
Dekanımız Ali Köse 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
Davetindeydi

Kampüsümüzde Yeni Dönem Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse ve eski dekanımız 
Prof. Dr. Raşit Küçük 7 Ağustos 2012 günü 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Tarabya 
Huber Köşkünde verdiği iftara katıldı. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, eski Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman ve Din Öğretimi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İrfan Aycan davetliler arasındaydı. 

Uzun süredir yeniden düzenlenmesi planlanan İlahiyat Fakültesi 
Kampüsü’nün inşaatına, 2012 Mayıs ayı itibariyle Yunus Emre Binası’nın 
temel atma töreniyle başlandı.
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MERHABALAR

Yeni bir bültenle yine birlikteyiz..

2012’nin başından bu yana dolu dolu bir dönem geçirdik. Her 
şey kampüsümüzün yıllar yılı alışılmış çehresindeki değişiklikler-
le başladı. 1966 yılında bugün bulunduğu Bağlarbaşı Kampüsüne 
yerleşen fakültemizin tarihi açısından büyük ölçekli değişimlere 
tanıklık ettik. Birçok hatıraya ev sahipliği yapmış eski binalarımız 
artan öğrenci sayısına ve değişen eğitim anlayışına paralel olarak 
yapılması planlanan yeni kampüs yerleşkesi için yıkılıp yeniden 
inşa edilmeye başlandılar. Kampüs hayatının ritmi açısından alışıl-
madık bir hareketlilik olan bu süreç içerisinde eğitim-öğretim yılı 
kesintiye uğramaksızın tamamlandı ve fakültemiz 2012 baharının 
bitiminde 310 öğrenciyi mezun ederken 2012 sonbaharında 550 
yeni öğrenciyle tanıştı. 

Elbette her mezuniyet dönemi mezun edenlerin üzerine daha bü-
yük sorumluluklar bırakır. İnsanın ihtiyaçları karşısında duyarlılık ta-
şıyan, kendi yeteneklerinin ve imkanlarının bilincinde olan, ilkelerle 
olaylar arasındaki bağı sezebilen, kendini varlıkla ve varlığı kendiyle 

bilen nitelikli mezunlar verebilmek bu 
derin sorumluluğun kavranışıyla doğru 
orantılıdır. Fakültemiz bu dönemde de 
bu sorumluluğu gerçekleştirmek adına 
yeni adımlar attı. Biz de elinizdeki bül-
tenle bu yöndeki faaliyetlerin bir kısmını 
derleyerek sizlere sunmaya çabaladık.

Bültenimizin bu sayısında, önce Marma-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 
bünyesinde yaşanan değişimi ve  vakfın 
süregelen faaliyetlerini aktardık. Yurti-
çi ve yurtdışından fakültemize yapılan 
akademik düzeyli ziyaretlerden, fakülte 
içinde yürütülen tanışma ve intibak top-

lantılarından, öğrenciler arasında düzenlenen etkinliklerden, fakülte 
kültür merkezimizin ev sahipliği yaptığı konferans ve panellerden, öğ-
retim üyelerimizin dönem içerisinde katıldıkları programlardan ve te-
lif  ettikleri kitaplardan-makalelerden söz açtık. Ayrıca bu sayımızda, 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olan eski dekanımız Prof. Dr. Raşit 
Küçük’le gerçekleştiğimiz kapsamlı bir röportaj yer alıyor. Yine bu 
sayımızda bir yenilik olarak fakültemiz öğrencilerinin katıldığı umre 
ziyareti ile Ürdün ve Mısır’a giden öğrencilerimize ait izlenim yazıları 
var. Fakültenin gerçek sahipleri olan öğrencilerin ilerleyen sayılarda 
bültenimize daha kapsamlı katkılar yapacaklarını umuyoruz.

Mevlânâ, Mesnevî’sinin bir beytinde, “În cihân kûh est f i’l-i mâ 
nidâ / Sûy-i mâ âyed nidâhâ râ sadâ” yani, “Bu cihan bir dağdır, 
bizim işimizse ses vermek. Bizim tarafımıza gelen verdiğimiz 
seslerin yankılarıdır” der. Bizler de daha hakikatli sesler vere-
bilmek ve daha hakikatli yankılar bulabilmek ümidiyle bülteni-
mizin bu sayısını takdim ediyoruz. Yeni dönemde de nitelikli 
çalışmaların ve kalıcı etkinliklerin yer aldığı nice bültenlerde 
buluşmak ümidiyle...

Yayın Kurulu Adına Arş. Gör. M. Nedim Tan
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Güncel
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI'NDA

YENİ DÖNEM

Vakıf  Genel Kurulu 12.06.2012 tarihinde Prof. Dr. Celal 
Erbay'ın divan başkanlığında toplandı. Bir önceki dönemin 
faaliyetleri ibrâ edildikten sonra toplantıda yeni mütevelli 
heyeti seçimine gidildi. 7 asil 5 yedek üyeden oluşan 12 ki-
şilik yeni yönetim belirlendi. Buna göre asil üyeliklere Prof. 
Dr. İsmail Safa Üstün (İslam Tarihi), Doç. Dr. Sâfi Arpaguş 
(Tasavvuf ), Doç. Dr. Hasan Hacak (İslam Hukuku), Doç. 
Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu (Din Psikolojisi), Yrd. Doç. Dr. 
M. Kamil Yaşaroğlu (Kur'ân-ı Kerim ve Kıraat), Doç. Dr. 
Nuh Arslantaş (İslam Tarihi), Yrd. Doç. Dr. Muhammed 
Abay (Tefsir) seçildi. Mütevelli heyeti daha sonra yaptığı 
toplantıda yeni görev dağılımını belirledi. İsmail Safa Üstün 
Başkanlığa, Sâfi Arpaguş Başkan Vekilliğine getirildi. Baş-
kan İsmail Safa Üstün daha önceki yönetimleri ve bir önce-
ki yönetim başkanı Prof. Dr. Cahit Baltacı hocayı şükranla 
andıklarını ifade etti.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Vakfı'nda Mütevelli Heyeti 
Seçimi Yapıldı

MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMİ OY DAĞILIMI

1 İsmail Safa Üstün 73
2 Sâfi Arpaguş 62
3 Hasan Hacak 59
4 Ali Ulvi Mehmedoğlu 50
5 Kamil Yaşaroğlu 48
6 Nuh Arslantaş 48
7 Muhammed Abay 36
8 Harun Yılmaz 33
9 Ahmet Karataş 31
10 Osman Aydınlı 22
11 İsmail Eriş 20
12 M. Nedim Tan 17
13 Cahit Baltacı 12
14 Celal Erbay 11

Prof. Dr. İsmail Safa Üstün



EMEKLİ OLANLAR
AKADEMİK UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ İDARÎ PERSONEL

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Prof. Dr. Ziya Kazıcı
Prof. Dr. Muhittin Serin
Prof. Dr. H. Mahmut Çamdibi
Prof. Dr. Mustafa Altundağ
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Prof. Dr. Ali Coşkun
Prof. Dr. Murat Sülün
Prof. Dr. Necdet Tosun
Doç. Dr. Ali Ayten
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karataş

Fahrettin Ergün (Fakülte Sekreteri)
Fatma Bozkurt (Memur)

Prof. Dr. Tahsin Özcan (İslam Tarihi)
Prof. Dr. Faruk Beşer (İslam Hukuku)
Doç. Dr. Ömer Türker (İslam Felsefesi)
Doç. Dr. Mehmet Özşenel (Hadis) 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efendioğlu (Hadis)
Öğr. Gör. Mehmet Bulğen (Kelam)
Arş. Gör. Zeynep Şeyma Özkan (Tasavvuf)
Arş. Gör. Fatma Zehra Dumlupınar (Türk İslam Sanatları)
Arş. Gör. Güllü Yıldız (İslam Tarihi)

İDARİ DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Mustafa Altundağ
Emekli Oldu

Fakültemiz Tefsir Anabilim Dalı öğretim 
üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mus-
tafa Altundağ, 2012 yılı Nisan ayı itibariyle 
emekli oldu. Hocamız, emekliliğinden son-
ra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde rek-
tör yardımcılığı görevine başladı. Hocamıza 
fakültemize hizmetleri için şükranlarımızı 
sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fahrettin Ergün
Fakülte Sekreterliğine Atandı

1960 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 
1982 yılında Fatsa İmam Hatip Lisesi'nden, 
1988 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Fatsa'da 
bir yıl yurt müdürlüğü yaptıktan sonra 
1989 yılında İstanbul - Çatalca İmam Hatip 
Lisesi'nde göreve başladı. 1991 yılında Üs-
küdar İmam Hatip Lisesi'ne nakloldu. 2004-
2012 yıllarında Üsküdar Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde 
bulundu. 2012 yılı mart ayında Fakültemiz 
sekreterliğine atandı.

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay
Dekan Yardımcısı Oldu

1968 yılında Sakarya Hendek’te doğdu. 
1985’te Adapazarı İmam-Hatip Lisesi’ni, 
1989’da M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. 
1992’de UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılı so-
nunda fakültemize öğretim görevlisi olarak 
atandı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
doktora tezini 2003 yılında tamamladı. 
Eserlerinden Bazıları: Kur’an Kıssaları, Os-
manlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili İlmi 
Eserler Bibliyografyası.

Güncel

Tasavvuf Anabi-
lim Dalı Öğretim 
Üyemiz Prof. Dr. 
Mahmut Erol Kılıç 
Şubat 2012 itiba-
riyle İslam Ülkeleri 
Parlementolar Birli-
ği (İKÖPAB) Genel 
Sekreterliğine yeni-
den seçildi. 
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Güncel

Kampüsümüzde yer 
alan Yunus Emre bina-
sının temel atma töreni 
30.04.2012’de yapıldı. 
Törene Marmara Üni-
versitesi Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Hamza 
Kandur, Prof. Dr. Hasan 
Selçuk, Prof. Dr. M. Emin 
Arat, Yapı İşleri Dairesi 
Başkanı Ahmet Bülbül, 
hayırsever işadamı Meh-
met Cengiz, Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kara ve yardımcısı Şadan 
Özkaya, Üsküdar Kay-
makamı Süleyman Erdoğan, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. 
Rahmi Yaran, Üsküdar Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, 
fakültemize emeği geçmiş hocalarımızdan kurucu deka-
nımız Prof. Dr. Salih Tuğ, Prof. Dr. Hayrettin Karaman 
ve Prof. Dr. Halis Ayhan başta olmak üzere pek çok 
kişinin katılımı oldu. Dualarla başlayan törende fakülte-
mizin geçmişte Türkiye’nin entelektüel hayatına yaptığı 
katkılar anılarak bundan sonra da aynı çizgiyi sürdürmesi 
yönünde temenniler dile getirildi. Marmara İlahiyatın ar-
tık Türkiye’nin yeni  gündemleriyle uyumlu bir niteliğe 
ulaşması amacıyla yeniden inşa edilmesinin üniversitemiz 
adına sevindirici bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Tö-
ren, hatıraların yâd edildiği, geleceğe dair ümitlerin ve 
beklentilerin dile getirildiği konuşmalarla sona erdi. 

YUNUS EMRE BİNASI TEMEL ATMA TÖRENİ

Mehmet Cengiz



Güncel

Sevgili Öğrencilerim,
Ne güzel bir akşamdayız… Marmara İlahiyat mezunu olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Marmara İlahiyat 
bir markadır. Sizin bu markayla tanışmanız, onun hakkını vererek mezun olmanız bizler için gurur vesilesi. 
Biliyorsunuz, yakın tarihte, gözbebeğimiz olan İmam-Hatip Liseleri ile İlahiyat Fakülteleri çeşitli zorluklara 
maruz bırakıldı. Katsayılar icat edildi, kontenjanlar düşürüldü. Özellikle de Marmara İlahiyat hedef  alındı. 
Ama Allah’ın kerem ve ihsanıyla halkımız İmam-Hatip Liselerine, İlahiyat Fakültelerine sahip çıktı ve şimdi 
eskisinden daha güçlü hale geldik. 2-3 yıl önce 300 öğrenciyle mahzunlaştığımız Bağlarbaşı Kampüsünde 
şimdi tam 3.000 kişiyiz.

Değerli Öğrencilerim,
21. yüzyılın meydan okumalarına karşı, yetkin ilahiyatçılara ihtiyaç var. Bu nedenle görevlerinizin ve sorumluluk-
larınızın farkında olmalısınız. Topluma yol gösterebilen, sözü sohbeti dinlenen, basiretli ilahiyatçılar olmanız en 
büyük arzumuz. Camiden cemaatten kopmadan topluma örnek olmanız, mihrabın ve minberin taşıdığı manevi 
havayla gönülleri buluşturmanız gerekiyor. Unutmayın, siyasetçi için halk ne ise ilahiyatçı için cemaat odur. Yine 
unutmayın ki, hangi mesleği seçerseniz seçin sizler ilahiyatçısınız. Mahalledeki bakkalın, apartmandaki komşu-
nun, işyerindeki arkadaşın sizden beklentileri olacak. Sizi hep farklı gözle izleyecekler. Bu yüzden hata yapma 
lüksünüz olmayacak.

Bilginin tek başına yeterli olmadığını, onu erdemle buluşturmak gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Toplumun 
ilahiyat mezununa atfettiği değerin farkında olun. İnançlarınızla tutarlı davranışlar sergileyin. Sözlerinizden çok, 
davranışlarınızla örnek olun. Bütün bunlar için tek bir prensip yetecektir: Hz. Peygamber’i örnek almak. Küre-
selliği her geçen gün daha fazla hissettiğimiz ve dahi artık orduların değil, imajların savaştığı bir dünyada yaşıyo-
ruz. Bu nedenle, olup bitenleri sadece bilen değil, aynı zamanda anlayan ve anlamlandıran müminler olmalıyız. 
Bu yolda bize rehberlik edecek yegane kaynağımızın Kur’an-ı Kerim olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Çün-
kü, kendimizle, çevremizle ve evrenle ilişkimizde bize değişmez prensipler sunan ilahi buyruğumuzdur Kur’an. 
Varlığın tılsımını anlatan, varoluşumuzun “neden”ini ve “niçin”ini açıklayan, günlük hayatımızı düzenleyen ve 
hayat prensipleri sunan kitaptır Kur’an… 

Değerli Öğrencilerim,
Bilgi ve hikmet şiarınız olsun. Hz. Ali’yi unutmayınız. Ne buyurmuştu Hz. Ali Efendimiz: “İlim, maldan hayırlıdır. 
Çünkü mal harcamakla azalır, ilim ise harcamakla çoğalır.” Konfüçyüs’ü de hatırlayın. Şöyle demişti o da:  “Ben-
de bir yumurta var, sende bir yumurta var, ben sana bir yumurta verirsem, sen de bana bir yumurta verirsen, 
yine sende bir yumurta, bende de bir yumurta olur. Şayet, sende bir bilgi var, bende bir bilgi varsa, ben sana 
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Güncel
bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, bende de iki bilgi olur.” 
Burada son söz Peygamber Efendimizin: “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya 
da ilmi seven ol. Beşincisi olma, helak olursun.”

Değerli Velilerimiz, 
Halkımızın Marmara İlahiyat’a olan sevgisini ve ilgisini biliyoruz. Sizin manevi desteğinizi 
hep hissediyoruz. Bunun yanında her zaman desteğine müracaat ettiğimiz kuruluşlarımız 
var. Üsküdar Belediyesi’nden Sancaktepe Belediyesi’ne, Ümraniye Belediyesi’nden Sul-
tanbeyli Belediyesi’ne kadar tabiri caizse bir dediğimizi iki etmeyen hamilerimiz var. İslam 
Araştırmaları Merkezinden IRCICA’ya, İstanbul Müftülüğü’nden Üsküdar Müftülüğü’ne 
kadar paydaşlarımız var. Rektörlüğümüz ise hiçbir dönemde olmadığı kadar arkamızda. 

Fakülte kampüsümüz yeniden imar ediliyor. Bu imarın baş hamisi Sayın Başbakanımız. 
Kendisine bu desteğinden dolayı fakültemiz adına şükranlarımızı arzediyorum. Ayrıca, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevi için Ankara’yı şereflendiren önceki dekanımız Raşit 
Küçük hocamıza yeniden imar faaliyetlerine katkılarından dolayı müteşekkiriz. Raşit hocam 
sağ olsun hafta içi Ankara’dan, hafta sonu da İstanbul’a gelerek inşaatlarımızı takip ediyor. 
İki yıl sonra yeni binalarıyla ve yeni camisiyle yepyeni bir külliyeye kavuşacağız. Fakültemizin 
halkımızla daha fazla buluşmasını sağlayacak fiziksel mekanlarımız olacak. Kitap kafeden 
ebru kursuna, Osmanlı Türkçesi derslerinden hat sanatlarına kadar birçok imkanı halkımı-
za sunacağız. Bu yeni yapılanmanın maddî mimarları hayır sahibi kardeşlerimiz. Kendilerine 
huzurlarınızda teşekkür ederken, hayırlarının kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

Fakültemizde hafızlık yapan 100 kadar öğrencimiz var. Üniversite yıllarında hafızlık 
yapmanın güçlüğünü biliyoruz. Bu azmi gösteren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi 
gerektiğini, en güzel hediyenin de umre ziyareti olduğunu düşündük. Hafızlık yapan 
70 öğrencimiz inşallah Temmuz ayında umreye gidecekler. 30 kadar öğrencimiz de yaz aylarında Ürdün ve Mısır'da 
Arapça kursuna devam edecekler. Onların masraflarını da yine hayır sahibi kardeşlerimiz üstlendiler. Allah hepsin-
den razı olsun. Marmara İlahiyatta öğrenci olmak bir şeref, hoca olmak ayrı bir şereftir. Bu şerefi hakkıyla hisseden 
ve hissettiren, öğrencilerimizin yetişmesi için gayret gösteren hocalarımız teşekkürlerin en mübalağalısına layıklar.

Sevgili Öğrencilerim, 
Görüyorsunuz sizin için herkes seferber olmuş durumda. Artık seferberlik görevini siz devralıyorsunuz. Bugünden 
itibaren sorumluluğu ağır ama karşılığı da o kadar değerli olan bir görevi yerine getirme vazifesini üstleniyorsunuz. 
Bu yolda dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Sâfi Arpaguş ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay ile birlikte tüm hocaları-
mız adına hepinize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun…

Prof. Dr. Ali Köse
Dekan

Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Hamza Kandur
Mezuniyet Törenimizdeydi.



Güncel
FAKÜLTEMİZİ DERECE İLE 
KAZANAN ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

2012-13 eğitim-öğretim yı-
lında derece yaparak fakülte-
mizi kazanan 16 öğrencimize 
IPAD-2 tablet bilgisayar ar-
mağan etti. Yeni öğrencilerle 
tanışma amacıyla düzenlenen 
etkinliklerde, dekanımız Prof. 
Dr. Ali Köse ve yardımcıları 
Doç. Dr. Sâfi Arpaguş ve Yrd. 
Doç. Dr. Muhammet Abay 
fakültemizi tanıttılar. İlahiyat 
Fakültesi Vakfı adına söz alan 
Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, 
vakfın öğrenciler için sunduğu 
hizmetler ve yeni döneme iliş-

kin beklentiler hakkında bilgiler verdi. 2012-2013 itibariyle fakültemize bağlanan 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileriyle yapı-
lan tanışma toplantısı da bu etkinlikler içinde yerini aldı. 

Etinkinlikler sonrası İlahiyat I. Öğretim’den Sümeyye Midi, Mübarra Çakır, Ruki-
ye Sarısoy, Fatımatüzzehra Erbeli ve Yadigar Öztürk; İlahiyat II. Öğretim’den Esra 
Çelebi, Sümeyye Karatoprak ve Tuğba Örs; Öğretmenlik I. Öğretim’den Ayşenur 
Şenol, Mustafa Bağlan ve Kübra Ortaç; Öğretmenlik II. Öğretim’den Şükriye Demir 
ve Nalan Çakıcıoğlu; İngilizce İlahiyat’tan Fatmanur Efe ve Aydın Bulut; Ulusalarara-
sı İlahiyat’tan Ramazan Akpınar’a hediyeleri verildi. 526 puanla fakültemizi kazanan 
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Sümeyye Midi, aynı zamanda Türkçe-
Sosyal puan türünde Türkiye 89.cusu olarak Marmara Üniversitesi’ni Türkçe-Sosyal 
puan türünde en yüksek puanla kazanan öğrenci oldu.

Marmara 
Üniversitesi’nde 

Yenilik 
Tüm fakülteler arasında merkezî 
sistemle geçiş imkanı sağlayan 
Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal 
Programları (YAP) Türkiye’deki 
devlet üniversiteleri arasında ilk 
defa üniversitemizde yürürlüğe 
konuldu. Fakültemiz ve üniversi-
temizdeki eğitim-öğretim hayatı 
açısından olumlu sonuçlar  doğu-
racağı öngörülen programlar çer-
çevesinde, bu yıl toplam 57 öğ-
rencimiz farklı fakültelerde eğitim 
görme hakkı kazanarak kayıtlarını 
yaptırdılar. Öğrencilerimizin ter-
cihleri daha çok Hukuk, Eczacılık 
ve İletişim’den yana oldu. Bu uy-
gulamadan Marmara Üniversitesi 
kapsamında en fazla ilahiyat fakül-
tesi öğrencileri yararlandılar.

Çift Anadal ve Yan Dal Program-
ları değerlendirme sonuçlarına 
göre öğrencilerimizin tercihleri 
şöyle: Hukuk (9), Okul Öğren-
cisi Öğretmenliği (5), İlköğretim 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4),  
Eczacılık (4), Tarih (3), Zihin En-
gelliler Öğretmenliği (3), Rehber-
lik ve Psikolojik Danışmanlık (3), 
Bilgi ve Belge Yönetimi (3), Türk 
Dili ve Edebiyatı (2), Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği (2), Ga-
zetecilik (2), İngilizce Öğretmen-
liği (2), Beslenme ve Diyetetik 
(2), Mekatronik Mühendisliği (2), 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri (1), Bankacılık (1), Türk-
çe Öğretmenliği (1), Sağlık Yö-
netimi (1), Sanat Tarihi (1), Sınıf  
Öğretmenliği (1), Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği (1), Radyo-Tele-
vizyon ve Sinema (1), İktisat (1), 
Mütercim-Tercümanlık [İngilizce] 
(1), Siyaset Bilimi ve Uluslarası 
İlişkiler (1). 

Dekan yardımcımız Sâfi Arpaguş 526 puanla Türkiye 
89.cusu olarak fakültemizi kazanan ve Türkçe-Sosyal 
puan türünde Marmara Üniversitesi 1.si olan Bayburt 
İHL mezunu Sümeyye Midi'ye IPAD-2 hediye ederken.



Bahar 2012

İla
hi

ya
t 

H
A

BE
R

Halkının ümmü’d-dünyâ (dünyanın anası) 
dediği Mısır’a yolculuğumuz 16 Temmuz’da 
başladı ve 14 Ağustos’a kadar sürdü. Gör-
kemli bir kültüre ve tarihe sahip olan bu 
ülkeden kurs süresi boyunca istifade et-
meye çalıştık. Amacımız bu fırsatı en güzel 
şekilde değerlendirip hem Arapçamızı ge-
liştirmek hem de Mısır’ın zengin kültürüyle 
tanışmaktı. Bu süre içinde Mısır’ın başkenti 
olan Kahire’de kaldık. Buradaki bir dil 
merkezinde Arapça eğitimi aldık. Dünya-
nın birçok ülkesinden öğrenciler bu kursta 
Arapça eğitimi almaktaydılar, böylelikle biz 
de birçok kültürden öğrenciyle tanışma 
fırsatı bulmuştuk. 

Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri 
olan Mısır’da gezecek görecek çok yer 
var. Bizzat gezerek, görerek, hissedile-
bilir ve tadına varılabilir bu ülkenin. Tür-

kiye ile Mısır arasında bir çok farklılıklar 
var ve bu farklılıklar sebebiyle buranın 
hayatına uyum sağlamak zor olabilir ve 
biraz zaman alabilir. Biz de ilk günlerde 
zorluk çektik alışmakta, fakat daha son-
ra yavaş yavaş alışmaya başladık buranın 
havasına. Kahire havaalanından çıkıp 
şehrin içine doğru girdiğinizde bambaş-
ka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Ha-
vasının sıcaklığı, binaların bakımsızlığı ve 
trafikteki araçların çoğunun hasarlı oluşu 
dikkatimizi ilk çeken unsurlar. Tozlu ve 
kalabalık bir şehir Kahire. Her taraf  çöl 
rengine bürünmüş. Kahire’de hayat gece 
başlıyor diyebiliriz, geceleri hareketleni-
yor Kahire sokakları, halk geç saatlere 
kadar uyumuyor. Dükkanlarda, minibüs-
lerde hemen hemen her yerde Kur’ân-ı 
Kerim dinliyorsunuz, bu da buranın gü-

zelliklerinden. Kahire’deki en önemli so-
runlardan birisi temizlik, alışmakta zorluk 
çekilen önemli bir sorun bu. İnsanların 
gelir düzeyleri arasındaki korkunç fark 
da açıkça hissediliyor burada. Halkın kul-
landığı dil olan ammîce ile bizim öğren-
diğimiz fasih Arapçanın çok farklı olması 
açıkçası moralimizi bozuyor. 

Mısır halkı çok sıcak, özellikle Türkleri 
çok seviyorlar, Türk olduğumuzu öğren-
diklerinde ayrı bir ilgi duyuyorlar bizlere. 
Kahire trafiğinde düzen yok ve karmaka-
rışık; trafik ışıkları bulunmadığı gibi ku-
ralları da sürücüler belirliyor. Kahire’de 
birçok mimari tür bir arada bulunuyor. 
Fatımîler, Eyyûbîler ve Osmanlı mima-
risine ait bir çok cami ve yapı mevcut, 
bu yapıları gezdiğinizde tarihte yolculuk 
ediyormuş gibi oluyorsunuz. Bu önemli 
tarihi yapıların birçoğunu görebilmek se-
vindirdi bizleri. Mısır denince akla ilk ola-
rak piramitler gelir. Giza bölgesinde bu-
lunan, hala nasıl yapıldığı net olarak açık-
lanamayan bu devasa yapılar yakından 
görüldüğünde insanı çok şaşırtıyor. Mis-
tik bir havası var buranın. İslam âleminde 
çok saygın bir yeri olan, bir çok alimin 
yetiştiği Ezher Üniversitesi de Kahire’de 
bulunuyor ve bir çok  ülkeden öğrenci  
dinî eğitim için burayı tercih ediyor. Hem 
gezi hem eğitim amaçlı gidilebilecek bir 
ülke olması yönüyle nadir ülkelerden biri 
diyebiliriz Mısır için. 

Mısır’da olmak insana çok  şey kazan-
dırıyor şüphesiz...

Enes Durmuş
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FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİMİZİN YURTDIŞI DENEYİMLERİ

2012 yaz dönemi fakültemiz tarihinde yaşanan bir ilke şahitlik etti. Eski dekanlarımızdan Prof. Dr. Raşit Küçük 
hocamızın şahsi girişimleriyle hayırseverlerden elde edilen maddi desteklerle hazırlık sınıflarını başarıyla bitiren 23 
kız öğrencimiz Ürdün’e Kutufu’l-Ma’rife Enstitüsü’ne; 10 erkek öğrencimiz ise Mısır’a Nil Dil Merkezi’ne kırk beş 
gün süreyle pratik Arapça dil kursuna gönderildiler. Fakülte yönetimi inisiyatif iyle düzenlenen organizasyonla mas-
rafları karşılanan öğrencilerimiz bir yandan pratik Arapçalarını geliştirme fırsatı bulurlarken öte yandan kursların 
düzenledikleri sosyal aktivitelerle de gittikleri bölgelerin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etme ve bazı kanaat 
önderleriyle tanışma fırsatı buldular.

Piramitleri seyir

MISIR’DAN İZLENİMLER
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Hayat, kazanılan tecrübelerle değer 
kazanır ve insanlar için sistemli bir şekil 
alır. Ürdün de biz ilahiyat öğrencilerinin 
Arapça bilgilerini yerinde uygulamaya 
dökebilmek ve yeni bir kültür öğrene-
bilmek için iyi bir fırsattı. Amacımız, bu 
fırsatı çalışmalarımıza kalite katan bir 
tecrübe haline getirebilmekti. Ancak 
her daim olduğu gibi vakit az, iş çok-
tu. Üzerimize düşen, olumlu şartları 
değerlendirmek, olumsuzları olumluya 
dönüştürebilmekti.

İştirak ettiğimiz kurs öğlene kadar 
ders vermekte, öğleden sonra ise 
gezi, konferans vb. programlar yahut 
serbest vakitlerimiz bulunmaktaydı. 
Benim içinse Ürdün demek; üniversi-
tenin kütüphanesinde kitap okumak, 
sözlük karıştırmak, pratik yapabilecek 
arkadaş avına çıkmak, çeşitli fakülte-
lerde ilgimi çeken derslere ve konfe-
ranslara katılmak, üniversite bahçesi-
nin uzun çam ağaçları altında derin bir 
nefes almak, üç yıldır internet aracılı-

ğıyla görüştüğüm arkadaşımla rû-be-
rû sohbet etmek, taksicilerle-satıcılar-
la pazarlık etmek ve daha birçok şey 
demekti… Mamafih biten her günün 
ardından yurda dönüp yaşadıklarımı 
oda arkadaşım Dalia’ya özetlemek, 
onun bizi ilginç mekânlara götürmesi, 
onunla çeşitli konular üzerine tartış-
mak Ürdün’e giderken hayal dahi ede-
mediğim şeylerdi.    

Tabii ki sadece bu kadarla kalmadık. 
“Çok okuyan değil, çok gezen bilir” 
diyen atalarımızın ilkesini göz önünde 
bulundurarak topuklarımız ağrıyana, 
sıcaktan bayılma derecesine gelene 
dek gezdik. (Ne de olsa okuyarak 
elde edilen bilginin, gözlemlerle-ince-
lemelerle kemâle yaklaştığına inanan-
lardandık.) Zaten Üstâzımız Semir ve 
ekibi bu konuda hayal bile edemeye-
ceğimiz bir program hazırlamışlardı. 
Ölüdeniz’de tuz kayaların üzerine çık-
mak, Arap ailelerin evlerinde gelenek-
sel lezzetler tatmak, Vadi-i Rum’da sa-

fari yapıp; kumlara batmak, Akabe’de 
cam kayıklarla mercanları izlerken 
efsûnlanmak, sabah namazından sonra 
Hadâik-i Hüseyin’de güneşin doğuşu-
nu beklemek ve dahası… Her şey bir 
rüya gibi geçti ve bitti.

Elhâsıl derin bir iç çekip, geriye bak-
tığımda Arapça’da yol kat etmenin 
yanında, sonraki sosyal ve okul haya-
tımda ufkumu açacak, bana ışık tuta-
cak pek çok kazanım edindiğimi gö-
rüyorum. Ayrıca her aklıma gelişinde 
beni gülümseten renkli hatıralara da 
sahibim artık. Ve son olarak;

rıhlemizde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim,

fanileri öğüten şu değirmen dünyada,

sade(ce) hoş bir sadâ bırakabilenler-
den olmaktır dileğim!

Vesselam… 

M. Sena Hasdemir

Öğrenim görülen Kutufu'l-Ma'rife'nin bahçesinden

SERGÜZEŞT-İ ÜRDÜN
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Arapça yolculuğumuza ilk olarak 
imam-hatiplerde başladık. Hocalarımı-
zın sayesinde Arapçaya gönül verdik. 
Bu gönül bağı ile üniversite sınavının 
yorucu dikenlerini de ezdikten sonra 
Marmara İlahiyat’ın kapısını çaldık.

Hazırlığın kapılarını güler yüzle aç-
tılar hocalarımız. Bir sene boyunca 
kendimizi Arapçaya verdik. Anladık 
ki bu ilim okyanusu gittikçe derinle-
şiyor. Bir sene Arapça okuduk ama 
bilmediklerimizi ayağımızın altına al-
sak başımız göğe değerdi. Bir sene 
sonunda hocalarımız “O kadar çalış-
tınız bir de Arap ülkesine gidin pratik 
yapın.” dediler. “Bu fırsat kaçmaz!” 
dedik. Büyük mücadelelerden geçtik 
Ürdün Havaalanı’na ulaşmak için ve 
sonunda ulaştık. Orada da maceralar 
peşimizi bırakmadı. İlk iş ortamı tanı-
mak, gidilecek mekânları öğrenmekti. 
Bunu hocalarımız sayesinde hallettik. 
Telefon hatları alındı, ailelerle konu-
şuldu, yurt ayarlandı ve artık her şey 
tamamdı. Sırada Ürdün sahnesine 
çıkmak vardı. Herkesin gözünde bü-

yük bir heyecan ve dilinde de sadece 
Arapça vardı. Bir Arap arkadaş bul-
mak, Arap ülkesinde olmanın fırsa-
tını değerlendirmek gerekti. Onu da 
Ürdün Üniversitesi’nde hallettik. Her 
gün Araplarla vakit geçirip mantıkla-
rını, ağızlarını almaya çalıştık. İfade 
kalıpları, deyimler derken bir de kitap 
okuyalım dedik. Artık roman okuma 
vakti gelmişti. Bir senelik birikim vardı 
sonuçta. Romanlar da yetmedi, şiir 
kitaplarına geçtik. Biraz da birikimimiz 
olsun dedik ve bazı şiirleri ezberledik. 
Önceden çizgi film izlerken artık Arap 
âlimlerden sohbetler dinlemeye, 
bulduğumuz konferanslara gitmeye 
başladık. Ürdün Üniversitesi’nde-
ki hocaları da ihmal etmedik tabi ki. 
Çok değerli insanlarla tanıştık. Bizi 
sınıflarından, birikimlerinden mahrum 
etmediler.

Hayatımızın dönemeçlerini yaşadık; 
yeni insanlar, yeni kültürlerle baş başa 
kaldık. Bir rüya gibi gözlerimizi Ür-
dün Havaalanı’nda kapatıp Atatürk 
Havaalanı’nda tekrar açtık. Mensef-

lerinin, hummuslarının, felâfillerinin 
tadına da baktık. Arapların dediği gibi: 
“Kim bir toplulukla 40 gün yaşarsa on-
lardan olurmuş.” Biz bu yolda ilk adımı 
attık. Acı, tatlı, macera dolu kırk beş 
günü bitirdik. Bu yolda bize yardım-
cı olan hocalarımıza, dekanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkürü bir 
borç biliriz.

Sormayın bana Ürdün’ü

Ağaç yaprakları gibi uçuştu takvim 
yapraklarımız

Bir şelaledeki su damlaları kadar hızlıydı

Yalnızlığın omuzlarıma çivisini çaktığı 
şu gecede

Sormayın bana Ürdün’ü

O artık benim gözbebeklerimde 
yaşıyor…

Ürdün yolcusundan sevgilerle.

Rümeysa Nur Çekici

Dünyanın yedi harikasından biri olan Petra'da

ÜRDÜN SAHNESİNDEN
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Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyele-
rinden oluşan heyet fakültemizi ziyaret etti. 25.04.2012

Gana Müftüsü Şeyh Osman ve beraberindeki heyetin fakül-
temizi ziyareti. 21.05.2012

Sarajevu İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Enes Karic ve Prof.
Murat Dizdarevic fakültemizi ziyaret etti. 29.02.2012

Almanya Koblenz-Landau Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Roman Heiligenthal ve beraberindeki heyetin fakültemizi 
ziyareti. 15.05.2012

Avusturya İslam Cemiyeti’nin fakültemizi ziyareti. 
29.03.2012

Ren ve Vestfalya Protestan Kiliselerinin Papaz adayları 
ziyareti. 08.03.2012
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Kuzey Irak Diyanet İşleri Komisyonu Başkanı Dr. Beşir Ha-
lil Haddâd başkanlığındaki heyet fakültemizi ziyaret etti. 
06.07.2012

İstanbul milletvekili Sayın Mihrimah Belma Satır fakültemizi 
ziyaret etti. 21.05.2012

Japan Muslim Association’ın başkası Amin K. Tokumasu ve 
beraberindeki heyetin fakültemizi ziyareti. 29.08.2012

Rusya Federasyonu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti İmam Ebû 
Hanife Enstitüsünde görevli öğretmen ve öğrencilerinden 
oluşan bir heyet fakültemizi ziyaret etti. 06.09.2012

İran Kültür Bakanı Yardımcısı Ali Muhammedî ve berabe-
rindeki heyet fakültemizi ziyaret etti. 05.07.2012

Çinli akademisyenlerden oluşan bir heyetin fakültemizi zi-
yareti. 09.07.2012



Röportaj

PROF. DR. Raşit Küçük
Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer

Gürer: Muhterem Hocam, Fa-
kültemizde başarıyla yürüttüğünüz 
dekanlık görevinizin ardından Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na 
seçilmiş bulunuyorsunuz. Öncelikle 
yeni görevinizin şahsınız ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye hızlı 
bir toplumsal değişim süreci içerisinde 
bulunuyor. Bu bağlamda Diyanet İş-

leri Başkanlığı’nın belki de temel taşı 
olan Din İşleri Yüksek Kurulu ile ilgili 
kısa bir bilgiden sonra yeni dönemde 
öncelikli olarak ele alması gereken 
meseleler neler olacaktır? 

Prof. Dr. Küçük: İlginiz, alâkanız 
ve hayır temennileriniz için size te-
şekkürlerimi, 32 yıla yakın görev yap-
tığım Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nin tüm öğretim elemanları-
na ve çalışanlarına selam ve sevgilerimi 
sunarak sözlerime başlamak istiyo-

rum. Şüphesiz Diyanet İşleri Başkanlığı 
Türkiye’nin önemli kurumlarından biri 
olma özelliği taşıyor. Diyanet riyâseti, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
merhalesinde düşünülüp tasarlanmış 
ve devlet teşkilatı içinde yerini almış 
ana unsurlardan biridir. Aynı zaman-
da Osmanlı devletinin Şeyhülislâmlık 
makamının adapte edilmiş şeklidir de 
denilebilir. Heyet-i müşâvere, yani bu-
günkü adıyla Yüksek Kurul riyâsetin 
teşkili ile birlikte var olma özelliğine 
sahiptir. Başkanlığın, oldukça uzun sa-
yılacak bir fetret döneminden sonra 
yeni bir kanunî düzenlemeye kavuş-
masının ardından, Din İşleri Yüksek 
Kurulu bu kanunda kendisine yükle-
nen önemli görevleri yerine getirmek 
üzere yeniden yapılanma gayreti içine 
girmiş, buna göre komisyonlar ve çalış-
ma esasları belirlemiş bulunuyor. Yük-
sek Kurul, az önce ifade ettiğim gibi 
teşkilatın kuruluşundan beri değişik 
isimler altında daima varlığını sürdür-
müştür. Günümüze kadar çok önemli 
işler yapmış, pek çok konuda karar 
ve mütâlaalar çıkarmış, milletimizin 
dinî konularda bilgilenmesine katkılar 
sağlamış, teşkilâtın işleyişinde önemli 
işlevler üstlenmiş, bazı dönemlerde di-
yanetin adeta gözü kulağı, bazı kere de 
kuruma siper-i sâika olmuştur. Bugün 
de önemli işler görmekte ve teşkilâtın 
vazgeçilmez bir unsuru olmayı sürdür-
mektedir.

Bilindiği gibi Diyanet teşkilatı bir 
hizmet kurumudur. Fakat Yüksek Ku-
rul, teşkilâtın karar, mütâlaa, düşünce 
ve görüş üreten, soruları cevaplan-
dıran –tâbir câizse– akademik yanını 
oluşturan bir özellik taşımaktadır. Ku-

Bültenimizin bu sayısında söyleşimizi, fakültemizde başarıyla yürüttüğü dekanlık görevinin ar-
dından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı seçilen muhterem hocamız Prof. Dr. Raşit Küçük ile 
gerçekleştirdik. Kendisine yoğun programı içerisinde bizlere zaman ayırdığı için bir kez daha 
teşekkür ederek söyleşimizi sizlerle paylaşıyoruz.

CEVAPLARIMIZ GEÇMİŞİN 
BİRİKİMİNE SAHİP OLMALI
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Röportaj
rulun ele aldığı konular, ülke gündemin-
de veya dünya gündeminde yer alan, 
bir şekilde din ile bağlantısı olduğuna 
inanılan, üzerinde düşünce, görüş, ka-
rar veya mütâlaa beyan edilmeye de-
ğer bulunan tüm alanlardır. Kurulun 
üyelerinin büyük ekseriyeti akademik 
kariyere sahiptir; diğer üyelerimiz de 
ilim ehli kişilerdir. Ayrıca kurulumuz, 
gerektiğinde ülkemizin ilahiyat biriki-
minden, sadece ilahiyatçılardan değil 
ihtiyaç duyduğu konularda birikimli ve 
alanının uzmanı tüm ilim ehlinden ya-
rarlanmaktadır. Kurulun önemli ve çok 
yoğun görevlerinden biri de, yurt içi 
ve dışından yöneltilen soruları cevap-
landırma işlevini üyeleri ve uzmanları 
aracılığıyla aralıksız sürdürmesidir. 

Gürer: Ben de bu konuyu sor-
mak istiyordum. Kurulun temel işlev-
leri arasında halkın dini hususlarda 
aydınlatılması yer almaktadır. Bu 
doğrultuda özellikle fetvalar açısın-
dan halkımızdan gelen temel sorular 
ve sorunlar nelerdir? Bu soru ve so-
runlarda geçmişe kıyasla ne gibi deği-
şiklikler ön plana çıkmaktadır? 

Prof. Dr. Küçük: Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun temel görevi sizin de kısa-
ca işaret ettiğiniz gibi, halkı itikat yani 

inanç, ibadet ve amel yani dini hayatını 
yaşama ve ahlâk konularında bilgilen-
dirmedir. Bunu her türlü meşru araç-
la, yani basın-yayın, radyo-televizyon, 
vaaz, konferans, seminer, sempozyum 
vb. ile yapmak kanunen kendisine ve-
rilmiş bir görevdir. Bize gelen sorular 
ve sorulardaki sorunlar, meseleler, 
problemler salt dinî değil aynı zamanda 
toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, 
bilimsel, yerel vb. alanlardaki yaklaşım 
ve beklentileri ile de ilgili olabilmekte-
dir. Çünkü halkımızın dindarlık duygu-
su, hayatın her alanını bir şekilde dinle 
alakalı görmesi sonucunu doğurmak-
tadır. Doğrusu bu asla yadırganacak 
bir durum da değildir. Fakat biz, bize 
yöneltilen sorulara “câizdir”, “câiz 
değildir”, “evet”, “hayır”, “olur”, “ol-
maz” tarzında cevaplar vermek yerine 
sebep-sonuç ilişkilerini belirterek, ba-
zen hikmetine işaret ederek, çok kere 
bilgi kaynaklarını zikrederek, bazen 
mezhepler arası görüş farklarına temas 
ederek bilgilendirme yapıyoruz. Bu se-
beple verdiğimiz cevapları “fetva” diye 
bir genel şablona oturtmuyoruz. Gö-
revimiz kanunen ne ise onu yapıyor, 
yani bilgilendirme görevini yerine ge-
tiriyoruz. Ama halkımız her bir soruya 
verilen cevaba fetva diyor; bu şekilde 

kabul ediyor, bu onların kendi tevci-
hinden ibarettir. İlgi duyan insanlar, her 
türlü soruyu bize yöneltebiliyor. Fakat 
ağırlıklı konular ibadetler, helal-haram-
lar, aile ile ilgili problemler, evlenme-
boşanma, yeminler, inanç konuları, 
mezhepler, fırkalar, İslam dini ile ilgili 
özellikle batı dünyasında ortaya çıkan 
olumsuz yaklaşımlar vb. konular en ön 
sırada yer alıyor diyebilirim. 

Gürer: Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun fetvaları artık sanal or-
tamda ve siz göreve geldikten sonra 
tasnif çalışmaları başlattınız. “Alo 
Fetva Hattı”’na gelen soruları bilgi 
bankanıza da dahil ediyor musunuz?

Prof. Dr. Küçük: Aslında, zanne-
derim sizlerin de bildiğiniz gibi, Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın internet site-
sinde çeşitli konulardaki sorulara ce-
vaplardan oluşan bir bilgi ünitesi uzun 
zamandır hizmet vermekte idi. Bizim 
yaptığımız iş şudur: Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun “Heyet-i Müşâvere” adıy-
la kurulduğu 1924 senesinden bugüne 
kadar kendisine gelen sorulara vermiş 
olduğu cevaplar, yeniden gözden geçi-
rilmiş, anlaşılır hale getirilmiş, güncel-
lenmiş, tasnife tabi tutulup konularına 
göre düzenlenmiş, teşkilâtımızın, müf-

tülüklerimizin ve hal-
kımızın hizmetine su-
nulmuştur. Bu faaliyet 
benim kurula başkan 
oluşumdan çok önce 
başlatılmış ve önemli 
ölçüde tamamlanmış, 
benim zamanımda da 
sonuçlandır ı lmışt ı r. 
Emeği geçen tüm ar-
kadaşlarıma müteşek-
kirim. Çünkü böyle 
bir işin başarı ile ta-
mamlanması ve ilgili 
her kesime sunulma-
sına ihtiyaç vardı. Zira 
bu konu sadece soru-
lara verilen cevapların 
halka arzından ibaret 
olmayıp Diyanetin iş-
levini, kimliğini, Tür-
kiye gündeminde o 
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günden bugüne yaşanan değişim ve 
gelişimleri de izleme imkânı vermek-
tedir. Biz, kurulumuza yeni gelen ve 
farklılık arz eden sorulara verilen tüm 
cevapları da bu sitemize eklemekte-
yiz. Taşra teşkilâtımızda, müftülükler-
de hizmet veren alo fetva hattı genel 
anlamda ve büyük çoğunluğuyla bu si-
tedeki cevaplardan yararlanmaktadır. 
Sitede bulunan bilgilerle cevaplandı-
rılması mümkün olmayan sorular bize 
gelmekte ve cevaplandırılarak siteye 
eklenmektedir. Böylece önemli bir 
bilgi birikimini milletimizin hizmetine 
sunmuş olmaktayız. 

Gürer: Toplumsal değişim sü-
reci içerisinde ortaya çıkan tartış-
ma konuları arasında Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın, bilhassa son dö-
nemlerde önemli bir yeri mevcut. 
Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile ilgili tartışmaları Kurul’un işlevi 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Küçük: Diyanet İşleri 
Başkanlığı dokunulmazlığı olan veya 
tartışılmaz kabul edilen bir kurum değil. 
Elbette tartışılabilir, eleştirilebilir, varsa 
yanlışları ortaya konulur ve kurum da 
bundan istifade eder, yararlanır. Ancak 
bu tartışmanın, aklî, mantıkî, bilimsel, 
ülke gerçeklerine uygun ve toplumun 
beklenti ve özlemlerini karşılayacak 
nitelikte olması temenni edilir. Meselâ 
diyanet diye bir kurum olmalı mı ol-
mamalı mı yerine, nasıl bir diyanet ol-
malı konusunu tartışmak daha verimli 
olabilir. Çünkü tarihi geçmişimiz ve 
günümüzdeki Müslüman ülkelerin din-
diyanet hayatını göz önüne aldığımız-
da, böyle bir teşkilâta olan ihtiyaç apa-
çık ortadadır. Birçok Müslüman ülke 
böyle bir yapıyı gerçekleştirme arzu ve 
özlemi içindedir. Ve bu ülkelerden bize 
yapılan ziyaretlerin neredeyse tama-
mında ziyaretçi kişiler ve heyetler bu 
isteklerini dile getirip yardım talebinde 
bulunmaktadırlar. Çünkü Türkiye’nin 
Diyanet teşkilâtı, birtakım insanların 
iddia ettikleri gibi tek bir mezhebin 
temsilcisi ve kurumu olmayıp, bütün 
Müslümanları kucaklayıcı bir özellik 
taşımaktadır. İnanç esasları, ibadet uy-

gulamaları, temel ahlâkî kuralları genel 
anlamda aynı olan bütün mezhep ve 
meşrepler diyanette kendini bulabilir. 
Bu alanların herhangi biri veya bütü-
nündeki bazı ihtilaflar ve farklılıklar bir 
ayrılık veya dışlanma sebebi değildir. 
Kurulun karar, mütâlaa ve görüşlerin-
de, sorulara verdiği cevaplarda bu çe-
şitliliği gayet bâriz bir şekilde görmek 
mümkündür. Bizim bundan sakınma-
mız veya endişe duymamız, ya da kına-
mamız söz konusu değildir. 

