
14
İlahiyat HABER

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayın organıdır. Güz 2013 Sayı 14

İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu 
Yapıldı

Prof. Dr. Halis Ayhan ile 
Röportaj

Örnek Siyasetçi "Tevfi k İleri" Anıldı

Fakültemizin İmza Attığı 
Uluslararası Anlaşmalar 4

16

22

24

2013-2014 Eğitim Yılı 
Açılış Dersiyle Başladı

Yeni akademik yıl, Tefsir Anabilim 
Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Hasan 
Elik’in verdiği Kur’an Tefsirinde Gün-
cel Anlayışlar başlıklı ders ile başladı.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM...
2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakülte tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir dizi uluslararası an-
laşmaya imza atılmış, öğrencilerimiz yurtdışında eğitim deneyimlerini geliştirme imkanı bulmuşlardı. Geçtiğimiz dö-
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MERHABALAR

Yeni bir bültenle yine birlikteyiz..

2013-2014 eğitim-öğretim yılına adım attığımız bu dönem 
içerisinde fakültemizdeki faaliyetler canlılığından bir şey 
kaybetmeksizin devam etti. 2012 yılından beri içine girdiği-
miz yeniden yapılanma süreci her ne kadar f iziksel şartları 
görünürde bir hayli zorlamış olsa bile, süregelen inşaatlara  
rağmen bu yıl içerisinde de eğitim-öğretim hayatı sekteye 
uğramadı ve fakültemiz pek çok sosyal faaliyete ev sahip-
liği yaptı. Bu arada geçtiğimiz yıl 210 öğrencimizi mezun 
ederek yeni yılda 676 öğrenciyle tanıştık. Ayrıca bu döne-
min başında kampüs inşaatımızın ilk büyük binası hizme-
te açıldı. Geçtiğimiz yıl imza atılan ve fakülte tarihimizde 
bir dönüm noktası olan uluslararası anlaşmalar dolayısıyla 
300’e yakın öğrencimiz bilgi ve deneyimlerini geliştirmek 
amacıyla farklı ülkelerin seçkin üniversitelerinde eğitim 
görme imkanı buldular.

Fakültemizde yıl boyunca gerçekleştirilen akademik ve 
kültürel etkinliklerin bir kısmını bültenimizin bu sayısında 

derleyerek sizlere sunmaya 
çalıştık. İlk olarak bu dönem 
hizmete açılan yeni binamız 
ve temeli atılan yurt inşaa-
tımız hakkındaki haberlere, 
ardından fakültemizin dönem 
içerisinde imza attığı bir dizi 
uluslararası anlaşmanın içerik-
lerine yer verdik. Geçtiğimiz 
dönem yurtdışına gönderilen 
öğrencilerin izlenimleri ve il-
gili resimler de bu sayımızda 
yer aldı. Sonrasında yurtiçi ve 
yurtdışından fakültemize yapı-
lan ziyaretlerin bazılarını sun-
duk. Kültür merkezimizde ve 
amfilerimizde gerçekleştirilen 

konferans ve panellerden; öğrenci kulüplerimizin katkıla-
rıyla düzenlenen kermeslerden, öğrencilerimizin gayret-
leriyle çıkarılan dergilerden ve diğer etkinliklerden söz 
ettik. Öğretim üyelerimizin dönem içerisinde katıldıkları 
programlar ve sempozyumlar, kaleme aldıkları kitaplar ve 
makaleler de mümkün olduğunca bültenimizin sayfalarında 
yer aldı. Ayrıca bu sayımızda, fakültemiz üzerindeki emek-
leriyle tanıdığımız emekli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. 
Halis Ayhan’la yapılmış ve ilahiyat fakültelerinin ülke gün-
demindeki etkin rolünü konu alan detaylı bir röportaj yer 
alıyor. Gelecek sayımızda yeniden yapılanma süreci devam 
eden kampüsümüzün kavuştuğu yeni imkanları konu alan 
güzel haberler verebilmeyi umuyoruz. Eğitim-öğretim ha-
yatının kalite kazandığını gösteren nitelikli çalışmalar ve 
kalıcı etkinliklerin yer bulduğu nice bültenlerde buluşmak 
ümidiyle...

