaptan müte-
şekkil bir dizi oluşturmuştur. Dizide Ada-
let, Fayda, Emek, (Sosyal) Refah, Ekoloji/
Çevre, Üretkenlik/Verimlilik, Ticaret gibi 
konuları içeren kitaplar yayımlanacaktır. 

Dizide yer alacak eserler, konuyu teorik 
bir derinlikte ele almaktan ziyade, ele 
alınan meselenin her seviyeden insa-
nın anlayacağı bir dille ele alan, kolay 
okunur ve kolay anlaşılır temel ve kısa 
metinlerden oluşmaktadır. 

Dizide yer alacak kitaplar

Cep Kitapları

Adalet

Fayda

Emek 

(Sosyal) Refah 

Ekoloji/Çevre 

Üretim/Verim 

Ahlak 

Değer

Girişimcilik

Tasarruf

Ticaret 
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İSLAM İKTİSADI ATÖLYE SERİSİ 
İslam İktisadında Para 
Zeyneb Hafsa Orhan, Taha Eğri 

İKTİSAT DÜŞÜNCESİ SERİSİ
Uluslararası İktisadi Kriz: İslami 
Perspektiften Bir Değerlendirme 

Derleme Eser 

İslam İktisadında Kalkınma: Kamu 
Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Monzer Kahf 

İSLAMİ FİNANS SERİSİ
İslamî Finans ve Bankacılıkta Güncel 
Meseleler
Angelo M Venardos 

İKTİSAT RİSALELERİ SERİSİ
Fayda Risalesi
Yusuf Dinç 

İKTİSAT POLİTİKASI SERİSİ
Zekatın Muhasebesi 
Riyad Mansur el-Huleyfî 

YAKIN ZAMANDA BASILACAK KİTAPLARIMIZ
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İSLAM İKTİSADININ İZİNDE
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İktisat Yayınları Nobel Akademik Yayıncılık ve İKAM’ın ortak markasıdır.

Aziz Mahmut Hüdayi, Türbekapı Sk. No:13, 34672 Üsküdar/İstanbul

Tel: +90 (216) 532 63 70
www.iktisatyayinlari.com

iktisatyayin