Din İşleri Yüksek Kurulu her yıl 
geniş katılımlı bir istişare ve ihtisas top-
lantısı gerçekleştirmekte, sonra bunlar 
kitap halinde Diyanet İşleri Başkanlığı 
yayınları arasında neşredilmektedir. Bu 
yıl 30 Kasım 1-2 Aralık 2012 tarihle-
rinde üç gün süre ile 100 civarında ilim 
adamının katılımıyla bu toplantıların 
beşincisini yapacağız. Yıl içinde ihtiyaç 
duyulan konularda, dar anlamda ve işin 
mütehassısı ilim ehli ile çalıştaylar yap-
maktayız. Bu çalıştaylarda önemli neti-
celer elde edilmekte. Bir kısmında ilgili 
konularda kitaplar yazma veya yazdır-
ma ihtiyacı ortaya çıkmakta, bunlar 
da yerine getirilmektedir. 2011 yılında 
“Çağdaş İnanç Problemleri”, “Fetva, 
tarihçesi, usulü, üslubu ve dili”, “İslam 
ve şiddet”, “İslam Ahlakı” konulu ça-
lıştaylar yapmışız. 2012’de yaptığımız 
ve yapacağımız “Mehdîlik”, “Takvim”, 
“Muharrem ayı”, “Medya-Din ve Baş-
kanlık Hizmetleri”, “Din Dili ve Dini 
Söylem Analizi” konulu çalıştaylar var. 
“Türkiye’de imsak vakti ve namaz va-
kitleri” alanındaki gözlem faaliyetleri, 
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ile 
birlikte bir yılı aşkın bir süreden beri 
sürdürülmektedir.

Gürer: Din İşleri Yüksek 
Kurulu’nun vizyonu hakkında neler 
söylemek istersiniz? İlahiyat fakülte-
lerinin bu vizyonun gerçekleşmesinde 
işlevleri ne olmalıdır?

Prof. Dr. Küçük: Bu konuda baş-
kanlıkla kurulu ayrı düşünmek doğ-
ru olmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
onun bir unsuru olan Yüksek Kurul, 
geleceğin dünyasını, geleceğin Türkiye-

sini, ülkenin bölgesinde ve dünyadaki 
yerini ve konumunu, önemini görebil-
diği ve kavrayabildiği ölçüde bir vizyon 
geliştirebilir. Kanaatimce bu vizyon, 
önce düşünce ve yönelişlerde ken-
dini göstermeli, daha sonra kademe 
kademe kurumun merkez teşkilatın-
dan taşraya, yurt dışı temsilciliklerine 
kadar fikren ve fiilen yansımalı ve ku-
şatıcı bir özellik taşımalı. Bu vizyonun 
gerçekleşmesi için kurulumuza düşen 
görev, ortaya çıkan sorunlara, prob-
lemlere ilmî ölçüler içinde çözümler 
aramak, öncelikle Müslüman bireyle-
re ve bizden beklentisi olan herkese 
çıkış yolları göstermektir. Bütün bun-
ları başarabilmek için bilgili, kaliteli ve 
nitelikli insan unsuruna sahip olmamız 
gerekir. Geçmişi her şeyiyle günümü-
ze taşıyamayız, günümüzü de geçmişe 
götüremeyiz. Bu sözlerim ne dünü ret 
ve inkâr anlamına gelir; ne de bugünün 
meselelerine çözüm üretmeyip geçmi-
şin özlemi içinde yaşama manası taşır. 
Dünün ortaya çıkan sorunlarına kendi 
şartları içinde ürettiği bilgiyi ve yaşanan 
tarihi bilerek, günümüzde bilgiyi bizim 
nasıl üreteceğimizi ve problemlerimize 
nasıl çözümler bulacağımızı geçmişin 
birikimine de sahip olarak düşünüp ce-
vaplandırmamız icap eder. İşte bu nok-
tada ülkemizdeki İlahiyat fakültelerine 
de önemli sorumluluk ve yükümlülük-
ler düşmektedir. Çünkü üniversiteler, 
fakülteler bilgiyi üreten kurumlardır. 
Üretilen bu bilgiden bütün hizmet ku-
rumları yararlanır. Diyanet teşkilatının 
hemen her biriminde hizmet veren 
elemanların kahir ekseriyeti İlahiyat fa-
külteleri mezunlarıdır. Şu halde onların 
yetişmişlikleri ve ehliyetli kişiler olma-
ları işin temelini teşkil etmektedir. 

Gürer: Hocam, katılımınız ve 
değerli paylaşımlarınız için çok teşek-
kür ediyoruz…
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Sempozyum
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA İSLAM:
GELİŞMESİ ve GELECEĞİ SEMPOZYUMU
M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Kazakistan 
Cumhuriyeti al-Farabi Üniversitesi 
Felsefe ve Siyasi Bilimler Fakültesi ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Dil-
ler ve Mesleki Kariyer Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi tarafından 18-22 Ni-
san 2012 tarihleri arasında Almatı’da 
ortaklaşa düzenlenen “Günümüz 
Dünyasında İslam: Gelişmesi ve Ge-
leceği” isimli uluslararası ilmi-uygula-
malı konferans al-Farabi Üniversitesi 
ile Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer 
Üniversitesi’nin kampüslerinde ger-
çekleştirildi. Konferansa Kazakistan 
ve Türkiye’den 50 kadar akademisyen 
katıldı.

Halka açık olarak yapılan konferansa 
Türkiye’den Diyanet İşleri eski Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul 29 
Mayıs  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Kafi Dönmez’in yanısıra Prof. 
Dr. Mustafa Altundağ, Prof. Dr. İlyas 
Çelebi, Prof. Dr. Ömer Faruk 
Harman, Prof. Dr. Metin Yurda-
gür, Prof. Dr. İlhan Kutluer, Prof. 
Dr. M. Faruk Bayraktar, Prof. Dr. 
İsmail Safa Üstün, Prof. Dr. Ha-
san Aksoy, Doç. Dr. Ahmet Özel 
ve Öğr. Gör. Mehmet Bulğen birer 
tebliğle katıldılar.

Kazakistan’dan Kazakistan Müslüman-
ları Din İşleri Başkanı ve Orta Asya 
Müftüler Kurulu Başkanı Baş 
Müftü Prof. Dr. Abdüssettar 

H. Derbisali, Tür-
kiye Cumhuri-

yeti Almatı 
Başkonso-
losu Sadin 

Ayyıldız, al-Farabi Üniver-
sitesi Rektörü Galımkayır 
Mutanov, Yabancı Diller 
ve Mesleki Kariyer Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali Özek 
ve Rektörü Prof. Dr. Sab-
ri Hizmetli, Taldykorgan 
Ekonomi ve Hukuk Aka-
demisi Rektörü Prof. Dr. 
Saira Yessimzhanova, 
Kazakistan Uluslararası 
Dinler ve Kültür Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Aydar 
Abuov, Farabi Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şolpan Erbolkızı 
Jamanbalayeva, Kazakis-
tan Cumhuriyeti Din İşleri 

Bakanlığı Almaatı 
Şube Başkanı Ja-
sulan Tajıbayev, 

Dünya Ahıska 
T ü r k l e r i 

B a ş k a n ı 
Ziyahattin İsmihanoğ-
lu, Kazakistan-Türkiye 
İş Adamları Derneği 

Başkanı ve Turkuaz Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Zeki Pilge, Türk Halk-
ları Medeniyet Vakfı 

Başkanı Ahmet Dağ-
duran; Niğde Üniver-
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adnan Gürer, 
Kastamonu Üniver-
sitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali 
Rafet Öskan; 

Kırgızistan’dan Uluslararası Manas 
Üniversitesi Rektörü Sabahattin Bağcı, 
Uluslararası Manas Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmirzayev 
onur konukları olarak katılıp başarı di-
leklerini ifade ettiler.

Akademik çevreler ve halk tarafından 
büyük ilgi gören konferansta Kazakistan 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursul-
tan Abişulı Nazarbayev’in genelde din 
eğitim-öğretiminin, özelde İslam eği-
tim-öğretiminin gelişmesine önderlik 
edip maddi ve manevi destek sağlaması 
takdirle anıldı; barış, hoşgörü, kardeşlik 

ve yardımlaşma dini olan 
İslam’ın toplumsal birlik 
ve beraberliğin gelişe-
rek sürmesindeki rolü-
ne Kazakistan ve Tür-
kiye örnekleri özelinde 
dikkat çekildi; sağlıklı 
şekilde ve bilimsel çiz-
gide yürütülen nitelikli 
din-eğitim-öğretiminin 
toplumsal barışın sür-
dürülmesine büyük kat-
kı sağlayacağı belirtildi.



Sempozyum

K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen “İslam-Türk 
Tarihinde Kıbrıs” başlıklı sempozyum 3-4 Mayıs 2012 tari-
hinde Lefkoşa’da YDÜ’de gerçekleştirildi. Türkiye’den ve 
Kıbrıs’tan çeşitli akademisyenlerin katıldığı sempozyumda 
Kıbrıs’ın İslam’la tanıştıktan sonraki tarihi boyunca siya-
si, askeri, kültürel tarihi ele alındı. Sempozyuma Türkiye 

ve Kıbrıs’tan çok sayıda aka-
demisyen ve dinleyici katıldı. 
Sempozyum sırasında ayrıca 
İslam Hat ve Tezhib sanatının 
güzel örneklerinin sunulduğu 
bir Karma-Sergi düzenlendi. 
Sempozyum programının yanı 
sıra IX. İslam Tarihi Anabilim 
Dalları Koordinasyon Top-
lantısı da bu yıl Lefkoşa’da 
gerçekleştirildi. Türkiye’deki 
İlahiyat fakültelerinin İslam 
Tarihi Anabilim Dallarından 
çok sayıda akademisyenin ka-
tıldığı toplantıda İlahiyat fakül-
telerinde İslam Tarihi eğitim 
ve öğretiminde karşılaşılan 
sorunlar, bu sorunlara yönelik 
çözüm yolları ve teklif ler ele 
alındı. Ayrıca İSTEM dergisi 

ve İslam Tarihçileri Derneği (İSTAD)’nin faaliyetleri hak-
kında bilgiler verildi. Toplantıya fakültemizi temsilen Prof. 
Dr. Ziya Yılmazer, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, Doç. Dr. 
Nuh Arslantaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı ve Arş. Gör. 
Harun Yılmaz ile emekli hocalarımızdan Prof. Dr. Musta-
fa Fayda, Prof. Dr. Ziya Kazıcı ve Prof. Dr. Hulusi Yavuz 
katıldılar.

İSLAM-TÜRK TARİHİNDE KIBRIS SEMPOZYUMU (3-4 MAYIS)

KONGRE-TOPLANTI
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Sempozyum
Açılış konuşmasını sempozyum koordinatörlerinden Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail 
Safa Üstün yaptı. Üstün, sempozyumun Kuzey Kıbrıs için 
önemli ve tarihi bir hadise olduğunu ifade ederek, Kuzey 
Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başlangıcı olacağını, ülkenin il-
mi-kültürel hayatına katkı sağlayacağını söyledi. Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş sem-
pozyum açılışında yaptığı konuşmada, İlahiyat Fakültesi’nin 
dinî konularda en doğru bilgileri verecek, en güvenilir açı-
lımları yapacak fakülte olduğunu ve bununla gurur duyduk-
larını belirtti. Prof. Dr. Şenol Bektaş, konuşmasının sonun-
da Marmara Üniversitesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Sempozyumda sunulan bildirilerin konuları ise şöyley-
di: Doç. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, ‘Müslümanların 
Akdeniz’e Açılması ve Kıbrıs’ın Fethi’; Prof. Dr. Hüseyin Al-
gül, ‘Hala Sultan: Ümmü Haram bt. Milhan’; Doç. Dr. Fatih 
Yahya Ayaz, ‘Memlükler Döneminde Kıbrıs Seferleri’; Prof. 
Dr. Ziya Kazıcı, ‘Osmanlı Fethinden Sonra Kıbrıs Halkına Ya-
pılan Muamele’; Prof. Dr. Mehmet Akif  Erdoğdu, ‘Osman-
lılar Döneminde Kıbrıs’ta İslamiyet’; Doç. Dr. Netice Yıldız, 
‘Kültür ve İnançların Buluştuğu bir yer: Ömerge Mahallesi’; 
Doç. Dr. Ali Efdal Özkul, ‘Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Gö-
rev Yapan Müftüler ve Faaliyetleri’; Mustafa Haşim Altan, 
‘Kıbrıs Vakıfları’. 

Değerlendirme Oturumu, Prof. Dr. Mehmet Şeker başkan-
lığında Osman Ertuğ, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Prof. Dr. 
Mehmet Çelik tarafından yapıldı. Sempozyumda Kıbrıs’ın, 
fethinden günümüze kadar farklı yönleriyle ele alındığı vur-
gulandı. Ayrıca Kıbrıs ile ilgili yüksek lisans ve doktora ça-
lışmalarının yapılmasının teşvik edilmesi gerektiği üzerinde 
görüş birliğine varıldı. Sempozyum sayesinde Kıbrıs’ın İs-
lam tarihindeki yeri ve öneminin tekrar hatırlandığı hususu 
özellikle belirtildi. Bu konuda katkıda bulunan tebliğcilere 
ve katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi. 
Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din 
Musikisi Anabilim Dalı Korosu, Prof. Dr. A. Hakkı Turabi ve 
arkadaşları tarafından bir konser icra edildi. Ayrıca Doç. Dr. 
Mehmet Memiş, Doç. Dr. Bilal Sezer, Yrd. Doç. Dr. Gül Gü-
ney, Yrd. Doç. Dr. Filiz Adıgüzel, Öğr. Gör.Tülin Adanır, Öğr. 
Gör.Özkan Birim’in hazırlamış olduğu İslam Hat ve Tezhib 
sanatının güzel örneklerinden bir demetin sunulduğu karma 
resim sergisinin açılış töreni düzenlendi. Sergideki eserlere 
yoğun ilgi gösterildi.

Sempozyumun ertesinde gerçekleştirilen İslam tarihçileri 
koordinasyon toplantısında ise Türkiye’deki İlahiyat ve Ede-
biyat Fakültelerindeki İslam tarihi bölümlerinin problemleri, 
bu problemlerin çözümüne yönelik teklifler, İslam Tarihçileri 
Derneği’nin faaliyetleri ve İSTEM dergisinin yayın hayatı hak-
kında değerlendirmelerde bulunuldu. 

HADİSİN GÜNCEL DEĞERİ

Yakındoğu Ünisversitesi ve M.Ü. İlahiyat Fakültelerinin 
işbirliği ile düzenlenen “Hadislerin Güncel Değeri” ko-
nulu “I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu” 27-29 
Nisan 2012 tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşti. YDÜ Bü-
yük Kütüphanesi'nde başlayan sempozyuma TC Lefkoşa 
Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. 
Suat Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Uzmanlık alanı hadis olan akademisyenler ve YDÜ İlahiyat 
Fakültesi öğrencileri tarafından büyük ilgi gören sempoz-
yumda konuşan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, 
KKTC'ye YDÜ bünyesinde en ihtişamlı ve büyük caminin 
yapılacağını bildirdi. Hassan, "Cesameti ve işlerliğiyle de 
cami ülkenin en görkemli camisi olacaktır." dedi. Lefko-
şa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ise yeni açılan fakültede 
bu tür etkinlikler düzenlenmesinin takdire şayan olduğunu  
ifade etti.

Yurtiçi ile yurtdışından gelen akademisyenlerin bulunduğu 
konferansa fakültemizden, Din İşleri Yüksek Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Prof. Dr. Mustafa Altundağ, 
Prof  Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Prof. 
Dr. Emin Aşıkkutlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şahyar, Yrd. Doç. 
Dr. Hasan Cirit, Arş. Gör. M. Macit Karagözoğlu, Arş. 
Gör. Rahile Kızılkaya Yılmaz ve Arş. Gör. Dilek Çalışkan 
katıldılar.

Sekiz oturumda yirmibir tebliğ ve müzakerenin sunulduğu 
sempozyumda Dinî İlimler, İlmî Keşifler, Örgün ve Yaygın 
Din Eğitimi, Kültürel Değerlerimiz ve Oryantalist Çalışma-
lar Açısından Hadislerin Güncel Değeri gibi konular tartı-
şıldı. Yurtdışından Prof. Dr. Gregor Schoeler ve Prof. Dr. 
Muhammed Şureyde gibi bilim adamlarının da katıldığı I. 
Hadis İhtisas Sempozyumu, YDÜ’nin gerçekleştirdiği gezi 
programıyla sonlandı.



Sempozyum

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde gelenek haline gelen ve bu yıl al-
tıncısı düzenlenen öğrenci sempozyumu 
fakültemiz konferans salonunda gerçek-
leştirildi. Öğrenciler tarafından bu sene 
uygulamaya konulan ödev dersi sırasın-
da hazırlanan ve İslâmî ilimlerin değişik 
alanlarına tekabül eden çalışmalardan bir 
kısmı kısıtlı bir zaman çerçevesinde adeta 
bilgi şöleni halinde sunulmaya çalışıldı. Üç 
ayrı oturumdan oluşan sempozyumun 
oturum başkanlıkları da ödev dersi veren 
fakültemiz hocaları tarafından yapıldı. Bu 
çerçevede birinci oturum Doç. Dr. Hati-
ce Arpaguş, ikinci oturum Yrd. Doç. Dr. 
Sami Erdem, üçüncü oturum da dekan 
yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Muhammet 
Abay tarafından yönetildi. 

Sempozyumun tebliğleri ve tebliğcileri 
ise şöyleydi: İlk oturumda Kübra Güngör 
“Radıyyuddin Hasan es-Sâgânî’nin Hayatı, 
Meşâriku’l-Envâr isimli eseri ve Osmanlı 
Medreselerindeki Yeri” adlı tebliğinde 
Sâgânî ve eseri üzerinde durdu. Tebliğci 
söz konusu eseri Sâgânî’nin sahih hadis-
lerden seçerek derlediğini, bazı hadisleri 
ise nahiv konularına göre düzenlediğini 
ve bu özelliğinden hareketle Osmanlı 
medreselerinde çok rağbet gördüğü tes-

pitini yaptı. Ömer Faruk 
Korkmaz “Şeyh Safvet ve 
Tasavvuf  Dergisi” isimli 
çalışmasından hareketle 
Şeyh Safvet’in döneminde 
yaşadığı siyasî olaylar se-
bebiyle dergiye tasavvufî 
makalelerden ziyade siyasî 
temalı yazılar yazdığı ana 
fikri üzerinde yoğunlaştı. 
Tebliğci buradan hare-
ketle tarikat-siyaset bağ-
lantısı üzerinde durdu ve 
bunun tarikat kurumu 
için uygun bir tercih ol-
madığını vurguladı. Serap 
Nas “Müzekki’n-Nüfus’ta 
Halvet” isimli tebliğinde 
Osmanlı’da halka yö-
nelik olarak kaleme alı-
nan Eşrefoğlu Rumî’nin 
Müzekki’n-Nüfûs adlı 
eserindeki halvet anlayışı-
nı ortaya koymaya çalıştı. 
Bu amaçla günümüz dün-
yasında herkesin kendi 

dinamiklerini keşfetmesi açısından hal-
vete ihtiyacı olduğu şeklinde iddialı bir 
sonuçla tebliğini bitirdi. İbrahim Agah 
Sağır da “Ermenekli Mustafa Safvet 
Efendi ve Beyânü’l-hak Dergisi” isimli 
çalışmasında önce Beyanü’l-hak dergisi 
ve yazarları hakkında bilgi verdi. Daha 
sonra derginin sahibi Ermenekli Musta-
fa Safvet Efendi’nin dergide yayınlanmış 

makalelerinin konu ve muhtevasına de-
ğindi.  

İkinci oturumun tebliğcileri ve konu 
başlıkları ise şu şekildeydi: Esra Çiftçi 
“Wang Daiyu, Hayatı, Eserleri ve Neo-
Konfüçyanizme Bakışı” adlı tebliğinde 
Wang Daiyu’nun XVI. yüzyılda ilk Müs-
lüman Çinliler arasında yer aldığını ve 
Konfüçyanizm’den hareketle İslâm’ı an-
latmaya çalıştığı tespitinde bulundu. Söz 
konusu tebliğ Wang Daiyu’nun Çinlilerin 
İslâm’la ilgili bir başka dilde okuma ihti-
malleri bulunmadığı için Konfüçyanizm 
ve Çince metinleri okuyan ve Çinli müs-
lümanlara ve gayr-i müslimlere bu yolla 
İslâm’ı anlatan bir kimse olduğunu orta-
ya koydu. Bu oturumun ikinci tebliğcisi 
Hümeyra Çelik ise, “Tevrat ve Kur'an’a 
Göre İlk İnsan Kıssası” başlıklı konuşma-
sına “Kur'an ve Tevrat açısından ilk insan 
kim?” sorusunu cevaplamaya çalışarak 
konuya başladı. Yaratılışın iki kutsal kitap-
taki serüvenini mukayese eden tebliğci 
konunun iki kaynaktaki ortak noktaları 
üzerinde durdu. Üçüncü tebliğci Zeynep 
Şeker de “Mîzân Tefsiri’ne Göre Fetret 
Ehlinin Dinî Sorumluluğu” isimli çalışma-
sında önce Şii alim Tabatabaî hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra fetretin tanımı ve 
kapsamı ile ebeveyn-i Resûl’ün durumu 
gibi konular çerçevesinde Tabatabaî’nin 
fetrete bakışını değerlendirerek mezhep 
farklılığının bu konuya yansımadığı tespi-
tinde bulundu.

ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
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Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muham-
met Abay’ın başkanlığını yaptığı üçüncü 
oturumda ise Mümine Çekim “Tehafütü’l-
Felasife’de Âlemin Yaratılması Çerçeve-
sinde Gazzâlî’nin Filozoflara Eleştirisi” 
isimli tebliğini sundu. İslâm düşüncesinde 
etkili olan Tehafüt geleneği bağlamında 
Gazzâlî’nin yaratılış ve âlemin kıdemi gibi 
konularda İslâm filozoflarına eleştirilerini 
inceleyip değerlendirdi. İkinci konuşmacı 
olan Güvenç Şensoy ise “İmam Matüridî 
ve Mucize” isimli tebliğiyle nübüvvetin 
ispatını temin eden mucize konusunu 
İmam Matüridî’nin bakışıyla açıklama yo-

luna gitti. Bu amaçla İmam Matüridî’nin 
tefsiriyle Kitâbü’t-Tevhîd’indeki konuyla 
ilgili açıklamalarını telif  etmeye 
çalıştı. Son konuşmacı Rabia Gök 
de yakın zamanlarda tartışma 
zemini bulan “Ana dilde İbadet” 
konusunu klasik dönem uleması 
ile son dönem uleması açısından 
iki farklı çerçeveden inceledi. Ebû 
Hanife’nin konuyla ilgili açıklama-
larından hareketle yakın dönem 
düşünürlerinin konuyu amacının 
dışında değerlendirdiklerini ifade 
eden tebliğci, güncel yorumlara 

katılmadığını bildirdi. Ebû Hanife’nin ge-
çici bir zaman diliminde azîmetin kaldırıl-
masına yönelik görüşünün genel bir yak-
laşım olmayacağı vurgusunu yaparak din 
dilinin Müslümanlar arasında ortak payda 
olduğunu ve değiştirilmesinin uygun ol-
madığını dile getirdi.

Öğrencilerin kendi çalışma alanlarında 
uzmanlaşmalarına yardımcı olacak söz 
konusu tebliğler, dinleyici arkadaşları 
ve hocaları nezdinde takdirle karşılan-
dı. Nitekim öğrencilerin sunumlarından 
oluşan bu bilgi şöleni, dinleyiciler arasın-
da bulunan başta ders hocaları Prof. Dr. 
Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Ahmet 
Özel olmak üzere hocalar tarafından be-
ğeni ve takdirle takip edildi. 