Yayın Kurulu Adına Yrd. Doç. Dr. M. Nedim Tan
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Güncel

Yeni Binamızda Eğitim Başladı

Sancaktepe’de 
Marmara İlahiyat 
Yurdunun Temeli Atıldı

Kampüsümüzde süregelen inşaat faaliyetleri içerisinde, temel atma töreni 30 Nisan 2012’de yapılan ana 
binalardan ilki Eylül 2013 itibarıyla eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Böylece fakültemizin tarihçesi 
ve mevcut eğitim hareketliliği açısından yeni dönem fiilen başlamış oldu. Temelinden itibaren her türlü 
tefrişât dahil Cengiz Holding adına Mehmet Cengiz tarafından yapılan, dekanlık bölümü, derslikler ve 
öğretim üyeleri odalarından oluşan bina, her yıl artan öğrenci sayımıza bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaç-
ların karşılanması  ve daha verimli bir eğitim sunulması amacıyla tasarlandı. Kampüs yerleşkesi inşaatının, 
uygulama camisi ve kültür merkeziyle birlikte tamamlanma çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 

Sancaktepe İmam-Hatip Lisesi’nin yanında yapılacak olan Marmara İla-
hiyat Yurdu inşaatı başladı. Ekim 2015’te hizmete girmesi planlanan yurt 
binası 500 öğrenci kapasiteli olacak ve kız öğrenciler için kullanılacak.



Güncel

FAKÜLTEMİZ YENİ DÖNEMDE DE BİR DİZİ 
ULUSLARARASI ANLAŞMAYA İMZA ATTI

2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakülte tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir dizi uluslararası 
anlaşmaya imza atılmış, öğrencilerimiz yurtdışında eğitim deneyimlerini geliştirme olanağı bulmuşlardı. Geçtiğimiz 
dönem Kuveyt, Ürdün, Katar, Tunus, Malezya ve Endonezya’daki seçkin üniversitelerle gerçekleşen bu anlaşmalar, 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında artarak farklı coğrafyalara yayıldı. Bu çerçevede fakültemiz Ürdün, Suudî Ara-
bistan ve Umman’daki seçkin üniversitelerle bir dizi anlaşmaya imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen 
üniversitelerinden olan Şârika Üniversi-
tesi ile Marmara Üniversitesi, öğrenci ve 
öğretim üyesi mübadelesi ile ortak bilim-
sel araştırmalar yürütme, toplantılar ter-
tip etme konularında akademik işbirliği 
anlaşması imzaladılar. 2 Kasım 2013 günü 
Şârika’da imzalanan anlaşmada Marmara 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Selçuk, Şârika Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sami Mahmud, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Hamid en-Naimi, M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ertuğrul Boynukalın, Şârika Üniversitesi 
İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Abdullah el-

Hatib ve Şârika Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yakut hazır bulundular. 
Bu anlaşmaya göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık ve lisans öğrencileri Şârika Üniversitesin-
de Arapça eğitimi görebilecekler, ayrıca 2 ve 3. sınıflarda temel İslam bilimleri derslerini Şârika Üniversitesi 
İslâmî İlimler Fakültesi’nde alabilecekler.