Sempozyum

İSLAMİ TÜRK 
EDEBİYATI 
SEMPOZYUMU

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’nın Yağmur 
Dergisi’yle birlikte organize ettiği “İslâmî Türk Edebiyatında Cenâb-ı Al-
lah” konulu sempozyum 5-6 Ekim 2012 tarihlerinde Üsküdar Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını Fakültemiz 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sâfi Arpaguş yaptı. Arpaguş açılış konuşmasında 
İslâmî Türk edebiyatına ana hatlarıyla bakıldığında bu edebiyatın temel ama-
cının ve konusunun “ma’rifetullâh” olduğunu belirterek Türkler’in İslâmiyet’i 

kabul etmelerinden sonra yazılan neredeyse tüm eserlerde 
Allah’ın varlığını, birliğini, azametini, esma, sıfat ve ef ’âlini, bun-
ların tecellîlerini anlatan, O’na duâyı konu edinen sayısız bölüm-
lerin bulunduğunu, hattâ bu konularda pek çok müstakil eserin 
kaleme alındığını anlattı. Bu tür sempozyumlar vesilesiyle kaybe-
dilen bir çok değerin yeniden ihyâ edileceğine inandığını vurgula-
yan Arpaguş konuşmasını sempozyuma iştirâk edenlere Fakülte 
Yönetimi adına teşekkür ederek tamamladı.

İslâmî Türk Edebiyatı sempozyumunda sunulan 28 tebliğ arasın-
da Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Uzun’un 
“İslâmî Türk Edebiyatında Tevhid Türü”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Karataş’ın “İslâmî Türk Edebiyatında Tazarrunâme’nin Yeri” 
başlıklı tebliğleri de yer aldı.

Doç. Dr. Sâfi Arpaguş



Etkinlik
GÜNCEL KELÂM TARTIŞMALARI
2011-2012 Eğitim-
Öğretim dönemin-
de Kelâm Anabi-
lim Dalı “Güncel 
Kelâm Tartışma-
ları” başlığı altında 
bir dizi etkinlikte 
bulundu.

Bu etkinliklerin 
ilkinde İngilte-
re Başpiskopos’u 
Rowan Williams 
ile meşhur ateist 
Richard Dawkins 
arasında 27 Şubat 
2012’de Oxford’da 
gerçekleşen tartış-
manın sunum ve 
değerlendirilmesi 
yapıldı. Toplantının 
tanıtım sunumu Şe-
hir Üniversitesi Arş. 
Gör. Salih Günaydın 
tarafından yapıldı. 

Güncel Kelam Tartışmaları – II’de Stephen Hawking'in Büyük 
Tasarım (The Grand Design) isimli kitabı değerlendirildi. Haw-
king bu kitabında “bilimin evreni tek başına izah edebileceğini, 
bu nedenle teolojinin gereksiz olduğunu” iddia etmişti. Kitabın 
tanıtım sunumu, Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğretim Gö-
revlisi Mehmet Bulğen tarafından yapıldı.

Güncel Kelam Tartışmaları – III’ün konusu ise Teolojik ve Fel-
sefi  İmalarıyla CERN Deneyleri idi. Bu bağlamda toplumda daha 
çok Tanrı Parçacığı olarak bilinen Higgs Bozonu ve günümüz fi -
ziğinin madde görüşü (Standart Model) değerlendirildi. Toplan-
tının sunumu Koç Üniversitesi Fizik Bölümünden Arş. Gör. Enis 
Doko tarafından yapıldı.

Nöroteoloji mi Neoteoloji mi? 
başlıklı Güncel Kelam Tartış-
maları – IV’de ise beyin, bilinç, 
ruh, düşünce, inanç ilişkisi gibi 
konular günümüz tıp biliminin 
verileri eksininde tartışıldı. Top-
lantının sunumu Konya Meram 
Devlet Hastanesinden Uz. Dr.  
M. Sait Buğdacı tarafından ya-
pıldı.

Serinin beşinci ve son toplan-
tısı olan Güncel Kelam Tar-
tışmaları – V’de ise günümüz 
bilimsel kozmolojisinin temel 
kuramlarından Big Bang Teo-
risi ele alındı. Sunumun birinci 
bölümünde Koç Üniversitesi 
Fizik Bölümünden Arş. Gör. 
Enis Doko teknik tanıtım yapar-
ken, ikinci sunumda Acıbadem 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. 
Emre Dorman teorinin felsefi  
ve teolojik imalarını anlattı. 

Özelde kelâm ilminin, genel-
de de İslâm Dünyası’nın yeni 
yaklaşım ve çözümlere ihtiyacı 
olduğu bir dönemde “Güncel 
Kelâm Tartışmaları”nın amacı,  
daha çok bilimsel gelişmelerle 
ortaya çıkan ve teolojik imalar 
da taşıyan tartışma konularını 
kelâm ilminin gündemine ta-
şımak ve sonrasında bunlara 
İslâm dininin temel esaslarıyla 
örtüşen bir perspektifle günü-
müz insanının anlam dünyasına 
hitap eden çözümler getirmek-
tir.

Bu amaç doğrultusunda Güncel 
Kelâm Tartışmaları toplantıları 
iki bölümden oluşuyor. Birinci 
bölümde ilgili konunun uzma-
nı tamamen tarafsız bir şekilde 
meseleyi ilmî olarak açıklayan 
bir sunum yapıyor. İkinci bölüm-
de ise konu hakkında felsefi  ve 
teolojik tartışmalara geçiliyor. 
Burada her türlü görüş serbest 
bir şekilde dile getiriliyor. Öğ-
retim Elemanları ve Lisans Üstü 
öğrencilerinin  katıldığı bu top-
lantılar büyük ilgi görüyor.

Kelam Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Saim Yeprem
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Etkinlik
KUR’ÂN-I KERÎM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI HAZIRLIK SINIFI 

ORYANTASYON 
PROGRAMI

Fakültemizde geleneksel hâle gelen 
“Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarış-
ması” bu yıl da tertip edildi. Fakülte 
öğrencileri ve öğretim üyelerinin yo-
ğun ilgi gösterdikleri yarışma programı 
boyunca, belli bir ahenk ve üslup içeri-
sinde tilâvet olunduğu zaman Kur’ân-ı 
Kerîm âyetleri ile insan sesinin oluştur-
duğu etkileyici atmosfere bir kez daha 
tanıklık edildi.

Geçtiğimiz yıllarda sa-
dece erkek öğrenciler 
arasında gerçekleştiri-
len yarışma, bu yıl ilk 
defa kız öğrenciler ara-
sında da düzenlendi. 
24.05.2012 tarihinde 
kız öğrenciler arasında 
yapılan yarışmaya aday 
ve seyircilerin ilgisi bek-
lentilerin üzerindeydi. 

Yarışmaya on yedi kız öğrenci katılırken 
Gülsüm Bilgiç birinci, Özlem Yazgu ikin-
ci, Gülhiman Hekimoğlu üçüncü oldu.

25.05.2012 tarihinde de erkek öğrenciler, 
kendi kategorilerinde kabiliyetlerini sergi-
lediler. Yarışmaya katılan dokuz öğrenci 
arasında Mustafa Yaşar birinciliğe, Mah-
mut Hüdâi Karakuran ikinciliğe, Gökhan 
Uygun üçüncülüğe layık görüldü.

Fakültemizde bir yıldır uygula-
mada olan oryantasyon progra-
mı hazırlık öğrencilerinin İlahiyat 
Fakültesi’ne ve İstanbul’a inti-
baklarını sağlamayı, öğrencilerin 
eğitim sürecinde yaşadıkları belli 
başlı problemleri çözmelerine 
ve daha donanımlı olarak lisans 
eğitimine başlamalarına yardımcı 
olmak amacıyla başlatıldı. Prog-
ramın tatbik ve takibi Fakülte 
yönetiminin tayin ettiği genel bir 
sorumlu hoca tarafından yürü-
tülmektedir. Ayrıca her bir ha-
zırlık sınıfı şubesi için müstakil 
bir danışman hoca atanmış olup, 
bu danışmanlar öğrencilerle ila-
hiyatta öğrenci olmak, yabancı dil 
öğrenme ve verimli ders çalışma 
teknikleri, İslam ilimleri ve İslam 
düşüncesi, Türk düşüncesi ve Türk 
edebiyatı, İslam tarihi ve sanatları 
ve İstanbul’da yaşmak gibi konu-
larda toplantılar yapmaktadırlar.

Program fakülte yönetimi ve 
Arap Dili ve Belağatı hocalarının 
tüm hazırlık öğrencileriyle yaptığı 
tanışma toplantısıyla başlamıştır. 
Oryantasyon programında ayrıca 
İstanbul Boğazı’nda bir yat gezisi 
ile İSAM Kütüphanesi’nin ziyare-
ti gibi kültürel faaliyetlere de yer 
verilmektedir. Program Yrd. Doç. 
Dr. Özgür Kavak'ın rehberliğinde 
devam etmektedir.

Fakültemiz 2012-13 eğitim-öğretim yılı başında Rektörlüğümüz tarafından yap-
tırılan yeni kantinine kavuştu.

Fakülte Kültür Merkezi’nin girişinde 
öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin 
fotokopi ve cilt ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla bir merkez kuruldu.  



Koordinasyon Toplantıları
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALLARI 
KOORDİNASYON TOPLANTISI 

İslam Hukuku Anabilim Dalları 
Koordinasyon Toplantısı

Tasavvuf Anabilim Dalları 
Koordinasyon Toplantısı

İlahiyat Fakülteleri Dinler Tarihi Anabilim Dalları II. Koordinasyon 
Toplantısı 1-3.06.2012 tarihleri arasında fakültemizde gerçekleş-
tirildi. Anabilim Dalı’nın meselelerinin ele alındığı toplantı, Fakül-
temiz Dekanı Prof. Dr. Ali Köse’nin yaptığı açılış konuşması ile 
başladı. Sırayla söz alan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Prof.Dr. 
Abdurrahman Küçük, Prof. Dr. Harun Güngör, Prof. Dr. Şinasi 
Gündüz ve Prof. Dr. Ali İhsan Yitik, dünyadaki ve Türkiye’deki yeni 
gelişmeleri dikkate alarak anabilim dalının geliştirilmesi ile ilgili bazı 
tavsiyelerde bulundular. 

Koordinasyon toplantısında ‘Dinlerde Heretik ve Senkretik Hare-
ketler’ başlıklı bir sempozyum da gerçekleştirildi. Dört oturumda 
gerçekleşen sempozyumun ‘heretik hareketler’ kısmında; Doç. 
Dr. Kürşad Demirci ‘Heretik Bir Ermeni Hareketi: Pavlakilik’, Yrd. 
Doç. Dr. Muhammet Tarakçı ‘Nestorius Nesturî miydi?’, Prof. Dr. 
Hidayet Işık ‘Bakıllânî’nin Temhid’inde Nesturilere Yönelik Eleştiri-
ler’, Doç. Dr. Hakan Olgun ‘Katoliklik Perspektifinden Bir Heretik 
Hareket Olarak Protestanlık’; ‘senkretik hareketler’ kısmında ise, 
Prof. Dr. Kadir Albayrak ‘Bogomillik’, Arş. Gör. Hammet Arslan 

‘Sih Dini’, Doç. Dr. İsmail Taşpınar ‘Mani ve Maniheizm’ ve Prof. 
Dr. Mustafa Öz ‘Bahailik’ konulu tebliğler sundular.

Koordinasyon Toplantısı, Büyük Çamlıca gezisi ve özel bir yat 
ile yapılan yemekli Boğaz gezisi ile son buldu. Koordinasyon 
Toplantısı’nın önümüzdeki yıl Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nın organizatörlüğünde 
yapılması kararlaştırıldı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İslam Hukuku Anabilim Dalları Ko-
ordinasyon Toplantısı 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde 19 Mayıs Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Samsun’da yapıldı. Toplan-
tının ilk gününde “Hükümlere Etkisi Bakımından İhtiyaç ve Zaruret” 
başlıklı oturum ve müzakeresi; ikinci gün ise “İslam Hukuku Ana-
bilim Dallarındaki Lisans Üstü Ders İçeriklerinin Değerlendirilme-
si” konulu oturum yapıldı. Toplantıya fakültemizden Anabilim Dalı 
Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Atar, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. 
Bilal Aybakan, Doç. Dr. Rahmi Yaran, Prof. Dr. Ahmet Özel, Doç. 
Dr. Kemal Yıldız, Doç. Dr. Hasan Hacak,  Arş. Gör. Nail Okuyucu 
ve Arş. Gör. Hacer Kontbay katıldı.

Tasavvuf Anabilim Dalları Koordinasyon ve İstişare 
Toplantısı’nın beşincisi bu yıl 5-6 Mayıs 2012’de tarihle-
rinde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahip-
liğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Toplantıda Tasavvuf 
-I ve Tasavvuf -II derslerinin müfredat konularının be-
lirlenmesi, geliştirilmesi ve yeni müfredata uygun ders 
kitabı hazırlanması ile ilgili konuların ele alınıp değerlen-
dirilmesinin yanı sıra Tasavvuf Anabilim Dalı ile ilgili lisans 
ve lisans üstü derslerle ilgili meseleler tartışıldı. Toplan-
tıya fakültemizi temsilen Prof. Dr. Necdet Tosun, Yrd. 
Doç. Dr. Ali Namlı, Arş. Gör. Zeynep Şeyma Özkan ile 
emekli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Mustafa Tahralı 
katıldılar.
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Koordinasyon Toplantıları
XVII. KELAM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE 
“GNOSTİK AKIMLAR VE OKÜLTİZM” KONULU SEMPOZYUM

XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordi-
nasyon Toplantısı ile “Gnostik Akımlar 
ve Okültizm” konulu sempozyum 25-26 
Mayıs 2012 tarihlerinde Malatya İnönü 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapıldı. 
Sempozyuma İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Ceyhan, rektör 
yardımcıları, fakülte dekanları, yurtiçi ve 
dışından çok sayıda akademisyen katıldı. 
Sempozyum’un başkanlığını ise İnönü Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Saffet Sancaklı Yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından 
Sempozyum’un açılış konuşmasını “Her-
metizmin İslâm Kültürüne Girişi ve Tesir-
leri” isimli tebliğiyle Kelâm Anabilim Dalı 
Başkanımız Prof. Dr. İlyas Çelebi yaptı. 
Daha sonra sempozyumun oturumları-
na geçildi. Bu toplantılarda genel olarak 
“Farklı Din ve Felsefelerde Gnostisizm ve 
Okültizm”,  “İslam Düşünce, Kültür ve 
Folklöründe Gnostisizm ve Okültizm”, 
“Modern Sonrası Akımlarda Gnostisizm 
ve Okültizm” konuları ele alındı. 

“Farklı Din ve Felsefelerde Gnostisizm” 
başlıklı II. Oturumun başkanlığını Fakülte-
miz Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Metin Yurdagür yaptı. Ayrıca bu 
oturumda fakültemiz Din Eğitimi Anabilim 
Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yur-
dagül Mehmedoğlu ve Doç. Dr. Ali Ulvi 
Mehmedoğlu birlikte hazırladıkları “Kadîm 
Bir İlgiden Beslenen Meydan Okuma: 
Ruhsallık (Spirituality)” isimli tebliğlerini 
sundular. Fakültemiz Kelâm Anabilim Dalı 
emekli öğretim üylerinden Prof. Dr. Bekir 
Toplaoğlu’nun başkanlığını yaptığı “İslam 
Kültüründe Gnostik ve Okültistik Tezahür-
ler” başlıklı V. Oturumda ise Fakültemiz 
Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hatice Arpaguş “ İslâm Halk Öğretisin-
deki Mit ve Efsaneler” isimli tebliğini sundu. 

Toplantının değerlendirmeden önceki 
son oturumunda Kelâm Anabilim Dalları 
Eğitim-Öğretim meseleleri tartışıldı. Bu 
otumun başkanlığını Fakültemiz Kelâm 
Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. İlyas 
Çelebi yaptı. 

Toplantının değerlendirme kısmında ise, İs-
lam düşünce tarihinde kadim kültürlerden 
beslenen birtakım gnostik akımların dinî 
açıdan olduğu kadar sosyal ve ekonomik 
açıdan da iz bırakan etkileri olduğu, İslam 
dünyasında birtakım bâtınî fırkaların doğ-
masına, ayrıca insan aklını ve dünyevi olan 
her şeyi değersizleştiren akımların ortaya 
çıkmasına kaynaklık ettiği belirtildi. Gnos-
tik akımların günümüz İslam Dünyasında 
da etkinliğini sürdürdüğü, toplumdaki ma-
nevi boşluğu da fırsat bilerek meditasyon, 
yoga, ruhsal arınma, astroloji, sembolizm, 
kahinlik, sihir, büyü ve falcılık gibi gizem içe-
rikli bazı uygulamalarla başta gençlik olmak 
üzere toplumun çeşitli katmanlarında etkili 
oldukları ifade edildi.  Bütün bu sebep-
lerle gnostik fikir ve akımların geleneksel 
yapılarını ve çağdaş dini akımlar içerisinde 
farklı şekillerde yeniden ortaya çıkan te-
zahürlerini İslam inanç esasları açısından 
bilimsel bir yöntemle tartışmak gerektiği, 
belirtildi. Düzelenen “Gnostik Akımlar ve 
Okültizm” adlı sempozyumun genel ama-
cının da bu sorunları ön yargılardan uzak 
bir şekilde ele alıp, günümüz toplumu için 
getireceği neticeleri tartışmak ayrıca su-
nulan bildirileri ve sonuçlarını yayınlayarak 
kamuoyu ile paylaşmak olduğu vurgulandı.

Toplantı sonrasında Anabilim Dalı Başka-
nımız Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Öğr. Gör. 
Mehmet Bulğen Türkiye İlahiyat Fakülteleri 
Kelâm Anabilim Dallarının ortaklaşa dü-
zenledikleri bir platform olan kelam.org 
internet sitesinin ve Kelam Araştırmaları 
Dergisi’nin (KADER) Yönetim Kuruluna 
seçildiler.

24.05.2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen I. Ulusal Din Psikolojisi ve Ma-
nevi Bakım çalıştayı Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, Toplum Ruh Sağlığı Derneği ile Palyatif  Sağlık 
Hizmetleri Derneği tarafından düzenlendi. Programa yurt içinden ve dışından pek 
çok akademisyen katıldı. Programda, “Manevi Bakım Uzmanı’nın Görev Tanımı”, 
“Manevi Bakım Uzmanı Yetiştirme Programının Belirlenmesi”, “Manevi Bakım Uz-
manlarının Çalışma Alanları” ve “Manevi Bakım Uzmanlarının Uygulama Alanların-
da Karşılaşabileceği Sorunlar ve Öneriler” alanlarında çalıştaylar yapıldı. Programa 
fakültemizden Din Psikolojisi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Ayten katıldı.

“I. ULUSAL DİN PSİKOLOJİSİ VE MANEVİ BAKIM ÇALIŞTAYI” ANKARA’DA YAPILDI



Panel ve Konferanslar
Konferans

13 Nisan 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi 

Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Konferans Salonu, 13 
Nisan 2012’de iki önemli konuğa ev sahipliği yaptı. Siyasetin 
iki değerli ismi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
ve TBMM Başkan Vekili Dr. Meral Akşener “Siyasette Kadın 
Olmak” konulu konferans için fakültemizdeydiler. Konferansa 
Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hamza Kandur da iştirak ettiler. Konferans Yrd. Doç. Dr. 
Banu Gürer’in fakültemizi tanıtan sunumuyla başladı. Progra-
mın moderatörü olan dekanımız Prof. Dr. Ali Köse, farklı iki 
siyasal partinin temsilcilerini böyle bir gündem başlığı altında 
buluşturmanın fakültemiz için bir gurur kaynağı olduğuna işa-
ret ederek kadınların yönetimde aktif  olmaları konusunu açık 
yüreklilikle konuşabilmenin gereğini vurguladı. 

Konferansta ilk sözü alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, aynı çatı altında yıllarca ülkeye beraber hizmet 
verdikleri TBMM Başkan Vekili Dr. Meral Akşener’in mevcut 
birikimiyle siyaset ve kadın konularında bir ideal sayılabilece-
ğini, bu yüzden kendisiyle aynı konferansta buluşmanın her 
türlü teşekküre değer bir girişim olduğunu belirterek söz-
lerine başladı. Daha sonra siyasetin neliğini üzerinde duran 
Şahin, sosyal tarihimizin bize biçtiği rollere dikkat çekerek yö-
netim noktasında erkekle kadınının ayrıştırılan konumlarına, 
ancak küreselleşme bağlamında yaşanan dönüşüm sebebiyle 
bu bölüştürülmüş rollerin birbirine geçişli bir hale geldiğine 
vurgu yaptı. Oy kullanma hakkının elde edilmesinden başla-
yarak yönetimde söz sahibi olmaya kadar giden süreci özet-
leyen Şahin, erkekle kadının her yönden birbirini tamamladık-
larını, kadınların siyasete katkılarının insanlık adına büyük bir 
zenginlik olduğunu belirtti. Sivil toplumun güçlenmesi, hukuk 
devletinin temellenmesi ve ileri demokrasiye dönük atılımın 
gerçekleşmesi açısından kadınların siyasete aktif  katılımlarının 

önemine değindi. “Siyaset ka-
dın işi değildir” sloganının hü-
küm sürdüğü bir sistemin artık 
işlevsiz olduğunun altını çizdi. 

Şahin’den sonra söz alan 
TBMM Başkan Vekili Dr. Me-
ral Akşener ise fakültemizdeki 
öğrencilerle buluşmuş olmak-
tan, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin’le böyle 
bir konu çerçevesinde söy-

leşmekten ötürü şükranlarını sunarak konuşmasına başladı. 
Siyasetin, hikmetle, irfan ve ferasetle tamlık bulacağını söy-
lenen Akşener, Hz. Peygamber’in eşlerinden örnekler verdi. 
İlahiyat fakültesinde eğitim görmenin ve bu şekilde mânevî 
hafızamızla bağ kurmanın önemine değindi. Türkiye’deki si-
yasal kültürün erkek-kadın ilişkilerini düzenleme bakımından 
farklı dönemlerde farklı sınavlar verdiğine değinen Akşener, 
bugün gelinen noktada karar mekanizmalarında kadınların 
yer almasının bir insanlık gereği olduğunu, dolayısıyla üniver-
site okuyan kızlarımızın üzerine büyük bir sorumluluk düştü-
ğünü söyledi. Bunun bir sosyal duyarlılığa, tarih bilincine ve 
vatandaşlık sorumluluğuna bağlı olduğuna değinen Akşener, 
gelecek nesillerin bu konuya duyarsız kalmalarının affedile-
mez bir ihmal olduğuna işaret etti. 

Öğrencilerin sorularıyla ilerleyen konferas, son olarak 
rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül’ün “yeni anayasa” çalış-
malarının hızlanması gerektiğine ve toplumumuzun böyle 
bir sivil anayasaya her zamankinden daha fazla gereksinim 
duyduğuna değinen kapanış konuşması ve Fatma Şahin ile 
Meral Akşener’e sunduğu plaketlerle sona erdi. 
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Konferans

Konferans

Cumhuriyet 
Dönem’inde Yüksek 
Din Eğitimi

The Image of Islam 
in Western Europe

İslam’ın Kadın ve 
Erkek İlişkilerine 
Bakışı

Prof. Dr. Halis Ayhan

20 Mart 2012

22 Mart 2012

26 Mart 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dekanlık Binası Yönetim Kurulu Odası

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

22 Mart 2012 tarihinde Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda Fakültemizin emek-
li öğretim görevlilerinden eski YÖK üyesi 
Prof. Dr. Halis Ayhan din eğitiminin sey-
rindeki yarım asırlık tecrübesini bizlerle 
paylaştı. Hocamız Tanzimatla eğitimdeki 
değişme hareketi, Tevhid-i Tedrisatın ne-
deni ve sonuçları, ayrıca YÖK ve yüksek 
dini eğitimdeki rolü üzerinde konuştu. 

Almanya Bayreuth Üniversitesi, 
Kültür Araştırmaları Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Christoph 
Bochinger, Avrupa’da İslam algısına 
ve tarihsel köklerine ilişkin bir kon-
ferans verdi. Özellikle Uluslararası 
İlahiyat Bölümü öğrencilerimizin 
katıldığı konferansta, günümüz dün-
yasında farklı İslam algılarının hangi 
sosyal ve siyasi temellere yaslandığı-
na değinildi. Din hizmetlerinde kar-
şılaşılması muhtemel yeni durumlar 
ve yeni dönemde siyasi stratejilerin 
dinden beklentileri hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

26 Mart 2012 tarihinde Kültür 
Merkezi Konferans Salonunda ya-
zar Sema Maraşlı İslam’ın Kadın ve 
Erkek İlişkilerine Bakışı konulu bir 
konferans verdi. Yazar, konferans-
ta İslam’ın kadın ve erkek ilişkileri 
hakkındaki ilkeleri üzerinde günlük 
hayattan örnekler verdi. Okulumuz 
öğrencileri ile hasbihal havasında 
geçen program karşılıklı görüş ve 
önerilerle ayrıca yazara yöneltilen 
sorularla renklendi. Yazar progra-
mın sonunda kitaplarını imzaladı.

Christoph Bochinger Sema Maraşlı

Konferans

Küresel Çağda 
Değişim
–Postmodernite-İnovasyon–

9 Mayıs 2012
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

9 Mayıs 2012 tarihinde toplum-
bilimci Abdurrahman Arslan Kü-
resel Çağda Var Olmak konulu 
bir konferans verdi. Yazar, kon-
feransta küreselliğin ne olduğu 
ve değişimin ne anlam ifade et-
tiği üzerinde durdu. Kesintisiz ve 
hafızasız bir değişimin götürdüğü 
inceliklere işaret ederek günümüz 
dünyasının süratle içine düştüğü 
kaosu anlattı. Fakülte öğrencile-
rinin geniş katılımı sebebiyle canlı 
bir atmosferde geçen konferans 
soru-cevap faslıyla sona verdi. Ya-
zar programın sonunda kitaplarını 
imzaladı.

Abdurrahman Arslan
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Konferans

Konferans

Konferans

Söyleşi

Modern İslam Algısı

Yitik Hafızanın 
Peşinde

The Image of Islam 
in American Media

“Terapi” Kitabı 
Üzerine Söyleşi

17 Nisan 2012

Ümit Meriç

29 Mart 2012

7 Mayıs 2012

27 Mart 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dekanlık Binası Yönetim Kurulu Odası

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

17 Nisan 2012 Salı günü Ebu Bekir 
Sifil Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde “Modern İslam Al-
gısı” konulu bir konferans verdi. 
Ebu Bekir Sifil İslam’da modernizm 
hakkındaki görüşlerini, bu konuda 
yazdığı kitapların ve ortaya koyduğu 
eleştirilerin muhtevasını aktardıktan 
sonra program soru ve cevaplarla 
sonlandırıldı.

7 Mayıs 2012 tarihinde Kültür Merkezi Konfe-
rans Salonunda Prof. Dr. Ümit Meriç ile Yitik 
Hafızanın Peşinde başlıklı konferansı gerçekleş-
tirdik. Yazar, konferansta kültürel hafızanın an-
lamını günlük hayattan ve edebiyattan örnekler 
vererek anlattı. Öğrencilerle söyleşi havasında 
süren konferans karşılıklı görüş ve önerilerle 
ayrıca yazarın aktardığı hatıralarla akıcı bir soh-
bet şeklinde geçti. 

29 Mart 2012 tarihinde Delawa-
re Üniversitesi Siyasal Bilimler ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğ-
retim üyesi Dr. Muktedir Han ile 
Amerika medyasında İslam algısını 
konu alan bir konferans gerçek-
leştirildi.  Araştırmacı, özellikle 11 
Eylül saldırıları sonrasında yaşanan 
medyatik savaşları odağa alarak 
konuyu tarihsel geçmişiyle birlikte 
ele aldı. Günümüzdeki siyasi hesap-
laşmaların aracı olarak medyanın 
kültürdeki belirleyiciliğini örnekle-
riyle detaylandırarak anlattı. Fakülte 
öğrencilerinin geniş katılımı olduğu 
gözlenen konferas, medyanın sos-
yal rolü hakkında da gayet bilgilen-
dirici oldu.

27 Mart 2012 tarihinde M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı 
Konferansları bünyesinde Prof. Dr. 
Kemal Sayar’la Terapi kitabı üzerine 
bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, psikote-
rapi, psikoterapide kültürel unsurlar, 
psikoterapi ve değerler, psikoterapi-
de yaklaşımlar gibi konular üzerinde 
duruldu. Yazar, konuya yönelmesinin 
ve böyle bir kitap yazmasının hikaye-
sini de anlattı. Günümüz kültürü açı-
sından gitgide vazgeçilmez hale gelen 
terapinin hangi düşünce temellerine 
yaslandığını ve medeniyetimizde bu 
temellerin karşılığının bulunup bulun-
madığını sorguladı. Söyleşi sonrasında 
öğrencilerin sorularını yanıtlayan yazar, 
isteyenler için kitabını imzaladı. 

Ebubekir Sifil Muqtedar Khan

Kemal Sayar



Bahar 2012

İla
hi

ya
t 

H
A

BE
R

28-29

Panel ve Konferanslar

Panel

Bilişsel Model Bağlamında Vesvese ve 
Obsesif Kompulsif Bozukluk

17 Nisan 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dekanlık Binası Yönetim 
Kurulu Odası

17 Nisan 2012 tarihinde M.Ü. İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana 
Bilim Dalı Konferansları bünyesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfullah Beşiroğlu, Bilişsel Model 
Bağlamında Vesvese ve Obsesif  Kompulsif  Bozukluk başlıklı bir kon-
ferans verdi. Beşiroğlu, genelde obsesif  kompulsif  bozukluklar ve 
özelde dini obsesif  kompulsif  bozukluklar ve vesvese kavramı üze-
rinde durdu. Prof. Dr. Kemal Sayar da programa müzakereci olarak 
katıldı.

Lütfullah Beşiroğlu 
Kemal Sayar

16-21 mart tarihleri arasında “Almanya’da dinler- tarihte ve günü-
müzdeki yeri” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Almanya Bayreuth 
Üniversitesi, Kültür Araştırmaları Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Christoph Bochinger, Fakültemiz Uluslararası İlahiyat Bölümü öğ-
rencilerine "Almanya'da Din; Tarihsel ve Çağdaş Durumu" konulu 
seminerler verdi. 

Konferans

Tasavvufun Diliyle 
Efendimiz (s.a.v.)

1 Mart 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür 
Merkezi Konferans Salonu

Tasavvuf konulu kitaplarıyla tanınan yazar 
Cemalnur Sargut, 1 Mart 2012 tarihinde 
Kültür Merkezi Konferans Salonunda Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) tasavvuftaki algılanı-
şı üzerine bir konferans verdi. Yazar, kon-
feransta hakikat-ı Muhammediyye konu-
sunu kendine has üslubuyla anlatıp önde 
gelen sûfîlerin bu konudaki sözlerini yo-
rumlayarak aktardı. Yer yer fakülte öğren-
cileri ile sohbet havasında süren konferans 
katılımcıların görüşleri ve yazara yöneltilen 
sorularla sona erdi.

Cemalnur Sargut
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Konferans

30 Mayıs 2012

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür 
Merkezi Konferans Salonu

ABD’nin College of  Holly Cross Üniversitesi’nde 
Dinler Tarihi Profesörü olan Todd Lewis, Başba-
kanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Fa-
kültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 
Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nın organizas-
yonuyla Fakültemizde 30.05.2012 tarihin-
de ‘Dinler Tarihi Araştırmalarında Batılı 
Ön Yargıları Aşmak: Budizm Örneği’ baş-
lıklı bir konferans verdi.

Todd Lewis, konferansının giriş kısmında 
Batılılar’ın Oryantalizm algısı ürettikleri gibi, 
yine aynı şekilde Budizm’i de ürettiğini an-
lattı. Protestanlar, 18.yy.’dan itibaren mis-
yonerlik faaliyetleri için gittikleri Hindistan 
ve özellikle de Sri Lanka’da karşılaştıkları 
Budistleri, Hıristiyanlığa ve özellikle de Pro-
testanlığa uygun bir anlayışa göre tanıtmak 
istemişlerdir. Protestanlığın temel özellikle-
rinden biri, Kilise teşkilatına karşı olmaktır. 
O nedenle, ortaya konulacak olan Budizm 
de her türlü ‘din adamları sınıfından’ azade, 
‘mistik’ özelliği ön planda bir Budizm ola-
caktır. 

Prof. Lewis, Zen Budizmi’nin Batı’da yaygın 
oluşunu ve Budizm denilince özellikle din 
adamları sınıfı olmayan, emir ve yasakları 
olmayan, kendine ait bir ‘kanon’u olmayan 
bir Budizm’in anlaşılmasının ardında yine aynı 
yanlış ve tahrif  edilmiş bir Budizm’in tanıtıl-
mış olmasından kaynaklandığına vurgu yaptı.

Özellikle Batı dünyasında, Budizm’i anlama 
ve Budist anlatımlar daima ‘deforme edilmiş 
bir kültürel prizma’dan hareketle yapıldığını 
anlatan Prof. Lewis, 20. Yüzyılın ikinci yarı-

sından itibaren bilimsel ve siyasi çalkantılar, berabe-
rinde Batı’da her türlü dini emir ve yasaklardan aza-
de olarak tanıtılan, sadece mistik özellikleri vurgu-
lanan Budizm’e yönelik büyük bir ilginin oluşmasına 
neden olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede, özellikle 
Theosophy hareketinin bu yanlış algılamada önemli 
payı olduğu üzerinde durdu.

Konferansının son kısmında, Budizm’in kendi kay-
naklarından ve bizzat Budistler’den hareketle öğ-
renmenin daha doğru olacağı üzerinde duran Prof. 
Lewis, her dinde olduğu gibi Budizm’de de günlük 
ibadetlerin, emir ve yasakların, inançların, ahlaki 
prensiplerin ve din adamlarının olduğunu anlattı. 
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Kitap Dünyası

Prof. Dr. Mahmut 
Erol Kılıç’ın Evvele 
Yolculuk isimli söyleşi 
kitabı Sefer be Meb-
de’: Mebâhis-i İrfânî 
der Guftügû bâ Dok-
tor Mahmud Erol Kılıç 
adıyla Dâvud Vefâyî 
tarafından Farsça-
ya tercüme edildi 
(Tahran: İntişârât-ı 
Hakîkat, 2012). 

Süreli yayın gibi her yıl bir sa-
yısının basılması hedeflenen 
Rize Defteri’nde, editörün 
sunuş bölümünün ardından 
şu yazılar yer alıyor: “Doğu Karadeniz’de Gele-
neksel Dokumacılık: Rize Keten Bezi ve Sosyo-
Ekonomik Etkileri” –Davut Hut–,  “Rize Eğitim 
Tarihinine Bir Bakış” –İshak Güven Güvelioğlu–, 
“Başköy Mahallî Konuşma Sözlüğü” –Murat Ümit 
Hiçyılmaz–, “Osmanlı Hukuk Eğitiminin Son 
Devrinde Üslup Arayışları (1908-1924) ve Ri-
zeli Hafız Kasım Efendi (Varlı, 1876-1961)”, –Ali 
Adem Yörük–, “İstanbul’da Rizeli Bir Bestekâr, 
Nazariyatçı ve Sahaf: Ekrem Hulusi Karade-
niz” –Kamil Büyüker–, “Güneyce’den Yemen’e 
Bir Ömür: Alay Müftüsü Vardalı Alemdarzade 
Hacı Receb Hilmi Efendi” –Mahmut Dibaz–, 
“Derdinden Derman Yaratan Bir Kadın: Firdevs 
Hala” –Melek Paşalı–, “Rize’den Bir Sada: Yanık 
Ömer, Saadettin Kaynak’ı Anlatıyor” –Cemal 
A. Kalyoncu–,  “Murat Hutoğlu ile Koleksiyo-
nu Üzerine Bir Sohbet” –Ümit Erkan–, “Tarih 
Okumuş Hakikatler Güneyce /Rize’den Birkaç 
Hatıra” –İsmail Kara–, “Vali Hüsnü Uzgören’in 
Rize Vilayetinin Genel Durumuna Ait Raporu” 
–Recep Koyuncu–. 

İlahiyat alanında yapılan ilmî araştırmaları 
ve akademik çalışmaları teşvik amacıyla, 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat 
Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen Ak-
deniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri, sa-
hiplerini buldu. Yarışmaya 45 eser katıldı. 
Eserler, 6 kişilik jüri tarafından konusunun 
özgünlüğü; araştırma yöntemi, düşünce 
ve meselelere yaklaşım tarzı bakımından 
İlahiyat alanına katkısı; bilimsel derinliği 
ve yorumlama düzeyi açısından değer-
lendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 
“İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayat-
ta Yahudiler” isimli eseriyle Fakültemiz 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuh Arslantaş 
birincilik ödülüne layık bulundu.

Doç. Dr. Nuh Arslantaş ödülünü Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'den alırken

Semerkant, coğrafik ve 
stratejik konumu sebebiy-
le kurulduğu tarihlerden 
itibaren büyük hükümdar-
ların ele geçirmeye çalıştığı önemli bir şehir 
olmuştur. Önemli ticari yolların kavşağı, çe-
şitli dil, din, kültür ve medeniyetlerin temas 
noktası olan Semerkant ve içinde bulunduğu 
Mâverâünnehir bölgesi, Türkler’i müslüman-
larla yüzyüze getiren ve Türk tarihinin seyrini 
etkileyen en önemli coğrafya oldu. Semerkant 
bir asra yakın bir süre Türkler’in İslâm’ı ve 
müslümanları yakından tanımalarında, İslâm’ın 
evrensel bir din olma özelliğini kavramalarında 
ve bunun sonucu olarak Talas savaşı sonrasın-
da topluluklar halinde İslâm’ı kabul etmele-
rinde büyük bir rol oynadı. Semerkant, İslâm 
âleminde otorite haline gelen Dârimî, Ebü’l-
Leys es-Semerkandî ve İmam Mâturîdî gibi 
âlimler yetiştirdi. Sosyal ilimler, edebiyat, fel-
sefe, matematik, astronomi ve diğer ilimlerde 
büyük âlimlerin yetişmesine ev sahipliği yaptı. 
Ayrıca İslâm dünyasının değişik bölgelerinden 
bir çok âlimi kendine çekebilen bir cazibe mer-
kezi oldu.

Tasavvuf  ve dergâh kültü-
rümüze dâir muhtelif  yazı-
lardan oluşan ve Derviş Keşkülü adıyla okuyu-
cuya sunulan bu eser, sûf îlerin düşünce dün-
yası ve gelenekleri hakkında faydalı ve önemli 
bilgiler sunmaktadır. Tasavvuf  kültüründe 
çiçek konusuyla başlayan eser, İslâmiyet’in 
yayılmasında sûf îlerin rolü, tasavvuf  ehlinin 
miracı, sûf î gözüyle hac, hoşgörü, tekke ye-
mekleri, aşure gelenekleri, tasavvuf  kültürün-
de meyve, Yesevîlik’te zikir, Üveysîlik ve râbıta 
gibi konularla devam etmekte ve Bandırmalı 
iki Allah dostunun hayatından çizgilerle sona 
ermektedir. Bir keşkül misali, farklı konuları 
ihtivâ eden eser, değişik çiçeklerden muhtelif 
tat ve kokular derleyen bir arının balı, ya da 
bir trenin penceresinde seyredilen farklı man-
zaraların zevki gibi okuyucuya tasavvufun tadı-
nı hissettirmek ve değişik boyutlarını tanıtmak 
gâyesiyle kaleme alınmıştır. 

Tasavvufa Giriş, “tasavvuf 
nedir, nasıl bir ilimdir ve 
hatta bir ilim midir, bugü-
nün insanına neler söyler” 
sorularının cevaplarını arayan, bu soruları so-
ranlarla söyleşen ve konusuna içeriden bakan 
bir kitap. Bu yönüyle okuru bekleyen, akade-
mik mesafesi olan, bilimsel bir ölçülülük içinde 
ilerleyen (ve hadi itiraf  edelim) sıkıcı bir kitap 
değil, aksine sıcak, çarpıcı, kana karışan, kal-
be dokunan bir eser.  Tasavvufa Giriş, özellikle 
modern eğitimden geçmiş, kafası haliyle bir 
parça karışık okur için sürprizlerle, beklenme-
dik yeniliklerle dolu. Niyazî-i Mısrî’den bahse-
derken, aynı hızla kuantum fiziğine geçebilen, 
psikiyatriden dem vururken fenâ makamını 
söz konusu edebilen kıvrak, disiplinlerarası 
bir çalışma. Bu yönüyle, bütün insani ilimleri, 
bütün beşeri disiplinleri aynı potada eritmeyi 
deneyerek tasavvuf  mektebinin tevhid ilkesini, 
üslubuyla da hatırlatan bir kitap. Tasavvuf î bil-
ginin mahiyeti nedir, seyr ü sülûk nasıldır, mür-
şid kimdir, ledünnî bilgi nedir gibi, tasavvufun 
ana konularını, hem maddî hem manevî dün-
yamızın dinamiklerini yorumlamak bakımından 
istisnaî bir metin.

Evvele Yolculuk
Rize Defteri 1

"İslam Dünyasında 
İktisadi ve İlmi Hayatta 
Yahudiler" kitabına
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDEN
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Semerkant Tarihi Derviş Keşkülü: 
Tasavvuf ve Dergâh 
Kültürü

Tasavvufa Giriş

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç

İsmail Kara (editör)

Nuh Arslantaş

Osman Aydınlı

Necdet Tosun 

Mahmut Erol Kılıç

İstanbul: Sufi Kitap , 2. Baskı, 2009

İstanbul: Dergâh Yay., 2012

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2009

İstanbul: İSAM Yay., 2012

İstanbul: Erkam Yay., 2012

İstanbul: Sufi Kitap, 2012
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Bu çalışma Me’mûn dönemi-
nin en etkili devlet adamların-
dan olan Tahir b. Hüseyin’in 
Rakka ve Mısır valisi olan 
oğlu Abdullah’a yazdığı 
mektup çerçevesinde gelişen bazı metinleri konu 
edinmektedir. Siyasî nasihatnâme literatürünün 
ilk örneklerinden birisi olan bu mektup, 18. yüzyıl 
Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından Damadzâde 
Ebu’l-Hayr Ahmed Efendi tarafından Arapça olarak 
şerh edilmiş, bu şerh, ilmiye mensubu Mehmed Se-
lim Efendi tarafından aynı dönemde Osmanlı Türk-
çesine tercüme edilmiştir. Kitap, mektuba telif, şerh 
ve tercüme vesilesiyle müdahil olan şahısların hayat 
hikayeleri ile mektubun muhtevasını tahlil eden bazı 
değerlendirmelerden müteşekkil bir giriş bölümü 
ile mektubun şerh ve tercümesinin muhtelif  yazma 
ve matbu eserlerle mukayeseli olarak tahkikli neşir-
lerinden oluşmaktadır.

Bu eser, sistematik din sos-
yolojisi çalışmaları içinde, gi-
derek klasikleşen dini hayat 
araştırmalarının Bolu’nun Gerede ilçesine özgü 
bir örneğini sunmaktadır. Gerede’de yaşayan 
toplumun dinî inanç, ibadet, tutum ve davranışla-
rının tayin edilmesi; dinî hayata yönelik tutumların 
sosyal faktörlere göre nasıl bir farklılaşma göster-
diğinin tespit edilmesi; dinî hayatın sosyal sistem 
içindeki yeri ve öneminin tasvir edilmesi araştır-
manın temel konusudur. Teorik kısmı oluşturan 
“Gerede’de Sosyal Yapı” ve “Dinin Toplumsallığı” 
üst başlıkları, araştırmada uygulamalı bölüme ge-
çişi sağlarken; bölgedeki dini hayat inanç, ibadet 
ve sosyal boyutları içinde ele alınmıştır. İlişkisel ta-
rama modeli (tasvir/sörvey) kullanılan araştırma, 
çağdaş teorilerden “Fonksiyonalizm”in etkisi altın-
da şekillenmiştir. Yörede, genel olarak, dini hayata 
yönelik tutumlarda ağır basan motifin, araştırma-
daki temel hipotezimizi doğrular şekilde, gelenek-
sellik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, özellikle 
inanç normlarını benimseme ve dini pratiklere 
katılımda çok daha belirgindir. Dini hayatın sosyal 
tezahürleriyle ilgili bulgular dikkate alındığında ise, 
bölge insanının dinî hayata yönelik tutumlarında 
sanayileşme, şehirleşme, rasyonelleşme, bireysel-
leşme ve sekülerleşme süreçlerinin etkisi olduğu 
görülmektedir. Ancak, bölgede, modernleşme 
sürecinin, yine de, yapısal olarak farklı bir tip ve 
model oluşturacak ya da gelenekselliğin ötesinde 
bir tanımlamaya imkân verecek ölçüde bir değişi-
me yol açtığını söylemek zordur.

Bu eser, İslam dünyasında 
kitabın yeri konusundaki 
başlıca modern klasiklerden biridir. “Matbaa-
nın gelişinden önce kitaplar nasıl çoğaltılıyor-
du? Taklit ve korsan neşirler karşısında alınan 
tedbirler nelerdi? Kitapların fiyatını ne belirli-
yordu? Kitaplar hangi vasıtalarla topluma ulaş-
tırılıyordu? Kitapçılar nasıl işliyordu?” vb. soru-
lara cevap arayan Pedersen, İslam dünyasında 
kitap üretimiyle alakalı tüm alanları kuşatmaya 
özel çaba sarf  etmiştir. Böylece okuyucu ki-
tapların nasıl telif  edildiğini, yazma haline ge-
tirildiğini, nasıl yayınlanıp çoğaltıldığını, üzerine 
çizimler yapıldığını, nasıl ciltlendiğini, satıldığı-
nı, saklandığını ve yüzyıllar sonra matbaalarda 
nasıl basıldığını görebilmektedir. Ancak Peder-
sen, kitap üretiminin yalnızca fiziki yönüyle il-
gili değildir. O aslında, İslam toplumunda ilmin 
ve edebiyatın rolü hakkında umumi bir tasvir 
yapma peşindedir. Pedersen’in İslam toplu-
munu derin bir vukûf  ile incelemesi, kitabın 
o toplum içindeki yerine dair değerlendirme-
lerini ikna edici kılmaktadır. Bu eser, kapsamlı 
bir el kitabı olarak taşıdığı değerin yanında, 
alanında ilk örnek olmasına rağmen son de-
rece başarılı bir özet olma vasfına da sahiptir. 
Kaynaklara hakkıyla nüfuz eden Pedersen, bil-
gileri kolay ve anlaşılır bir tarzda sunmaktadır. 
Böylece eserin detayları konunun uzmanlarına 
hitap ettiği halde, üslubunun sadeliği genel 
okuyucunun da kendisinden istifade etmesini 
sağlamaktadır. 

Bu kitap, din psikolojisi alanı-
na giren bazı temel konularla 
ilgili genel bilgiler vermeyi ve 
din psikolojisinin son dönem-
deki gelişimini özetlemeyi amaçlamaktadır. Yedi 
makaleden oluşan eserde, Freud’dan Erikson’a 
uzanan bir yelpazede, psikanalitik teorinin dine ba-
kışı değerlendirilmekte ve din psikolojisinde disip-
linlerarası çalışmalara bir örnek olarak psiko-tarihe 
yer verilmekte ve Arap dünyasındaki İslamî psiko-
loji ve din psikolojisi çalışmalarına değinmektedir.

Kültür ve din insanda 
düğümlenen, sosyal mü-
esseseler haline gelmiş 
bulunan, ayırt edilmesi güç olan, bu yüzden 
de ayırt edilmesi konusunda problemlerin 
yaşandığı alanlardır. Çünkü dinin kendi kültü-
rünü üretmesi yanında belli bir kültür kalıbı 
içinde algılanması bu ikisini çok derin bağlarla 
birbirine eklemlemiştir. Din sosyolojisi uz-
manı Prof. Dr. Yümni Sezen’in kaleme aldığı 
bu kitap, güncel boyutlara da sahip olan bu 
problemi Türk kültürü ile İslam dini kavram-
ları ışığında ve Türk Aleviliği tecrübesi özelin-
de bilimsel bir titizlilikle ele alıyor ve her ikisi 
arasındaki ilişkiyi sosyoloji ve antropolojinin 
imkânlarını kullanarak masaya yatırıyor.