Ürdün Krallığının önde gelen üniversitele-
rinden olan Yermuk Üniversitesi ile Mar-
mara Üniversitesi ortak bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirme, öğrenci ve öğretim üyesi 
mübadelesi gibi konularda genel bir işbirliği 
anlaşması imzaladılar. M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Er-
tuğrul Boynukalın’ın Yermuk Üniversitesine 
gerçekleştirdiği ziyaret ve görüşmeler sonu-
cunda 4 Şubat 2014 tarihinde M.Ü. Rektörü 
Prof. Dr. Zafer Gül ve Yermuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Al-Musa tarafın-
dan imzalanan anlaşmaya göre M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencileri 2. ve 3. sınıflarda temel İslam bilimleri 
derslerini Yermuk Üniversitesinin ilgili fakültelerinde alabilecekler.
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Güncel
İslam Dünyasının ve Suudî Arabistan 
Krallığının İslâmî İlimler alanındaki en 
önemli üniversitelerinden olan İmam 
Muhammed b. Suud İslam Üniversitesi 
ile Marmara Üniversitesi öğrenci ve öğ-
retim üyesi mübâdelesi, ortak araştırma-
lar yürütme gibi konularda akademik iş-
birliği anlaşması imzaladılar. 6 Şubat 2014 
tarihinde Riyad’da gerçekleşen imza tö-
reninde İmam Muhammed b. Suud İslam 
Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhammed el-Alem ve Üniversite-
nin değişik fakültelerinin dekanları, M.Ü. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kan-

dur, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, M.Ü. Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Mustafa Ağa-
oğlu ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın hazır bulundular. 
İmzalanan anlaşmaya göre M.Ü. İlahiyat Fakültesi lisans bölümü öğrencileri temel İslam bilimleri derslerini 
İmam Muhammed b. Suud İslam Üniversitesinin ilgili fakültelerinde alabilecekler, ayrıca hazırlık sınıfı öğren-
cileri bu üniversitenin Arap Dili Enstitüsünde öğrenim görebileceklerdir.

Umman Sultanlığının ikinci büyük üniversitesi olan Nizwa 
Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi ortak bilimsel araştır-
malar yürütme, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi gibi ko-
nularda akademik işbirliği anlaşması imzaladılar. M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul 
Boynukalın’ın Nizwa Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaret 
ve görüşmeler sonucunda M.Ü. Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül 
ve Nizwa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Khalfan al-
Rawahi tarafından imzalanan anlaşmaya göre M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri Nizwa Üniversitesi Arap 

Dili Enstitüsünde öğrenim görebilecekler, ayrıca lisans öğrencileri müfredatlarına eşdeğer dersleri bu üni-
versitenin ilgili fakültelerinde alabileceklerdir.

Suudi Arabistan Krallığının önemli üniversite-
lerinden olan Taybe Üniversitesi ile Marmara 
Üniversitesi ortak ilmî araştırmalar, öğrenci ve 
öğretim üyesi mübadelesi konularında işbirliği 
anlaşması imzaladılar. 10 Şubat 2014 tarihinde 
Medine’de gerçekleşen imza töreninde Tay-
be Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Al-
Mazrooa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saud Ta-
her ve değişik fakülte Dekanları, M.Ü. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur, M.Ü. İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, M.Ü. 
Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Mustafa Ağa-
oğlu ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası Ofis 
Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın ha-
zır bulundular. İmzalanan anlaşmaya göre M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri Taybe 
Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan kurslarda Arapça eğitimi alabilecekler, ayrıca lisans bölümü öğ-
rencileri 2. ve 3. sınıflarda temel İslam bilimleri derslerini bu üniversitenin ilgili bölümlerinde alabileceklerdir.
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Suudi Arabistan Krallığına bu ülkedeki Üni-
versiteler ve akademik merkezlerle anlaşma-
lar imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere 
ziyaret gerçekleştiren Marmara Üniversitesi 
heyeti, bu çerçevede tüm dünyada Arapça 
öğretiminin yaygınlaştırılması ve eğitim ka-
litesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak ve ilgili kurumlarla işbirliğine gitmek 
üzere kurulan Kral Abdullah b. Abdulaziz 
Uluslararası Arap Diline Hizmet Merkezi’ni 
ziyaret etti. M.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hamza Kandur, M.Ü. İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Köse, M.Ü. Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Mustafa Ağaoğlu ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi Ulus-
lararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın’dan oluşan heyet, Merkez Başkanı Prof. Dr. Abdullah 
el-Veşmî ve Yardımcısı Dr. Ali al-Mayouf ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda taraflar Kral Abdullah b. Ab-
dulaziz Uluslararası Arap Diline Hizmet Merkezi ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Arapça Hazırlık 
Sınıfı öğretim programına destek mahiyetinde birlikte kararlaştıracakları projeleri işbirliğiyle hayata geçirmek 
konusunda mutabık kaldılar. Bu meyanda proje ayrıntılarını görüşmek üzere Merkez yöneticileri Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesine yakın bir tarihte ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Kral Abdullah b. Abdulaziz U
luslararası 
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Türk-Kazak Ü
niversitesi