Bu kitapta yer alan maka-
leler değişik vesilelerle çe-
virdiğimiz veya çevrilmesini 
teşvik ettiğimiz Din Sosyolojisi ve Din Antropo-
lojisiyle alakalı çeşitli dergi ve yayın organlarında 
daha önce yayınlanan sekiz farklı yazarın maka-
lesidir. Bunların bir kısmını Din Sosyolojisinde 
Yabancı Dil Metinleri adlı doktora derslerimiz-
de öğrencilerle birlikte çevirdiğimiz makaleler, 
bir kısmını çevirisini teşvik ettiğimiz makaleler 
ve bir kısmını da Peter Clark tarafından edite 
edilen Din Sosyolojisi El Kitabının bölümleri 
olarak çevirdiğimiz makaleler oluşturmaktadır. 
Din Sosyolojisi ve Din Antropolojisine ilgi du-
yan Lisans ve Lisans Üstü öğrenciler yanında 
genel okuyucunun da kolay erişimini sağlamak 
amacıyla bu yazıları bir araya getirip kitaplaş-
tırmış bulunuyoruz. Bu tür makalelerin bir seri 
halinde yayınlanmasını planlıyoruz, fakat bu 
projeyi ne kadar sürdürürüz ve ne kadar nasip 
olur onu zaman gösterecektir.

Siyasî Nasihatnâme Gerede’de Dinî Hayat: 
Din Kurum Üzerine 
Sosyolojik Bir Araştırma

İslâm Dünyasında 
Kitabın Tarihi 

Din Psikolojisi
–Dine ve Mâneviyâta Psikolojik 
Yaklaşımlar–

Kültür ve Din

Küreselleşme, 
Çokkültürlülük ve İslâm

Özgür Kavak (haz.)

Halil Aydınalp

Johannes Pedersen
(çev. M. Macit Karagözoğlu)

Yayına hazırlayan: Ali Ayten

Yümni Sezen

Ali Coşkun

İstanbul: Klasik Yay., 2012

İstanbul: Gerede Belediyesi Yay., 2012 İstanbul: Klasik Yay., 2012

İstanbul: İz Yay., 2012 (2. Baskı)

İstanbul: İz Yay., 2012

İstanbul: Rağbet Yay., 2012

(Reason and Religious 
Belief: An Introduction to 
The Philosophy of  Religi-
on, 3rd Ed., M. Peterson, W. Hasker, B. Reic-
henbach, D. Basinger, 2003). Modernliğin dini 
toplumsal alandan tamamen dışlamaya yönelik 
tavrı, akıl savunucularıyla ilahiyat uzmanlarını 
birçok konuda karşı karşıya getirdi. Bu kitap, 
ilgili tartışmaları, din felsefesinin gerek klasik, 
gerekse de çağdaş sorunlarını tartışmak su-
retiyle ortaya koymaktadır.Tanrı’nın varlığı, 
akıl ile iman ilişkisi, Tanrı’nın alem ile ilişkisi, 
ölümden sonra hayat ve mucizelerin varlığı 
gibi klasik sorunların yanında, dinî çeşitlilik, 
çoğulculuk, din dili ve din ve bilim ilişkisi gibi 
çağdaş sorunlar da eserde ele alınıyor. Bu eser, 
din felsefesiyle ilgilenenler için önemli bir gi-
riş kitabı olmanın yanı sıra Türkçedeki mevcut 
boşluğu doldurmaya aday.

Akıl ve İnanç:
Din Felsefesine Giriş

Çev: Rahim Acar

İstanbul: Küre Yay., 3. Baskı, 2012
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Müslümanlar âlimlerin Hı-
ristiyanlığa reddiye olarak 
yazdığı eserler arasında 
önemli bir yere sahip olan İzhârü’l-Hak, 1854’te 
misyoner Pfander ile yaptığı ilmî tartışmayla ün 
kazanan Rahmetullâh el-Hindî  (ö. 1308/1891) 
tarafında kaleme alınmıştır. Sultan Abdülaziz’in 
arzusu üzerine yazılan eserde Ahd-i Atîk ve Ahd-i 
Cedîd’i teşkil eden kitapların durumu, Tevrat ve 
İncil’in tahrifi, Mûsevî ve Hıristiyan şeriatlarında 
neshin mevcudiyeti, aklî delillerle ve Hz. İsâ’nın 
sözleriyle teslisin mümkün olamayacağı, Kur’ân’ın 
Allah kelâmı ve mûciz oluşu, papazların Kur’ân ve 
hadislere yönelik tenkit ve şüphelerinin reddi, Hz. 
Muhammed’in peygamberliği e bu konuya dair 
Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’de zikredilen müjde-
ler gibi mevzular yer almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ali 
Namlı tarafından Türkçe’ye tercüme edilen eserin 
birinci cildinde Eski ve Yeni Ahid, Tahrif, Nesih ve 
Teslis konuları incelenmiştir. İkinci cildi Prof.Dr. 
Ramazan Muslu tarafından tercüme edilen eser 
İSAM Yayınları tarafından basılmıştır.

İzhârü’l-Hak I-II

Rahmetullâh el-Hindî
(çev. Ali Namlı, Ramazan Muslu)

İstanbul: İSAM Yay., 2012
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Kitap Dünyası

The Sacred Canopy’nin (Kutsal 
Şemsiye’nin) dikkatsiz okuyu-
cular üzerinde muhtemel etkisinden rahatsız olan 
Berger bu yüzden kitabın öne sürdüğü görüşlerin 
birtakım olası teolojik çağrışımlarını ele alan bir ek 
bölüm yazmış.Bu çıkış yolu da onu tatmin etmemiş 
ve elinizdeki kitap bu tatminsizliğin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu kitabı Berger şu şekilde takdim 
eder: Bu kitapta modern dünyada dinin durumu 
hakkındaki kısa süre önceki eserlerimde yapmış ol-
duğum müteaddit öneriyi tekrar ettikten sonra iki 
hususu açıklamaya çalıştım.Öncelikle, sosyal bilimle-
rin aklî araçlarının nasıl dinin inanılabilirliğinin büyük 
oranda yitirilmesine iştirak ettiğini ve dünyada tabi-
atüstü görüşlerin inanılmazlığına /güvenilmezliğine 
yol açabildiğini ve insanlara bu düşünceleri yaydığını 
gördükten sonra ben bu projeyi göreceleştiricileri 
göreceleştirmek diye adlandırıyorum. İkinci olarak, 
sıradan insanın tecrübesi ile başlayarak teoloji yapma 
yaklaşımı özellikle sıradanlığın ötesinde bir gerçekliğe 
uzanan bu deneyimin unsurları ile yaklaşım hakkında 
çok kaba bir taslak çizmek istedim. Ben bu yaklaşımı 
tümevarımcı diye adlandırdım ve aşkınlığın alamet-
leri olduğu düşünülebilen bir dizi tecrübî yapıları 
gösterdim. Demek istiyorum ki, burada Avrupalı-
ların felsefi antropoloji dedikleri şeyde ve Friedric 
Schleiermachere kadar götürülebilecek olan Liberal 
Protestanlığın geniş geleneğinde kökleşen teolojik bir 
programın temellerinin bulunabileceğini önerdim. 
Antropolojik ve sosyal bir teolojinin imkânlarının 
geliştirildiği bu kitapta din felsefesindeki Tanrının 
varlığının delillerinden olan dini tecrübe deliline ben-
zeyen sıradan insanın gündelik yaşamındaki aşkınlığın 
alametleri olandelillerin geliştirilmiş olması kitaba bir 
özgünlük katmaktadır.

Bu kitap, küreselleşme dal-
gası karşısında milli kimliği 
koruma mücadelesi veren 
Türkiye gibi kültür ve me-
deniyet havzalarının buluştuğu bir ülkenin temel-
de kimlik sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu so-
runları derinden hisseden bir çığlık olarak kale-
me alınmıştır. Bugün küresel ve evrensel bir kül-
türden söz etmek mümkün müdür? Türkiye”nin 
bulunduğu mevki coğrafi ve sosyolojik olarak 
nerededir, nerede olmalıdır? Konunun uzmanı 
bir entelektüelin kaleminden...

Bu eser, tabiîn devrinin 
büyük ilmî ve mânevî şah-
siyeti Hasan-ı Basrî tara-
fından ortaya konulan zühd geleneğinin deva-
mı mahiyetindeki tasavvuf î akımlardan birine 
mensup olan, bununla beraber Ebu Süleyman 
ed-Dârânî, Şakîk-i Belhî, Bişr-i Hâf î, Zünnûn-ı 
Mısrî, Ahmed b. Asım Antâkî gibi sûf îlerin 
görüşlerinden de etkilenerek tasavvuf î düşün-
cenin teşekkülünde önemli bir şahsiyet haline 
gelmiş olan Haris b. Esed el-Muhâsibî’nin içe-
rik itibariyle benzerlik arz eden üç ayrı risale-
sinden müteşekkildir.  Bu kitapta yer alış sıra-
sına göre; Bed’ü men Enâbe İlallâh [Tevbenin 
İlk Adımı], el-Kasd ve’r-Rucû’ İlallâh [Tevbe ve 
Allaha Yöneliş] ve Şerhu’l-Ma’rife ve Bezlu’n-
Nasîha [Marifet ve Nasihat] isimlerini taşıyan 
bu eserler, ağırlıklı olarak tevbe, Allah’a yö-
nelme, zühd, vera, murakabe, hidayet, mari-
fet, nefsin kötülüklerini tanıma ve onu hesaba 
çekme gibi konuları ele almaktadır. Bu yönüyle 
bu üç eser, Muhâsibî kütüphanesinin bir küçük 
özeti olarak görülebilir.

“Kutsalın iradesi günlük 
olaylarda tezahür ettiğinde 
başlangıçta tesadüfî, anlamsız ve trajik görünen 
şeyler, başka şeyler oluverir!” der ünlü psiko-
log Kenneth Pargament. Gerçekten de olayların 
hakikatte taşıdığı acı ve neşe unsurlarının biz-
zat varlığından ziyade, onların birey tarafından 
algılanışı ve yorumlanması önemlidir. Acısız, 
dertsiz, tasasız bir hayat yoktur çünkü. Ancak 
bütün bu olumsuzlukları yenebilen, onlarla başa 
çıkabilenler vardır ve bu süreçte bireyin en 
güçlü destekçisi, dinî inançlarıdır. Bu kitap, din 
psikolojisinin ilgi çekici konularından olan “dinî 
başa çıkma” hakkında yapılmış bir bilimsel araş-
tırmayı içermektedir.

Melekler Hakkında 
Söylenti
–Modern Toplumda 
Tabiatüstünün Yeniden Keşfi–

Sosyolojiden İdeolojiye

Tevbenin İlk Adımı

Tanrı’ya Sığınmak 
–Dinî Başa Çıkma Üzerine 
Psiko-sosyal bir Araştırma–

Peter L. Berger (çev. Ali Coşkun)

Yümni Sezen

Haris El Muhasibi
(çev. Muhammet Coşkun)

Ali Ayten

İstanbul: Rağbet Yay., 2012

İstanbul: İz Yay., 2012

İstanbul: İlk Harf Yay., 2012

İstanbul: İz Yay., 2012

Öğretim üyelerimizin
2012 yılında yayımladıkları kitaplar

Prof. Dr. Ali Köse ile Doç. 
Dr. Ali Ayten'in birlikte kale-
me aldıkları "Din Psikolojisi", 
din ile psikoloji ilişkisini kapsamlı bir bakış açısıyla 
ele alıyor. Kitapta, psikoloji biliminin kurucu isim-
lerinin dine bakışları özetleniyor. İslam filozofla-
rının ruh ve nefsle ilgili görüşleri hakkında kayda 
değer bilgiler veriliyor. Akabinde erken çağlardan 
bugüne insanoğlunun dinle ilişkisi, inançsızlık, dine 
dönüş, din değiştirme, parapsikoloji gibi olgular 
irdeleniyor. Din Psikolojisi, İlahiyat ve Psikoloji 
disiplinleri ile herhangi bir yönüyle alakadar olan, 
din ve maneviyat kavramlarına psikolojik yönden 
de bakmak isteyen herkese hitap eden, bilimsel 
kesafetten sıyrılmış, arı-duru bir kitap.

Din Psikolojisi

Ali Köse - Ali Ayten

İstanbul: Timaş Yay., 2012

Din Psikolojisi 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyemiz 
Prof. Dr. Ali 
Köse, TÜYAP 31. 
Uluslararası İstanbul 
Kitap Fuarı'nda İz 
Yayıncılık standında 
düzenlenen 
imza gününde 
okuyucularıyla 
buluştu.



Kitap Dünyası

Özgün ismiyle Fıkıh, mo-
dern karsılıgıyla Islâm hu-
kuku; bireysel, toplumsal 
ve toplumlararası hayata iliskin amelî yani 
eyleme baglı Islâmî hükümleri tesbit eden ve 
yorumlayan ilim dalının genel adıdır. Müslü-
man birey ile Allah arasındaki iletisim anla-
mına gelen ibadetler ile bireyin ve toplumun 
siyasî, iktisadî ve hukukî eylemlerini düzenle-
yen kurallar ve bunların özel kaynaklardan çı-
karılma yöntemleri bir bütün halinde bu ilmin 
çerçevesini çizer. 

Elinizdeki kitap, Islâm hukukuna ilgi duyan ve onu 
kurum ve kavramlarıyla tanımak isteyenlerin bil-
gi ihtiyaçlarını bir ölçüde karsılama düsüncesiyle 
hazırlanmıstır. Bu baglamda kitapta Islâm huku-
kunun/fıkhın bagımsız bir ilim disiplini halinde 
ortaya çıkısı, mahiyeti, kavramsal çerçevesi, özel-
likleri, tarihsel gelisimi, kaynakları, sistematigi ve 
literatürü ele alınmıs; Islâm kamu hukuku, ceza 
hukuku ve aile hukukuyla ilgili genel çerçeve or-
taya konulmus, bunu takiben ehliyet, mülkiyet, 
akit teorileri islenmis ve baslıca fıkıh terimleri 
tanıtılmıstır.

Günümüzde yoğun şekil-
de yaşanan kültürlerarası 
mücadele ortamında, İslâm 
kültürünün kendi özelikk-
leri içinde kalabilmesi ve Müslümanların ondan 
bu kapsamda yararlanabilmesi, “sünnet”in ve 
“sünnete bağlılık” meselesinin yeniden tetkikini 
zorunlu hale getirmiştir.

Bunun için öncelikle İslâm Dinini, teori ve bilhas-
sa pratik olarak sağlıklı bir şekilde öğrenmek ge-
reklidir. Bu da ancak ilk nesli incelemekle müm-
kündür. Zira sahâbe dönemi, zengin bir İslâmî 
yaşayışın inkâr edilemez kesinlikte görüldüğü 
dönemdir. Sünnete bağlılığın ne olduğunu, nasıl 
uygulandığını en iyi anlamamıza yardımcı olacak 
nesil, sahâbe neslidir.

Resûl-i Kibriyâ’yı (sallallahu aleyhi ve sellem) bir 
şey söylerken veya yaparken gören sahâbe, onla-
rıaynen uygulamıştır. Zira onlar, Allah’ın rızasının, 
ancak Resûlullah’a bağlılıkla mümkün olabilece-
ğini bilmektedirler. Bu açıdan sahâbe, sünnetin 
sadece nakledicisi değil, aynı zamanda sünneti 
yaşayanlardır.

Marmara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî 
İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından or-
taklaşa düzenlenen “Büyük Türk Bilgini İmâm 
Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Uluslararası 
Sempozyum Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve İlahi-
yat Fakültesi Camialtı Konferans Salonu’nda 22-
24 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır.

Bu toplantı, "Temel İslâm ilimlerinin inkişâfında 
ve  özellikle Türk dünyasında İslâm inanç esas-
larının doğru anlaşılmasında oldukça önemli bir 
yeri bulunmasına rağmen, klasik ve modern 
dönem kelâmcıları tarafından yeterince araştı-
rılmamış olan İmâm Mâtürîdî’yi, onun düşünce 
sistemini, bu düşünce sistemi üzerinde yükselen 
Mâtürîdîliği, bu itikadî ekolün oluşum ve gelişim 
seyrini, etkilerini ve günümüze yansımalarını bi-
limsel yöntemlerle ortaya koyarak başta kelâm 
olmak üzere İslâmî ilimler tarihinin inşâsına kat-
kıda bulunmak ve günümüz dinî problemlerinin 
çözümünde bu birikimden yararlanma imkânını 
araştırmak" amacıyla düzenlenmiştir. Sempoz-
yumda aralarında başta ülkemizin seçkin Üniver-
siteleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, 
İngiltere, Fransa, İsviçre, Kazakistan, Özbekistan, 
Ürdün, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çe-
şitli ülkelerden pek çok saygın ilim adamı tebliğ 
sunmuştur. 

Vaazlarımızda kullandıgı-
mız, günlük hayatımızda 
birbirimize hatırlattıgımız, 
kitaplarımıza koyup serlevha ettigimiz, internet 
ortamında tedavülde olan nice hadîs vardır. El-
bette bunlar içinde çokca sahih hadis vardır. Ama 
bu hadîslerin bazısı vardır ki, uydurmadır, bazısı 
çok zayıftır, bazısının aslı yok, bazısı ise kitaplar-
da bile mevcut degildir. Aslında bu, günümüzün 
sorunu da degildir. Eskiden beri var olan sorun-
lardan biridir. Bu hadîslere dikkat çekmek ve on-
ları degerlendirmek kaçınılmazdır. Bu hadîslerin 
bazısı önemli alimlerin eserlerinde de yer alır. 
Bu hadîslerin hadîs tekniği açısından muteber 
olmamaları o alimin ve eserinin değerini asla 
düsürmez. Bunların yanında günümüzde tartısı-
lan, tenkit edilen, Kur’an’a, akla aykırı bulunan 
hadîsler de vardır.

Bunların hadîs ilmi açısından degerini arastırmak 
ve anlamaya çalışmak gerekir. Hatta belki bilip 
de ondan sonra kullanmak gerekir. Bu konuda 
Kesfu’l-hafâ gibi hadis gelenegimizde pek çok ki-
tap yazılmıstır. Bu çalısma da onların devamı nite-
liginde olup halkımızın aydınlanması amacıyla bu 
tür hadîslerin sıhhati, kaynakları ve anlasılmasıyla 
ilgili bir demet sunmayı amaçladık.

Insanın duygu dünyasının 
böyle küçük çaplı bir çalışmaya sıgdırılamaya-
cak kadar girift ve zengin oldugunu biliyoruz. Bu 
çalısma ile yapmak istedigimiz sey, Islâm egitim 
sisteminde duygu egitiminin önemine dikkat 
çekmek, okuyuculara az da olsa bazı bilgiler ver-
mektir. Bunu bir nebze başarabilirsek kendimizi 
mutlu hissedecegiz. Çünkü duygu egitimi, Islâm 
egitiminin olmazsa olmazlarından biridir. Duygu 
eğitiminden yoksun olan bir inanç sistemi ruhsuz 
ve mekanik bir inanç sistemidir.

İmam Şâfiî, bir hadîs rivâyet 
etmiş sonra da o hadîsin 
sahih olduğunu belirtmişti. 
Mecliste bulunan bir kişi 
“Sen de aynı görüşte misin?” deyince İmam Şâfiî 
bu söze sinirlenmiş ve “Ey adam! Sen beni hristi-
yan olarak mı biliyorsun veya sen beni kiliseden 
çıkarken mi gördün veya belime zünnar takmış 
olarak mı gördün ki ben Resûlullah’tan (sallallahu 
aleyhi ve sellem) bir hadis nakledeyim de O’nun 
(sallallahu aleyhi ve sellem) beyân ettiği hükümle 
aynı görüşte olmayayım.” demişti.

Kur'an'ı Kerim, onun hangi 
toplumsal kosullarda nâzil 
oldugu, sûrelerinin ne tür 
bir yöntemle yeryüzüne indirildigini, sonradan 
inananlarca nasıl bir mantıkla düzene konulduğu 
ve en önemlisi de insanogluna ne anlattıgı gibi ko-
nular ayrıntılı olarak bilinmeden asla lâyıkıyla an-
lasılamaz. Bu yüzdendir ki, ellerinde bir "Kur'an'ı 
dogru okuma ve anlama rehberi" olmaksızın 
bu ise dogrudan girisenler arasından az da olsa 
kuskuculuk batagına saplananlar çıkabilmekte. 
Çünkü kisi, ancak gönlünün ve aklının tam olarak 
onay verdigi bir mesaja imân edebilir. Baskaları-
nın itelemesi ya da zoruyla kalbe yüklenilen bir 
imânın er ya da geç o kisinin kalbinden tekrar 
kopup gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu muhte-
sem kaynak eserde, Islâm ve onun kutsal kitabı 
Kur'an-ı Kerim'in yanısıra, diger semâvî dinler 
hakkında da simdiye dek aklınıza takılan ne kadar 
soru varsa, bunların en azından büyük bir bölü-
müne mantıklı ve gerçekçi yanıtlar bulacaksınız.

İslâm Hukukuna Giriş Sahâbe Uygulaması 
Olarak Sünnete Bağlılık

Büyük Türk Bilgini 
İmâm Mâtürîdî ve 
Mâtürîdîlik

Günümüz Hadis 
Tartışmaları

Din Eğitim ve 
Öğretiminde Duygu 
Eğitimi
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İlmî ve Edebî Sırları
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Kitap Dünyası

Mâtürîdiyye Akaidi adı 
altında istifadeye sundu-
ğumuz eser, Hanefiyye ve 
Mâtürîdiyye âlimlerinden Buharalı Nûreddin es-
Sâbûnî'nin (ö. 580/1184) el-Bidâye fî usûli'd-
dîn isimli kitabıdır. Müellif  önce el-Kifâye adıy-
la hacimli bir eser yazmış, sonra bunu hulâsa 
ederek el-Bidâye'yi meydana getirmiştir. Bu 
sebeple kitap takdire şayan bir itina ve dikkat 
ürünü olmuştur. İncelenmesinden de kolayca 
anlaşılacağı üzere klasik kelâm kitaplarının he-
men bütün konularını içeren eserin dili sağlam, 
tertibi güzel, ifadesi açıktır. Müellif, kitabında 
Ehl-i sünnet ve Mâtürîdiyye görüşlerini ispat ve 
izah ettikten başka, tarafların fikirlerini öz ola-
rak nakletmeye de muvaffak olmuştur.

Kitap, Sünnî akaidin en büyük mezhebini teşkil 
eden Mâtürîdiyye kelâmının, gerek üslûp ve ifa-
de gerek plan ve muhteva bakımından klasik bir 
eseri konumundadır. Eserin hem Arapça metni 
hem Türkçe tercümesinin ilim yolcuları için fay-
dalı olacaktır.

İnsanların ahlakî hayatların-
da sadece bencil duygula-
ra ve ihtiraslara kapılması, 
sadece kendini düşünüp, diğerkâm duygulardan 
mahrum kalması tek yönlü eğitimden kaynaklan-
maktadır. 

Kendini ve diğer insanları hak ve sorumluluklar 
bakımından birlikte düşünmek için iyi bir ahlak 
eğitimi alıp, yüksek duyguların kazanılması gere-
kir. Böylece yüksek bir şahsiyet olabilecektir. 

Kendini gerçekleştirmiş yüksek şahsiyetler, güzel 
ahlak sahibidirler; insan ilişkilerinde ve iletişimde 
başarılıdırlar.

Kitabımızda İstanbul’da 
bulunan Halvetî tarîkatına 
ait tekkelerin kurumsal 
ve kültürel tarihini ele al-
maya çalıştık. Bu tekkelerin ne zaman, nerede 
ve kim tarafından kurulduğu, geçirmiş olduğu 
tamirler, buralara devlet tarafından yapılan 
yardımlar, günümüze ulaşıp ulaşmadığı, zi-
kir (mukabele) günleri ve buralarda kimlerin 
postnişinlik yaptıkları gibi bilgilere yer verdik. 
Bu bilgileri, başta Osmanlı arşiv belgeleri, tek-
kelerdeki inşâ, tamir ve tecdid kitabeleri, tek-
ke hazirelerindeki postnişinlere ait mezar taşı 
kitabeleri, yazma ve matbû tekâya defterleri 
olmak üzere konuyla ilgili diğer kaynaklardan, 
araştırmalardan ve görsel malzemelerden ya-
rarlandık.

Tefsirle ilgili metodolo-
jik (usûlî) sorunlar İslâm 
dünyasında hep devam 
edegelmiştir. Bunun da İslâmî gelenekte tek bir 
metodolojiyi dikte ettirme düşüncesinin bulun-
mamasından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü 
tefsir metodolojisi Müslüman âlimlerin zihinlerin-
de hep çoğulcu bir yapıyı çağrıştırmıştır. Bunun 
doğal bir sonucu olarak tefsirdeki metodolojik 
arayışlar bir taraftan kendi alanında açılım gös-
terirken diğer taraftan da birçok soruna zemin 
hazırlamıştır. İşte biz bu mütevâzi çalışmamızda 
sözünü ettiğimiz sorunların önemli bir kısmını ele 
alıp değerlendirmeye çalıştık.

İmânda süje (inanan) obje 
(inanılan) düalizmini or-
tadan kaldırarak mümkün 
değildir. Mistik tecrübede bu dualitenin yok 
olduğunu kabul etmek ontolojik açıdan tama-
men imkansızdır. Süje durumundaki insanla 
obje durumundaki Tanrı aynı varlık alanına ait 
değildirler. Bu takdirde mistik tecrübeyle ula-
şıldığı ileri sürülen “birlik”te imanın ortadan 
kalkması, onun yerini “ma’rifet”, “vecd” vs.’nin 
doldurulması mümkün olamaz. Dolayısıyla 
“mistik” ya da “sûfi” hiçbir zaman imanı aştı-
ğını söyleyemez. “Süje-obje ikiliği”ni esas alan 
epistemolojik iman mistisizme ve monizme 
kapalıdır. Bu demektir ki “süje-obje ikiliği”ni 
kaldıran mistik ve monist görüşlerde bir “iman 
ilişkisi”nden, dolayısıyla bir “ahlak ilişkisi”nden 
söz etmek mümkün görünmemektedir.

Bugünkü bilgilerimize göre, 
İslâm düşünce tarihinde 
bilgi konusunu en derli top-
lu ve sistemli bir şekilde ele alan ilk din bilgini 
Mâtüridî’dir. O, sisteminde sadece genel bilgiye 
değil, dînî ve ahlâkî bilgiye de yervermiş ve onları 
birbiriyle mezcederek işlemiştir.

Ebû Hanîfe’den olduğu kadar, Mu’tezile ve 
Mürcie’den de etkilendiği kanaatinde olduğumuz 
Mâtüridî’nin ortaya koyduğu görüş ve düşünce-
ler, kendisinden sonraki âlimler üzerinde büyük 
ölçüde etkili olmuştur.

Onun bilgi üzerinde durmadaki esas amacı, bilgi-
ye dayalı bir din ve ahlâk sistemi ortaya koymak-
tır. Çünkü ona göre, sağlam din, bilgi ve delile 
dayanan dindir.

Bir din bilgini olduğu için, gerek metod, gerekse 
fikirlerinin oluşumunda ona büyük ölçüde Kur’ân 
yön vermiştir. İşte bu yüzden Kur’ân gibi, o da 
tabiatı, insanın kendi nefsini ve tarihi bir bilgi ala-
nı, bilgi kaynağı olarak kabul etmekte ve bilhassa 
tabiat, yani dış dünya üzerinde ısrarla durmak-
tadır. Bunun bir neticesi olarak da, duyulara ve 
duyu bilgisine önem vererek realist bir metod 
izlemektedir.

İnsanoğlunun içinde doğdu-
ğu, büyüdüğü ve hayata ka-
tıldığı en küçük sosyal ünite 
olan aile, aynı zamanda bir 
ahlâkî ve hukukî yapıdır da.

Temel çerçevesini Kur'ân'ın çizip ayrıntılarını Hz. 
Peygamber’in Sünneti'nin belirlediği ve mücte-
hid fakihlerin de bu iki kaynağa getirdikleri yo-
rumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslâm Aile 
Hukuku’nun temel esprisi şudur: Aile bireylerin-
den hiç kimsenin haksızlığa uğramadığı, fıtrattaki 
kadın-erkek niteliklerine uygun ve sevgi temeline 
dayalı bir aileyi kurmak ve yaşatmak.

Asıl hedef  bu olmakla birlikte tarih boyunca aile 
kurumu ve hukuku ekseninde yanlış görüşlerin 
ortaya atıldığı ve müslüman toplumlar içinde 
haksızlıklar doğuran yanlış örflerin yerleştiği de 
bir gerçektir.

Müslümanların elinde, İslâm’ın ve dolayısıyla 
Aile Hukuku’nun aslî iki kaynağı, yani Kur’ân ve 
Sünnet mevcut olduğuna göre, yanlış anlama-
lar ve uygulamalar bu iki kaynağa göre gözden 
geçirilmelidir.

Bu mütevazı çalışma, kendi ekseninde böyle bir 
amaca hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Mâtürîdiyye AkaidiGüzel Ahlak ve İnsan 
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Prof. Dr. Ali Köse

M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ile 
TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nin bir-
likte düzenledikleri “Arap Uyanışı ve Yeni 
Ortadoğu’da Barış: Müslüman ve Hıristiyan 
Perspektifler” konulu konferans 7-8 Eylül 
2012 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Açılış 
konuşmalarını Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in yaptığı yaptığı konferansta üçün-
cü oturumun başkanlığını fakültemiz dekanı 
Prof. Dr. Ali Köse yaptı. Konferansa Orta-
doğu ülkelerinden Müslüman ve Hıristiyan 
din temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse 13-
14 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ve açılış konuş-
masını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 
İstanbul Küresel Forumu’nun Din ve 
Sekülerleşme konulu oturumuna konuş-
macı olarak katıldı.

Prof. Dr. İsmail Kara
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zenleyen: Atatürk Araştırma Merkezi).
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Kutlu Sempozyumu, Ali Emiri Kültür Mer-
kezi, 26 Nisan 2012 (Düzenleyen: Küçük-
çekmece Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet 
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“Din-modernleşme ilişkileri”, Tanzimat-
tan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme 
Sürecinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları se-
mineri açılış konferansı, 4 Temmuz 2012, 
İlim Yayma Vakfı Konferans Salonu (Vefa).

“İstanbul’a mahsus bir gelenek olarak 
Mahyanın siyasi ve kültürel anlamı”, 
Uluslararası Ramazan Sempozyumu, 13 
Temmuz 2012, Haliç Kongre Merkezi 
(Düzenleyen: Üsküdar Belediyesi).

Prof. Dr. Necdet Tosun

20-21 Nisan 2012’de Kazakistan’ın Tür-
kistan şehrinde “Türk Kültürünün Geliş-
me Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi 
Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar 
Dönemi” konulu sempozyumda “Dinî 
Hayatın Tasavvufî Boyutu: Yesevîlik” ko-
nusunda bir tebliğ sunmuştur.

2 Haziran 2012’de İstanbul’da düzenle-
nen “Somuncu Baba ve Osman Hulusi 
Efendi Sempozyumu”nda, “Nakşbendîlik 
ve Yesevîliğin Mukâyesesi” konusunda 
bir tebliğ sunmuştur.

11 Temmuz 2012’de Tahran’da “Hind Alt 
Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin Önemi” 
konulu sempozyumda “Âsâr-ı Çâp şode-i 
Fârsî der Şibh-i Kârre ve Ehemmiyyet-i 
Fihristhâ-yı Tehiyye Şode Tavassut-i Prof. 
Ârif  Nevşâhî ez Nazar-ı Tahkîkât-ı İslâmî 
ve Tasavvuf ” konulu bir tebliğ sunmuştur.

Doç. Dr. Rahim Acar

07-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında 
Erasmus Personel Hareketliliği Progra-
mı kapsamında Institut für Arabistik und 
Islamwissenschaft’da ders vermek üzere 
Almanya’da Westfälishce Wilhelms-
Universität’de (Münster) bulundu. Ay-
rıca “Avicenna on Talking about God” 
başlıklı bir konferans verdi.

Doç. Dr. Ali Bulut

28-29 Mayıs 2012 tarihinde Cezayir’in 
Konstantine şehrinde Mountori Üniver-
sitesi tarafından düzenlenen “el-Luga ve’l-
Avleme” (Dil ve Küreselleşme) konulu 
uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. 
“et-Tecribetü’t-Türkiyye fî ta‘lîmi’l-lugati’l-
Arabiyye kadîmen ve hadîsen” (Geçmiş-
ten Günümüze Arapça Öğretiminde Tür-
kiye Tecrübesi) başlıklı bildirisini sundu.

28-29 Nisan 2012 tarihinde Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzen-
lenen “Modern Dönemde İlâhiyat Fakül-
telerinde Arapça Eğitimi ve Araştırmala-
rı” isimli çalıştaya katıldı.

Kutlu doğum haftası etkinlikleri çer-
çevesinde 16 ve 17 Nisan 2012 tarih-
lerinde Antalya’nın Kaş ilçesiyle Ova 
beldesinde “Hz. Peygamber (sav), 
kardeşlik ahlâkı ve kardeşlik hukuku” 
konulu konferans verdi.



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Kamil Yaşaroğlu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 21-
22 Nisan 2012’de Ankara’da düzenle-
nen Hz. Peygamber ve Kardeşlik Hukuku 
konulu sempozyumda “Kin ve Nefreti 
Sevgiye Dönüştüren Erdem: Affedicilik” 
başlıklı bir tebliğ sundu.

Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı

16-17 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Tahran’da düzenlenen Mushaf İmlası konu-
lu uluslararası katılımlı çalıştaya iştirak etti. 

18-23 Haziran 2012 tarihlerinde 
Tahran’da düzenlenen Uluslarası 
Kur’an’ı Güzel Okuma ve Hafızlık 
yarışmasında jüri üyeliğinde bulundu. 

Doç. Dr. İsmail Taşpınar

28-29.09.2012 tarihlerinde Yeşil-
köy’deki Saint Etienne Kilisesi Kapü-
senler Misafirhanesi’nde gerçekleşti-
rilen “Yabancı Olmak ve Diğerleri ile 
Diyalog” konulu Uluslar arası İslam-
Hıristiyan Diyalog Sempozyumu’nda 
“İslam Kaynaklarına Göre Toplum ve 
Yabancı Olmak” başlığını taşıyan bir 
tebliğ sundu.

Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler

Kutlu Doğum Haftası’nda İstanbul’un 
çeşitli ilçelerinde ve Gebze’de 5 konfe-
rans verdi.

Yrd. Doç. Dr. Ali Namlı

Redaksiyon ve tercüme kontrol he-
yetinde Yrd. Doç. Dr.  Ali Namlı’nın 
da bulunduğu İsmâil Hakkı Bursevî’nin 
(ö. 1137/1725) tefsiri Rûhu’l-Beyân’ın 
Türkçe’ye tercümesinin 16. cildi yayın-
landı.

Yrd. Doç. Dr. Ali Namlı tarafından Eren-
köy Zihni Paşa Câmii’nde Pazar sabahları 
yapılan “Rûhu’l-Beyân Sohbetleri” Dost 
TV ve Dost FM’de yayınlanmaya devam 
etti.

25-29 Şubat 2012 tarihlerinde Ceza-
yir Kültür Bakanlığı Ulusal Tarih Öncesi 
Asırlar, Antropoloji ve Tarih Araştırma-
ları Merkezi, Ebû Bekir Belkaid Üniversi-
tesi ve Emir Abdülkadir Müessesesi’nin 
işbirliği ile Cezayir’in Tilimsan şehrinde 
gerçekleştirilen “Abdülkadir: Racülün 
âbirun li’z-zemen” adlı uluslararası sem-
pozyumda “Emir Abdülkadir Cezâirî’ye 
Göre Velâyet Kavramı” adlı bir tebliğ 
sundu.

İstanbul Tasavvuf  Araştırmaları Merkezi 
(İSTAM) tarafından düzenlenen İSTAM 
Tasavvuf  Seminerleri çerçevesinde 2 
Haziran 2012 günü Üsküdar Fatih Mah-
kemesinde “Tasavvufî Bir Tefsir: Rûhu’l-
Beyân” başlıklı bir seminer verdi.

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak

12.05.2012 tarihinde Abbâsî Vezi-
ri Tahir’den Oğlu Abdullah’a Siyasî 
Nasihatnâme başlıklı kitap çerçevesinde 
İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Hızır Murat Köse ile birlikte Bi-
lim ve Sanat Vakfı’nda İslam siyaset dü-
şüncesinin erken dönem eserleri üzerine 
sunum yaptı 

17.06.2012 tarihinde Ürdün’ün baş-
kenti Amman’da Keyfe adlı televizyon 
kanalında Dr. İsâ el-Hasenât’ın hazırla-
yıp sunduğu Min vahyi’l-lüğati’l-Arabiyye 
programının canlı yayın konuğu olup, 
“el-Lüğatü’l-Arabiyyetü li’n-nâtıkîne 
bi-ğayrihâ (Yabancılara Arapça öğre-
timi)” konusunda M.Ü. İlahiyat Fakül-
tesi’ndeki Arapça öğretimi tecrübesini 
aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Halil Aydınalp

Bildiri:  “Pondering on Some Security 
Implications in the light of  Personal 
Motivations of  Suicide Bombers” Moral 
Psychology of  Terrorism: Implications for 
Security Conference, East Carolina Uni-
versity Department of  Political Science, 
19-20 April 2012, Greenville, North 
Carolina, ABD.

Seminer: “Social Identity of  Suicide Bom-
bings in the Islam World”, Universität 
Osnabrück, Zentrum für Interkulturelle 
Islamstudien an der Universität Osnab-
rück, September 12, 2012, Osnabrück, 
Germany.

Arş. Gör. Macit Karagözoğlu

8 Mayıs 2012 tarihinde Almanya’nın 
Osnabrück Üniversitesi’nde “Weak Ha-
dith: Its Use and Function in the Study 
of  Hadith” başlıklı bir sunum yaptı. Kara-
gözoğlu sunumun ardından katılımcıların 
konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Arş. Gör. Harun Yılmaz

Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırma-
ları Merkezi’nde “Anadolu Kronikleri 
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(3): Rahatu’s-sudûr ve Ayetü’s-sürûr” 
konulu bir sunum yaptı. (27.02.2012)

Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyet Araş-
tırmaları Merkezi’nde yapılan Medeni-
yetleri Karşılaştırmak: George Makdisi 
Örneği panelinde “İslam Eğitim Tari-
hine Farklı Yaklaşımlar: G.Makdisi’nin 
Medresesi’nin Tenkidi” başlıklı bir teb-
liğ sundu. (31.3.2012)

07-09.06.2012 
tarihleri arasın-
da Isparta’da 
Süleyman De-
mirel Üniversi-
tesi Rektörlüğü, 
Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı’nın ön-
cülüğünde ‘Her 
Yönüyle Gül 
S e m p o z y u m u ’ 
düzenledi. Yerli 
ve yabancı araş-

tırmacıların katıldığı sempozyumda, ‘gül’ konusu Sağlık’tan Fen ve Sos-
yal Bilimler’e kadar, tıptan edebiyata, ekonomiden tarihe, psikolojiden 
ilahiyata kadar disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı. Üç gün süren 
sempozyumun birinci ve ikinci gününde ilgili bilim dalarına mensup bi-
lim adamları tarafından tebliğler sunuldu. Sempozyumun ilahiyatla ilgili 
kısmına Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Rama-
zan Ayvallı ‘Niçin Çiçekler Arasında Sadece Gül, Hazreti Peygamberi 
Temsile Lâyık Görülmüştür?’ ve Dinler tarihi Anabilim Dalı öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. İsmail Taşpınar ise ‘Dinlerde Gül Sembolizmi’ 
adlı tebliğleri ile katıldılar. 

Her Yönüyle Gül Sempozyumu 

Unesco Türkiye Milli Komisyonu 
ve Mersin Üniversitesi Rektör-
lüğünün işbirliğiyle düzenlenen 
Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi 
konulu çalıştay 30-31 Mart 2012 
tarihinde Mersin Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde yapıldı. Katılımcı-
lar Felsefe Bölümlerinde lisans ve 
lisansüstü eğitimi, felsefe bölümü 
mezunlarının istihdamı, Hukuk 
ve İlahiyat Fakültelerinde felsefe 
eğitimi, Eğitim ve Açıköğretim 
Fakültelerinde felsefe eğitimi, 
yükseköğretimde kalite çalışma-
ları ve felsefe eğitimi gibi başlıklar altında konuyu tartıştılar. Harun Tepe, Betül  Çotuksöken, Şafak Ural, Kadir 
Çüçen, Rahmi Karakuş, Saffet Babür, Sinan Özbek, Halil Turan, Mehmet Durman ve daha birçok felsefe hocası 
ve bölüm başkanının katıldığı çalıştayda konuyu irdeleyen bildiriler sunuldu ve tartışıldı. Çalıştaya İlahiyat Fakülte-
lerinde Felsefe Eğitimi başlıklı bir bildiriyle iştirak eden Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Kutluer üç noktayı 
vurguladı: a) İlahiyat fakültelerinde İslam felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi, felsefe tarihi ve mantık alanlarında 
sürdürülen lisans eğitimi kayda değer düzeydedir. Lisansüstü düzeyde ise Türk felsefe birikimine katkı sağlayıcı, 
akademik niteliği genellikle vasatî ölçülerin üstünde ve zaman zaman da kalibresi bir hayli yüksek tezler başarıyla 
savunulmaktadır; b) Bu fakültelerde felsefe okutma etkinliği hocalarda özgül deneyimlerin birikmesini sağlamıştır. 
Bu deneyimler insanlığın tarihsel deneyimi ile bütünleştirildiğinde ortaya şu sonuç çıkmaktadır: Felsefesiz teolo-

ji aklî sınamalardan, teolojisiz felsefe kültürel zeminlerden 
yoksundur; c) Buradan İlahiyat fakültelerinin müfredatı ve 
bilim politikalarından hareketle felsefe eğitiminin sadece 
“teoloji için felsefe” adına yürütüldüğü sonucu çıkarılmama-
lıdır. Özellikle lisansüstü programlarda “felsefe için felsefe” 
ve “bilim için felsefe” bakış açılarının bir hayli yönlendirici 
olduğu gözlenmektedir. Kutluer bildirisinin sonunda Türk 
üniversitelerindeki felsefe bölümleriyle İlahiyatlarda hocalık 
yapan felsefeciler arasında iletişimsizlik sorununun en aza 
indirilmesi yönündeki –Mersin’de akdedilen çalıştay ben-
zeri– çalışmaların artırılması önerisinde bulundu. Çünkü, 
Kutluer’e göre, büyük Türk filozofu Fârâbî üzerine çalışmak 
sadece İlahiyat fakültelerinin omuzlarındaki bir sorumluluk 
olarak görülemezdi. 

İLAHİYATLARDA 
FELSEFE EĞİTİMİ



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Doç. Dr. Sâfi Arpaguş

“Tasavvuf  Kültüründe Kardeşlik Algısı”, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Hazret-i Peygamber 
ve Kardeşlik Hukuku Sempozyumu, 21-22 
Nisan 2012 Ankara. 

“Tekke Mutfağında Nefis Terbiyesi”, 
Elmalı’nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempoz-
yumu-5, “Kişilik Oluşumu ve Nefsin Ter-
biyesi” 8 Eylül 2012 –Cumartesi, Elmalı/
Antalya.

Doç. Dr. Hatice K. Arpaguş

Sempozyum 

2012 Kelâm Anabilim Dalları Koordinas-
yon toplantısında düzenlenen Gnostik 
Akımlar ve Okültizm isimli sempozyumda 
“Kaynak Değeri Açısından İslâm Halk 
Öğretisinde Mit ve Efsaneler” isimli teb-
liği sundu.

20-21 Ekim 2012 tarihinde yapılan Akaid 
ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri adlı 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısına “Nak-
lin Anlaşılmasında Hadisin Fonksiyonu” 
isimli  çalışmasıyla katıldı.

Öğrencilere Yönelik Faaliyetler

Doç. Dr. Hatice K. Arpaguş’un orga-
nizasyonunda 17 Mayıs 2012 tarihinde 
ikinci sınıf  öğrencileriyle dördüncü sı-
nıf  öğrencilerinden bir bölümü bilgi ve 
kültürlerini geliştirmek, yerinde gözlem 
yapma ve bilgi edinmek üzere Karacaah-
met Cem Evine ziyarette bulunmuşlar ve 
cem ayinine katılmışlardır. 

23 Mayıs 2012 Tarihinde Öğr. Gör. Meh-
met Toprak’la birlikte yapılan bir organi-
zasyon neticesinde lisans ve lisans üstü 
öğrencilerine yönelik derslerine katkı 
amaçlı olarak Ehl-i Beyt Alimleri Derneği 
Başkanı Hasan Kanaatli Fakültemiz Kül-
tür Merkezi Konferans salonunda Ehl-i 
Beyt (İmamları) konulu bir konferans 
vermiştir.  

24 Mayıs 2012’de gerçekleştirilen Öğ-
renci Sempozyumunu organize etmiş ve 

söz konusu sempozyumda oturum baş-
kanlığı yapmıştır. 

Doç. Dr. Hatice K. Arpaguş’un Editörlü-
ğünde 2011-2012 yılı Öğrenci Sempozyu-
munun elektronik baskısı tamamlanmıştır.  

Toplumsal Etkinlikler

Taraf  Gazetesinde Ramazan ayında 
(22.07.2012) Hidayet Şefkatli Tuksal 
yönetimindeki İlahî Taraf  yazı dizisine 
“Allah İnsana Rahmetle Muamele Eder” 
başlıklı yazıyla iştirak etti.    

Ramazan ayında TV 14’de Hasan Kana-
atli yönetiminde yayınlanan Gönül Pence-
resinden isimli programda oruç tutmanın 
hikmeti ve orucun diğer ibadetlerden 
farkı gibi konular üzerinde konuştu.

Diyanet TV tarafından düzenlenen Sa-
hur programında Osmanlı ve Ramazan 
konusuyla Osmanlı döneminde orucun 
toplum ve kültür hayatındaki etkilerini 
anlattı.

9-22 Eylül 2012 tarihlerinde 
Köstence’de (Romanya) gerçekleştiri-
len “Tanrı Tasavvurlarını Tercüme Et-
mek: Akışkan Din ve Sahih Gelenek”  
(“Translating God(s): Fluid Religion 
and Orthodoxy”) başlıklı Erasmus Av-
rupa Yoğun Programına, fakültemiz 
mensupları Rahim Acar, Ali Ayten, 
Mustafa Kılıç, Mustafa Macit Karagö-
zoğlu ile Felsefe ve Din Bilimleri Dok-
tora öğrencisi Kenan Sevinç katılmıştır. 
Rahim Acar “Se-
cularization of  the 
Turkish Political 
Structure: Compli-
cations of  Secular 
State” ve Ali Ayten 
“Identity and Reli-
gion: a Case Study 
on British Muslims” 
başlıklı birer ko-
nuşma yapmıştır. 
Kenan Sevinç, “Se-
arching Happiness 
in the Modern 

World: Positive Psychology and Reli-
gion” başlıklı tebliğiyle, Mustafa Kılıç, 
“Required Disciplines for Commen-
tators of  the Qur’ân in the Context 
of  the Qur’ân Commentaries of  the 
Turkish Republic Period (1923-2011)” 
tebliğiyle ve Mustafa Macit Karagözoğ-
lu, “Prophetic Tradition in Islam and its 
role in constructing a religious iden-
tity” başlıklı tebliğiyle Erasmus Avrupa 
Yoğun Programına katılmıştır. 