Umman Sultanlığının uluslararası akademik çevrelerde kali-
tesiyle dikkat çeken en önemli üniversitesi olan Sultan Qa-
boos Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi ortak bilimsel 
araştırmalar yürütme, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi 
gibi konularda akademik işbirliği yapma kararı aldılar. M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. 
Ertuğrul Boynukalın’ın Sultan Qaboos Üniversitesine ger-
çekleştirdiği ziyaret sırasında uluslararası ilişkilerden sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muna Âl Said ve Uluslararası Ofis Direktörü Selahaddin Al-Saadi ile yaptığı görüşme-
ler neticesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 12 öğrencinin 2014 öğretim yılı bahar döneminde 
Sultan Qaboos Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslâmî İlimler Bölümünde eğitim görmeleri konusunda anlaşma sağ-
landı. Ayrıca iki üniversite arasında akademik işbirliği amaçlı protokol imzalanması için resmi prosedür başlatıldı. 

Umman Sultanı tarafından yabancılara Arapça öğre-
timi konusunda uluslararası bir merkez oluşturulması 
hedefiyle kurulan Sultan Qaboos Arapça Öğretim 
Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Arapça öğretimi konusunda akademik işbirliği yap-
ma kararı aldılar. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası 
Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın 
Umman’ın tarihi bölgelerinden olan Manah vilayetin-
de kurulmuş olan Sultan Qaboos Arapça Öğretim 
Enstitüsüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Enstitü 
Müdürü Doç. Dr. Muhammed Al-Sakri ile karşılıklı iş-
birliği imkanları müzakere edilmiş, ziyaret sonrasında-
ki değerlendirmeler sonucunda varılan anlaşma uya-
rınca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık 
sınıflarından 24 öğrencinin bahar döneminde Sultan 
Qaboos Arapça Öğretim Fakültesinde iki aylık Arap-
ça kursu almaları konusunda gerekli resmi işlemlere 
başlanmıştır.

Marmara Üniversitesi ile Ahmet Yese-
vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversite-
si, öğretim elemanı ve araştırmacı de-
ğişimi; lisans, yüksek lisans ve doktora 
değişimi; ortak araştırma faaliyetleri ve 
sempozyum organizasyonları; bilimsel 
bilgi ve materyal alışverişi; öğrenci ha-
reketliliğini sağlamak adına Mevlânâ 
Değişim Programı’nın etkinleştirilmesi 
gibi bir dizi konuda işbirliğini kolaylaş-
tıracak bir protokole imza attı.
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Güncel

Kuveyt Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki işbirliği anlaş-
ması uyarınca 2013-2014 eğitim yılı bahar dönemini Kuveyt Üniversite-
si İslâmî İlimler Fakültesinde okuyacak olan 5 öğrencimiz Kuveyt’e gitti. 

Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi arasındaki akademik 
işbirliği çerçevesinde 2013-2014 eğitim yılı bahar dönemini Katar 
Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde okuyacak olan 5 kız ve 4 
erkek öğrencimiz Katar’a gitti. 

Akademik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden  Ürdün Üniversitesine 10 öğrenci, Ürdün 
Uluslararası İslâmî İlimler Üniversitesine 25 öğrenci olmak üzere 
toplam 35 öğrencimiz 2013-2014 eğitim yılı bahar dönemini oku-
mak üzere Ürdün’e gitti.

Uluslararası bir dil eğitim merkezi olan Sultan Qaboos Arapça Öğ-
retim Enstitüsü ile yıl içerisinde imzalanan akademik işbirliği anlaş-
ması uyarınca 24 öğrencimiz eğitim almak üzere Umman’a gitti. 