ERASMUS IP 
FAALİYETİ
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri

M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden bir 
grup hoca Kazakistan akademyasının uzmanla-
rıyla Modern Dünyada İslam konusunu tartıştı. 
Almatı’daki Alfarabi ve Yabancı Diller Üniver-
sitelerinin kampüsünde akdedilen toplantılar 
İslam’ın modern dünyada anlaşılma, yorumlan-
ma ve tatbik şekilleri üzerine odaklandı. Prob-
lemler ve çözüm yolları üzerinde duruldu. Fa-
kültemiz İslam Felsefesi hocası Prof. Dr. İlhan 
Kutluer ise Alfarabi Üniversitesi’nde Farabi 
konuşmak için oradaydı. Kutluer konuşması-
nın girişinde İslam entelektüel geleneğinin sa-
cayakları olan kelam ilminde Maturidî’nin, fıkıh 
ilminde Ebu Hanîfe’nin, felsefede Fârâbî’nin ve 
tasavvufta Ahmet Yesevî’nin Türkiye ile Kaza-
kistan arasındaki kültür köprüsünün dört temel 
dayanağını oluşturduğunu belirtti. Konuşmasının 
devamında Fârâbî’nin İslam felsefesinin kurucu 
lideri olduğu ana fikri üzerinde yoğunlaşan Kut-
luer, klasik felsefe geleneğini modern zamanlar-
da yeniden keşf  etmenin önemini vurgulayarak 
bunun için “Otrarlı Filozof ”un izini sürmenin 
şart olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

“Türk Din Mûsikîsi’nde Itrî’nin Yeri”, Ölümünün 300. Yılında Bes-
tekar Buhurizade Mustafa Itrî Efendi Paneli, Atatürk Ün. Kültür ve 
Gösteri Merkezi, 11.Mayıs.2012, Erzurum.

“Türk Din Mûsikîsi’nde Buhurizade Mustafa Itrî Efendi”, Vefatının 300. 
Yılında Çağını Aşan Bir Ses “Itri”, DİB Dergisi, sa. 258, Haziran 2012.

“Müzikle Tedavi Uygulamalı Proje”, TC Sağlık Bakanlığı, Derince 
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, Mart-Mayıs.2012.

“Mûsikî Kültürümüz Konulu Radyo Konuşmaları”, TRT, 14 Bölüm, 2012.

“Münir Nurettin Selçuk ve Mûsikîmiz”, Marmara Ensemble Konseri, 
Altunizade Kültür Merkezi, 8.Ekim.2012, İstanbul.

“Türk Müziği Makamlarıyla Tedavi ve Dini Musikimize Yansımaları”, 
TRT 1 Ramazan İftar Sevinci Programı, 6.Ağustos.2012, İstanbul.

İSTANBUL’DAN ALMATI’YA: 
FARABİ KÖPRÜSÜ



RUHUN 
KIBLESİNE 
SEYAHAT

M. Akif  Koç

Bambaşka bir seyahat, bam-
başka bir ziyarettir Umre… 
Gidenlerin tekrar tekrar gitmek is-
tediği, gidemeyenlerin ise dört gözle 
ve dualarla beklediği kutsal bir yolcu-
luktur… Bu yolculuğumuzu diğer Umre 
yolculuklarından ayıran belki de en 
önemli özelliği ise okulumuzda bulunan 
pek kıymetli hocalarımız ve çok değerli 
arkadaşlarımızla birlikte hep beraber bu 
yolculuğa çıkmanın verdiği heyecan ve 
ayrıcalıktı. Fakültemiz bünyesinde hali 
hazırda eğitim gören öğrenci arkadaşla-
rımızdan hafızlık eğitimine bu fakültede 
başlayıp devam ettirenlerin, bitirenlerin 
ve bu fakülteye gelmeden önce hafızlı-
ğını tamamlamış güzide insanların oluş-
turduğu kutlu bir kafileyle çıkılacaktı bu 
ayrıcalıklı yolculuğa. Okulumuzdan des-
teklerini esirgemeyen hayırsever büyük-
lerimizin hafız arkadaşlarımızı, yaptıkları 
bu güzel çalışmanın neticesinde böyle bir 
yolculukla ödüllendirmesi takdire şayan 
bir davranış olarak hep zihinlerde kala-
cak ve hafız kardeşlerimizin yaptığı du-
aların bir köşesinden kendilerine de her 
zaman yer bulmalarına vesile olacaktır. 
Aynı şekilde bu süreçte gösterdiği büyük 
fedakârlıklarla başta dekanımız Prof. Dr. 
Ali Köse hocamız, fakülte idarecilerimiz 
ve pek kıymetli hocalarımızın emekleri 
her zaman zihinlerimizde ve gönülleri-
mizde yer edinecektir.

Artık kutlu yolcuğa iki gün kalmış, tüm 
hazırlıklar fakülte sekreterimiz Fahret-
tin Ergün hocamızın çabalarıyla tamam-
lanmıştı. Şimdi sıra okulumuz konferans 
salonunda Ahmet Özel hocamızın ve-
receği Umre seminerine gelmişti. Bu 
seminerde Kutsal mekânlar gitmeden 
önce tanıtılmış ruhlar ve bedenler bu 
yolcuğa maddî ve manevî olarak hazır-
lanmıştı. Günlerden 9 Temmuz oldu-
ğunda gece 3:00 sıralarında okulumuz 
önünde heyecanlı bir kalabalık olan biz-

ler sabırsızlıkla hareket edeceğimiz anı 
bekliyor, bir an önce kutsal mekanların 
bizatihi içinde bulunmak istiyorduk. 
Nihayet hareket saati geldi ve kafile 
başkanı hocalarımız eşliğinde havalima-
nın yolunu tuttuk. Oraya ulaştığımızda 
rutin pasaport işlemleri tamamlandık-
tan sonra sabah namazları kılındı ve 
havalimanın mescitlerinde ihrama giri-
lerek niyetler edildi. Dillerden dökülen 
“lebbeyk” sesleri gönüllerimize tesir 
etmeye başlamış artık heyecanımız 
kat be kat artmıştı. Arkadaşlarımız ve 
hocalarımızla birlikte uçak saatini bek-
lerken güzel sohbetler etmeye, orada 
neler yapmamız gerektiğini konuşmaya 
başlamıştık. Tüm bu konuşmaların so-
nunda uçağımızın hareket vakti geldi 
ve İstanbul’a son kez yukarıdan baka-
rak ülkemizden ayrılıp “kıblegâhımıza” 
doğru yola çıktık. Cidde havaalanına 
ineceğimiz için harem –mîkāt– sınırla-
rına havadan girecektik. Yol boyunca 
kimimiz Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl olur-
ken, kimimiz zikir ve salâvat-ı şerifelerle 
meşgul olduk, kimimiz de oraların haya-
lini kurduk. Nahîfi’nin “Kime kim Kâbe 
nasîb olsa Hudâ rahmet eder” mısrası 
hafızalarımızda çınladı. Sınırların içine 
girdiğimizde artık ihram yasakları baş-
lamış, yaptığımız tüm hareketlerimize 
dikkat ediyor olmuştuk. Ancak her ace-
mi umre yolcusunun düştüğü hatalar-
dan biri olan, dağıtılan kolonyalı men-
dillerle ellerimizi temizleme hatasına biz 
de düşmüştük. Ancak bu bölgede hata 
yapmak bile bir bakıma güzeldi, çünkü 
yapılan her hata sadakayla karşılanıyor 
böylece bir nebze de olsun ihtiyaç sa-
hiplerini sevindirmeye vesile oluyordu.

T ü m 
bu ya-

ş a n a n l a -
rın ardından 

artık kutlu belde 
Mekke civarındaydık. 

Bizi havalimanından alan 
otobüsler Mekke’deki oteli-

mize doğru götürüyordu. Yüzler 
gülüyor, diller sürekli “lebbeyk” diyordu. 
Nihayet otelimize vardık ve yerleşme iş-
lemlerinin ardından sabırsızlıkla Kâbe’nin 
yolunu tuttuk. Yürüyerek gidebileceği-
miz bir uzaklıkta olan harem sınırlarına 
vardığımızda başlar öne eğildi, böylece 
Kâbe’yi ilk defa görme şerefine yanına 
kadar varıp, başların bir anda kaldırılma-
sıyla nail olundu. Kâbe ilk görüldüğünde 
gözlerden dökülen yaşlar, önceden plan-
lanan “Kâbe’yi ilk gördüğümde şu şekil-
de dua edeceğim” gibi cümleleri boşa çı-
karmıştı. Sadece yutkunarak Beytullah’a 
bakmaktan başka bir şey gelmemişti 
elimizden. Böylece ilk tavaf, ilk sa’y o 
gün yapılmış ve bir umre tamamlanmıştı. 
Vakit namazlarını Kâbe’ye bakarak kıl-
mak, her namazın ardından orada vefat 
eden Müslümanların namazına katılmak 
gerçekten tarif  edilemeyecek düzeyde 
şeylerdi. Beş günlük Mekke ziyaretimiz 
sırasında elinden gelenlerimiz birden 
fazla umre yapıp bu fırsatı en güzel bi-
çimde değerlendirmiş, nafile tavaflar ile 
de Allah’a bu şekilde sadece burada yak-
laşma fırsatını da elimizden geldiği kadar 
değerlendirmeye çalışmıştık. Umre iba-
deti haricinde grubumuzla birlikte Ara-
fat, Mina, Müzdelife, Sevr Mağrası, Hira 
Mağrası ve Cennetü’l-Muallâ gibi kutsal 
mekânlarımızı da ziyaret etme imkânını 
yakalamıştık.  Grubumuzun genç ar-
kadaşlardan oluşması bu mekânları zi-
yarette bizim için çok büyük avantajdı. 
Gittiğimiz hiçbir yerde sıkıntı çekme-
den ziyaretlerimizi ve ibadetlerimizi 
güzel bir şekilde yerine getirmiş olduk. 
Mekke’de bizim için unutulmaz bir anı 
olarak kalacak bir de olay meydana gel-
mişti. Mekke’den ayrılmadan birkaç gün 
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önce gece yarısında otelin giriş katında 
bir yangın başlamış, tüm otel boşaltılmış 
birkaç saat otelimizin önündeki caddede 
otel sakinleri sıkıntı çekmiş ve sonunda 
yangın çok büyümeden durdurulmuştu. 
Yine burada da ekibimizin genç olması 
bizim fazla zarar görmeden bu olayı at-
latmamıza vesile olmuştu. Son gün gel-
miş artık Mekke’den ayrılmaya çok az 
kalmıştı. Ayrılmadan önceki gün Kabe’de 
Cuma namazını kılmak nasip olmuştu. 
Namazı meşhur İmam Sudeys kıldırmış 
uzun bir hutbenin ardından ezilen Müs-
lümanlar için, Suriye için, gözyaşları için-
de bir de dua etmiş ve tüm cemaat hep 
bir ağızdan “âmin” diyebilme fırsatı ya-
kalamıştık. Cumartesi sabah olduğunda 
Vedâ tavaflarımızı yapıp Kâbe’yi son kez 
doya doya seyredip ayrılmak zorunda 
kalmıştık. Bu ayrılık normal bir beldeden 
ayrılık gibi değildi asla. Sanki geride vü-
cudumuzdan bir parça kalıyor ve insan 
orada vakit geçirdikçe Kabe’yi daha çok 
sahipleniyor ve değerini bir kez daha an-
layabiliyordu.

Artık Medine yolundaydık. Dört kafile 
halinde otobüslerimize binip bu kutlu 
hicret yoluna adım atmış olduk. Günü-
müzün imkânlarının getirdiği rahatlık ve 
konforun etkisiyle, peygamberimiz ve 
ashabının bu yoldaki eziyetlerini hiçbir 
zaman madden anlayamayacak olsak da 
manen o yollardan geçerken insan başka 
âlemlere dalıyor ve bu dinin hiç de kolay 
bir şekilde kurulmadığını anlıyordu. Altı 
saatlik bir yolculuğun sonunda Medine’ 
ye kutlu beldeye Peygamberimiz’in hu-
zuruna gelmiştik. İkindi vakti Medine’de 

olduğumuz için 
öncelikle Mescid-i 
Nebevi’ye gidip 
vakit namazlarını 
kıldık. Ardından o 
büyük buluşmaya 
sıra gelmiş, Efen-
dimize ilk defa 
cismen bu kadar 
yakın olabilme ve 
onu ziyaret edip 
selamlama maz-
hariyetine eriş-
miştik. Efendimizi 
s e l a m l a d ı k t a n 
sonra Hz. Ebube-
kir ve Hz. Ömer 
efendilerimizi de selamlayıp mescitten 
ayrılmıştık. Vakit namazlarını burada kılıp 
her namazdan sonra Efendimizi selamla-
mak insana manen birçok ilham veriyor 
bazen buralarda bir hayalin içinde oldu-
ğunu da zannedebiliyordu insan. Medi-
ne,  Ensar ve Muhacir’in kucaklaştığı bir 
yerdi ve bunun izleri sanki hala gözlene-
biliyor insanlar birbirlerine karşı daha 
hassas oluyordu. Sabah namazlarının 
ardından Bakî Mezarlığı ziyarete açılıyor 
ve insanlar akın akın sahabe efendileri-
mizi ziyaret ediyordu. Ravza ziyaretimi-
zin haricinde Medine’de ziyaret edilecek 
yerlerin neredeyse tamamını ziyaret 
etmiş olduk. Bunların başında Uhud Şe-
hitliği geliyordu. Burada Ahmet Özel ve 
Kamil Yaşaroğlu hocalarımızın etkileyici 
ve duygu yüklü konuşmaları bizleri Uhud 
Şehitlerinin huzurunda hüzünlendirmişti. 
Buranın ardından Hendek gazvesinin ya-
pıldığı yerde bulunan Yedi Mescidleri, ar-

dından Kuba Mescidi-
ni ve Cuma Mescidi’ni 
de ziyaret etmiştik. 
Medine denince ora-
dan Türkiye’ye götü-
rüleceklerin başında 
hurma gelir. Bunun 
için ekip olarak başta 
Ahmet Özel hocamız 
olmak üzere diğer 
hocalarımızın da yar-
dımıyla gittiğimiz hur-
ma pazarında yapılan 
hummalı pazarlıklar 

sonucunda hurmalarımızı da bizatihi al-
mış bulunduk. Hurmalar da alındıktan 
sonra artık sayılı günlerin kalmasının da 
etkisiyle Efendimizi daha fazla ziyaret 
ediyor, Mescid’de Efendimizin “Evimle 
minberimin arası Cennet bahçelerinden 
bir bahçedir” müjdesine inanarak müsa-
it olduğu zamanlarda o bölgede namaz 
kılmaya çalışıyor, kimimiz de tamamla-
ması gereken cüzlerini tamamlamaya 
çalışıyordu. Son sabah ise topluca önce 
okunan hatm-i şeriflerin duası Fahrettin 
Ergün hocamız tarafından, Efendimizin 
huzurunda yapıldı, ardından ise Bakî Me-
zarlığını ziyaret ettik. Orada gördükleri-
mizden dolayı bazen duygulandık, bazen 
hiddetlendik ama nihayetinde Rabbimi-
ze her şeyi hayra açması için dua ettik. 
Burası dümdüz toprak üzerine konulan 
taşlardan oluşan bir mezarlıktı ve bir 
zihniyetin görünen tezahürüydü, üzücü 
olan ise buydu. Ve her güzel şeyin son 
bulduğu gibi burada geçen günlerimiz de 
son bulmuştu. Medine’den ayrılmak da 
aynı şekilde hiç kolay olmadı. Buradan 
havalimanına doğru giderken mutlaka 
herkes bir daha gelmenin hayalleriyle 
buradan ayrılmıştı. Bu vesileyle Cenab-ı 
Hak gidemeyenlere en kısa zamanda git-
meyi, gidenlere de tekrar tekrar gitmeyi 
nasib eylesin. Yine bu vesileyle başta bu 
ziyaretlerin finansmanı olan büyüklerimi-
ze, dekanımız başta olmak üzere bizlere 
yardımcı olan tüm hocalarımıza ve bu 
ziyarette birlikte olma şerefine nail oldu-
ğumuz umre grubumuzdaki herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz.

Gezi - Umre



Öğrenci Kulüpleri

Bilgi ve Değerler Kulübü’nün bir faaliyeti 
olarak 2011-2012 öğretim yılının okuma 
grupları fıkıh ve mezhepler tarihi, hadis, 
tefsir, İslam tarihi ve tasavvuf  başlıklarından 
oluşuyor. Programda derslerden farklı ola-
rak öğrenci katılımı esas alınıyor. Program, 
okunan kitaplar ve makaleler üzerinden ko-
nunun uzmanı hocalarla bir saatlik bir müza-
kereyi kapsıyor.

20 Nisan 2012 Cuma akşamı Emrul-
lah Turanlı ve Hasan Tan çocuk yuva-
larındaki çocuklar Cennet Yurdu’nda 
ağırlandı. Program Akşam yemeğin-
den sonra Kur’an tilavetiyle başladı. 

Daha sonra çocuklara Hz. 
Peygamber’i anlatan bir slayt izletil-
di. Ardından her iki 
yuvadan da çocuk-
lar şiir ve yazılarını 
okudular. 

Daha sonra iki yu-
vanın öğrencileri 
arasında bilgi ya-
rışması yapıldı. Ya-
rışma sonucunda 
birinci olan Emrul-
lah Turanlı öğren-
cilerine hediyeleri 

takdim edildi. Aynı 
zamanda onları yetiş-
tiren hocaya da hat 
yazılı bir tablo arma-
ğan edildi. Hemen ar-
dından daha önce ço-
cuklara yazdırılan “Hz. 
Peygamber’e Mektup” 
adlı yarışmanın hem 
küçük öğrencilerden 
hem de büyük öğren-
cilerden birincilerine 

mp4, ikincilerine mp3, üçüncülerine 
de kol saati armağan edildi. 

Tüm öğrencilere eğitici çocuk kitabı, 
gül lokumu vb. hediyelerin bulun-
duğu bir paket hediye edildi. Daha 
sonra her iki yuvadaki çocuklar ser-
vislerle yuvalarına götürüldü. 

BİLGİ VE DEĞERLER KULÜBÜ

OKUMA GRUPLARI '12

GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ Mola Kulübü’nün dönemde iki kez çık-
ması planlanan fanzin dergisinin üçüncü 
sayısı yayımlandı. Ücretsiz olarak İlahiyat 
Fakültesi'nde dağıtımı yapılan dergi yogun 
ilgiyle takip ediliyor.

Fakültemizdeki kulüpler, 17 Ni-
san 2012 tarihinde Suriye’de ya-
şanan iç savaş sebebiyle ülkeleri-
ni terke mecbur kalan mülteciler 
için ortak bir faaliyet düzenledi. 
İSTANBUL-HATAY GÖNÜL 
KÖPRÜSÜ adıyla düzenlenen 
kermes Hatay ve Antep’te is-
kan edilen Suriye vatandaşlarına 
ulaştırıldı.

SURİYE
KERMESİ
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18 Nisan 2012 günü Kültür Merkezi 
Konferans Salonundaki film gösteriminde 
Devrim Arabaları Filmi gösterildi.

Devrim Arabaları, Tolga Örnek'in ya-
zıp yönettiği dram türündeki Türk filmi. 
1961 yılında yapılan Devrim adlı otomo-
bilin üretimini konu almaktadır.

Devlet Başkanı Cemal Gürsel tümüy-
le yerli üretim bir otomobil yapılmasını 
emreder ve görevin TCDD işletmesine 
verildiği bildirilir. O gün orada bulunan 
23 mühendis bu emri 'Türk insanının 
makûs talihine karşı bir meydan okuma' 
olarak algılarlar. En küçük bir tereddüt 
ya da endişe sergilenmeksizin derhal işe 
başlanır. Çalışma mekanı olarak Dev-
let Demiryolları'nın Eskişehir'deki Cer 
Atölyesi seçilir. Zaman müthiş dardır. 
Cumhuriyet Bayramı' na kadar yalnızca 
130 günü vardır ekibin. Türkiye’nin ilk 
yerli otomobili olacak eserin adı da kon-
muştur: “Devrim”.

DEVRİM 
ARABALARI 

FİLM 
GÖSTERİMİ
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Öğrenci Kulüpleri

15 Mart 2012 tarihinde Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda Sezai Karakoç’un hayatını ele alan GÜN 
DOĞMADAN belgeseli gösterildi. 

Doğu ve Batı Platformu ile 
birlikte Van-Erciş Merkez 
Kütüphanesi’ni kurmak ama-
cıyla başlattığımız kampanya 
sonucunda okulumuzdan 3700 
civarında kitap toplandı. Ya-
pılan tasniflerin ardından be-
lirlenen kitaplar Van-Erciş’e, 
Batman-Kozluk ve Mardin-Nu-
saybin İmam Hatip Liseleri’ne 
gönderildi. 

Gün 
Doğmadan
Sezai KARAKOÇ Belgeseli

DOĞU İLE 
BATI'NIN İLİM 
KÖPRÜSÜ

Mola Kulübü’nün tertip et-
tiği programda, Suriye’deki 
halk ayaklanmasını konuşuk. 
Uluslararası konjonktürün 
bölge hakkındaki emelle-
ri, Suriye halkının sosyal ve 
demografik özelliklerinin 
bu savaş içindeki durumu, 
Türkiye’nin bu konuda yük-
lendiği misyon ve diğer siyasi 
konuların söyleşildiği prog-
ram, olayların içinden gelen 
ve doğurduğu sıkıntıları gö-
ğüsleyen temsilcilerin anlat-
tıklarıyla renklendi. Fakülte 
öğrencilerinin de aktif  katılı-
mı olan program gayet bilgi-
lendirici ve ufuk açıcı oldu. 



Bize Emek Verenler
Prof. Dr. H. Mahmut Çamdibi
1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip 
Okulu’ndan, 1964’te Bakırköy Lisesi’nden, 1967’de İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında 
başladığı memuriyet görevini Kartal Lisesi’nde öğretmen ve yö-
netici olarak devam ettirdi. Üsküdar Cumhuriyet ve Kadıköy 
İmam Hatip Liseleri’nde öğretmen olarak çalıştı. Fakültemiz-
deki görevine Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde 1977 yılında 
asistan olarak başladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde “Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali” adlı teziyle 
doktor, 1994’te doçent, 2001 yılında da profesör oldu. Uzun 
yıllar fakültemizde eğitim, rehberlik, kişilik yapısı ve eğitimi, 
İslâm’da eğitim ve öğretim gibi dersler vermiş, sahasıyla ilgili 
pek çok sempozyuma katılarak tezler yönetmiş olan ve 2012 
yılı başı itibariyle emekliye ayrılan Mahmut Çamdibi hocamızın 
belli başlı kitapları şunlardır: Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali, Din 
Eğitiminde İnsan ve Hayat, Din Eğitimine Giriş ve Din Eğitiminin 
Temel Meseleleri.

Prof. Dr. Muhittin Serin
Marmara Üniversitesi’ndeki vazifesine 1980 yı-
lında asistan olarak başladı. 1983 yılında M.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hat Sanatları 
adlı çalışmasıyla doktor oldu. 1992’de doçent, 
1998’de profesör ünvanını aldı. Hat sanatı sa-
hasında ilmî araştırmalarda bulunan Serin, aynı 
zamanda Kemal Batanay’dan ta’lîk yazı meşk et-
miş ve icazet almıştır. Serin’in, Kubbealtı Kültür 
ve Sanat Vakfı yayınlarından çıkan Hat Sanatı ve 
Meşhur Hattatlar, Şeyh Hamdullah, Hattat Aziz 
Efendi, Kemal Batanay, Halim efendi Murakkaı, 
Şevki Efendi Murakkaı, Hulûsi Efendi Murakkaı 
ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi Murakkaı  adlı 
eserleri bulunmaktadır.

2012 yılında emekli olan Muhittin Serin hoca-
mız, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli hat sergilere katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2002 yılında Smithso-
nian Enstitüsü tarafından düzenlenen İpek Yolu Festivali’ne ve North Carolina Sanat Müzesi tarafından tertip edilen 
Sultanların İmparatorluğu sergilerine katılmış ve seminerler vermiştir. 1977 yılında İran Kültür Bakanlığı ve Çağdaş Sa-
natlar Müzesi’nin organize ettiği İslam Dünyasında Birinci Hat Festivali'ne, 1994’te Indiana Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Müzesi’nde Türk-İslam Sanatları Sergisi’ne katılan Muhittin Serin, 1993 yılında yine Indiana Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Müzesi’nde şahsi bir sergi açmıştır. Hat sanatıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri 
bulunan Serin, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli konferanslara da katılmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde hat ve tezhip maddelerini hazırlayan Muhittin Serin, New York Halk 
Kütüphanesi Humanities and Social Sciences Library, Yale Üniversitesi Library Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library, Indiana Üniversitesi Fine Arts Museum, The University of  Michigan Library Special Collections Library Mic-
higan, Mısır Milli Kütüphanesi’nde İslam Sanatlarıyla ilgili araştırmalar yapmıştır.
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