Uluslararası Öğrenci 
Hareketliliği Artarak Sürüyor

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

YURT DIŞI (Erasmus) ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 
 

2013-2014 Öğretim Yılı 
 

 Ülke Üniversite  Öğrenci 
Sayısı 

Almanya Tübingen Üniversitesi 3 

Almanya Osnabrück Üniversitesi 1 

Almanya Muenster Üniversitesi 2 

Almanya Bayreuth Üniversitesi 1 

İngiltere Wales Üniversitesi  1 

İngiltere Londra Üniversitesi (Heythrop College) 1 

İrlanda Trinity College   3 

İngiltere Staj Hareketliliği 9 

 Genel Toplam 21 

  

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

YURT DIŞI (İslam Ülkeleri) ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 
 

2013-2014 Öğretim Yılı 
 

 Ülke Üniversite / Kuruluş Öğrenci 
Sayısı 

Kuveyt Kuveyt Üniversitesi  / İslami İlimler 
Fakültesi 5 

Katar Katar Üniversitesi / İslami İlimler 
Fakültesi 14 

Katar Katar Üniversitesi / Arap Dili Öğretim 
Programı 4 

Katar Katar Vakfı /  İslami İlimler Fakültesi  / 
Arap Dili Öğretim Programı 14 

Ürdün Ürdün Üniversitesi  / İslami İlimler 
Fakültesi   10 

Ürdün Ürdün Uluslararası İslami İlimler 
Üniversitesi  / İslami İlimler Fakültesi   25 

Umman Sultan Qaboos Üniversitesi / İslami 
İlimler Bölümü 5 

Umman Sultan Qaboos Üniversitesi / Arap Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 6 

Umman Sultan Qaboos Arap Dili Öğretim 
Enstitüsü 24 

Malezya Malezya Uluslarası İslam Üniversitesi 3 

 
2012-2013 Öğretim Yılı Yaz Dönemi 

 

Ülke Üniversite / Kuruluş Öğrenci 
Sayısı 

Kuveyt Kuveyt Üniversitesi / Arap Dili 
Öğretim Merkezi 21 

Kuveyt Kuveyt Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı  
/ Arap Dili Öğretim Merkezi 42 

BAE BAE / Arap Dili Öğretim Enstitüsü 18 

Katar Katar Üniversitesi / Arap Dili Öğretim 
Programı 21 

Katar Katar Vakfı İslami ilimler Fakültesi  / 
Arap Dili Öğretim Programı 20 

İran  el-Mustafa el-Alemiyye Üniversitesi / 
Dil Merkezi 11 

Mısır Mısır Kurtuba Arap Dili Enstitüsü 24 

 Genel Toplam 267 

 



Güncel

AKADEMİK UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Kemal Yıldız
Prof. Dr. Hatice K. Arpapuş
Prof. Dr. Kürşad Demirci
Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar
Prof. Dr. M. Safa Yeprem
Prof. Dr. Rahmi Yaran
Prof. Dr. Hasan Hacak
Prof. Dr. Rahim Acar
Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu
Prof. Dr. Galip Yavuz
Prof. Dr. Safi Arpaguş
Doç. Dr. Hasan Cirit

Doç. Dr. Harun Anay
Doç. Dr. Şükran Fazlıoğlu
Doç. Dr. Mehmet Ümit
Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu
Doç. Dr. Halil Aydınalp
Doç. Dr. Faruk Tunçer
Doç. Dr. Erdoğan Baş
Yrd. Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ali Benli
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tüfekçi

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık (Tefsir)
Doç. Dr. Semih Ceyhan (Tasavvuf )
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin (İslam Tarihi)
Yrd. Doç. Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı Pekgeçgil (İslam Tarihi)
Yrd. Doç. Dr. İsmail Cebeci (İslam Hukuku)
Yrd. Doç. Dr. Betül İ. Argıt (İslam Tarihi)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yaman (İslam Felsefesi)
Yrd. Doç. Dr. Nihal Utku (İslam Tarihi)
Öğr. Gör. Hüseyin Kaya (Arap Dili ve Balâgatı)
Öğr. Gör. M. Efdaluddin Kılıç (Türk-İslam Sanatları)
Öğr. Gör. Erdoğan Albayrak (Arap Dili ve Belâgatı)
Arş. Gör. Naci Demirci (Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat)

31.10.2013’de Tuzla Anadolu İHL

01.11.2013’de Çorlu Anadolu İHL

07.11.2013’de Kartal Anadolu İHL

14.11.2013’de Esatpaşa Anadolu İHL

29.11.2013’de Alaplı İHL

29.11.2013’de Düzce-Akçakoca İHL

16.12.2013’de Beylikdüzü Azem Yükseloğlu İHL

18.12.2013’de Körfez İHL

19.12.2013’de Kazım Karabekir Anadolu İHL 

26.12.2013’de Başiskele Anadolu İHL

Bu dönemde fakültemizi ziyaret edip bilgi alan imam-
hatip liselerinden bazılarıydı.

Tüm fakülteler arasında merkezî sistemle geçiş imka-
nı sağlayan Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal Programları 
(YAP) Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk 
defa üniversitemizde yürürlüğe konulmuş, fakültemiz 
ve üniversitemizdeki eğitim-öğretim hayatı açısından 
olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülen programlar 
çerçevesinde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından iti-
baren 57 öğrencimiz farklı fakültelerde eğitim görme 
hakkı kazanarak kayıtlarını yaptırmışlardı. Bu uygu-
lamadan Marmara Üniversitesi kapsamında en fazla 
ilahiyat fakültesi öğrencileri yararlandılar. 2013-2014 
eğitim öğretim yılında da 52 öğrencimiz ÇAP-YAP 
uygulamasından faydalanma imkanı buldu. Böylelikle 
öğrencilerimiz mevcut ilahiyat eğitimlerinin yanı sıra 
Hukuk, Eczacılık, İletişim, İktisat, Türk Dili ve Edebi-
yatı, Okul Öncesi Öğretmenliği gibi farklı fakülte ve 
disiplinlerde eğitim görme fırsatı buldular.

Fakültemiz 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılını 210 mezun vererek tamamladı ve 
2013-2014 eğitim-öğretim yılına 676 
yeni öğrenciyle tanışarak başladı.

Mezuniyet 
Coşkusu

İmam-Hatip Liseliler fakültemizi 
ziyaret ederek bilgi aldılar

ÇAP-YAP Hareketliliği Sürüyor
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Libya Din İşleri ve Evkaf  Bakanı Ali Muhammed el-Beşîr 
Hamûda beraberindeki heyet fakültemizi ziyaret etti. 
26.12.2013

Kazakistan üniversite üyelerinden oluşan akademik bir 
heyet fakültemizi ziyaret ederek çeşitli konularda bilgi 
aldı. 11.12.2013

Endonezya üniversite üyelerinden bir heyet, bilgi almak ve 
eğitim ilişkilerini ilerletmek amacıyla fakültemizi ziyaret etti. 
26.11.2013

Endonezya Universitas Islam Negeri ile bir dizi eğitim 
anlaşmasına imza atıldı. 29.11.2013

Karşılıklı eğitim alma ilişkileri çerçevesinde fakültemizde 
çeşitli konularda seminerlere katılan Endonezyalı akade-
misyenlere sertifika verildi. 20.12.2013

Fakültemizin İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi’nin katkısıy-
la düzenledikleri Farsça kursları için hazırlanan sınıf, kon-
solosluk düzeyinde bir heyetin ziyaretiyle açıldı. 6.11.2013



Güncel

Abu Dabi, Dubai, Şârika gibi yedi emirlikten oluşmuş bir ülke...

Bizi bekleyen güzel bir üniversite ve hayallerimiz...

Böyle başladık yola. Başta Dekanımız Sayın Ali Köse olmak 
üzere, hocalarımız Halil İbrahim Kaçar, Ertuğrul Boynukalın ve 
bu yolculuğun gizli kahramanlarına büyük bir minnetle...

Havaalanında yirmi Arapça sevdalısıydık hepimiz. Dubai ha-
vaalanına kadar heyecanlarımızla, hayallerimizle geldik. Bir 
yanda ayrılığın hüznü, diğer yanda yeni bir ülke görmenin 
sevinci, mutluluğu... Havaalanından çıktığımızda gecenin 
üçü olmasına karşın sanki yüzümüze fön makinesi tutulu-
yormuşçasına sıcak bir hava; ve bizi bir buçuk ay boyunca 
yalnız bırakmayan her derdimizle sorunumuzla ilgilenen İb-
rahim hocamız, bizi kurs boyunca servisiyle taşıyan, farklı 
dil bilgisiyle dertlerimize tercüman olan şoför Ekrem abimiz 
karşıladı bizi.

Sabaha karşın; güzel arkadaşlıkları, güzel anıları, yardımsever-
liği, hoşgörüyü tattığımız öğrenci yurdumuza geldik. Bizi geniş 
bir bahçe, ferah odalar, lüks eşyalar, çeşit çeşit yemekler karşı-
ladı orada. Yurtta kalışımız Arapça pratiğimizi en çok etkileyen 
durumdu. Birçok kız öğrenciyle tanışıp sabahlara kadar Arapça 
konuşma imkanı bulduk. Yeri geldi uykusuz kaldık, ama onlardan 
Arap kültürüne, adetlerine dair pek çok şey öğrenmiş olduk. 

İkinci günden itibaren hem üniversitede hem dil kursundaki 
derslerimiz başladı. Muhâdese, kitâbet, kırâat dersleri gördük. 
Hocalarımız alanında gayet uzman kişilerdi ve bize kurs bo-

yunca her konuda yardımcı oldular. Derslerden sonra “refîka 
lugavî” diye isimlendirilen arkadaşlarımız ile bir iki saat karşılıklı 
konuşma yapıyorduk. Böylece her konuda kendimizi ve onları 
elimizden geldiğince bilgilendiriyorduk.Yeri geliyor münazaralar 
yapıyorduk,yeri geliyor yarışmalar...

Böylece bizim kısa bir süre de olsa iyi bir eğitim aldığımız ger-
çeği ortaya çıkıyordu. Bize güzel bir program hazırlayan ho-
calarımız, ablalarımız eşliğinde bir çok geziler gerçekleştirdik. 
Ülkenin en şöhretli hattatı ile tanışma fırsatını yakaladık. Abu 
Dhabi’nin görkemli camisini, eski saraylarını, çöllerini, vahaları-
nı, Dubai’nin çeşitli yerlerini gördük. Bu gezilerde vatandaşların 
40 yıllık bir ülkenin kurucusuna ne kadar bağlı ve minnettar 
olduklarına şahit olduk. Arkadaşlarımızın daveti ile Arap düğü-
nünü ve mezuniyet törenini izledik. Ülkede sadece Arapça’nın 
değil İngilizce’nin de gerekliliğini bu tecrübelerimizle edindik. 
Bazen de üzüldük, ülkedeki zenginliğin verdiği israfa, yabancı 
vatandaşların hizmetkâr kılınmasına.

Hâsılı; geriye baktığımızda aldığımız güzel eğitimi, farklı tec-
rübeleri, bizleri gülümseten tatlı anıları, güzel arkadaşlıkları, 
karşılıksız verilen emekleri, içtenlikle yapılan yardımseverliği 
görüyoruz. Kurs bitiminde bize unutulmaz bir mezuniyet günü 
yaşatan, bizlerden ayrılacağı için üzülen, arkamızdan güzel du-
alar eden müdürümüz ve hocalarımızı da unutmadan bu fırsatı 
bizler için hazırlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu 
güzel tecrübeyi diğer arkadaşlarımızın da tatmasını diliyoruz.

Zeynep DOĞRU-Büşra KARAÇAM-Betül ÇELİK 

ÖĞRENCİLERİMİZİN YURTDIŞI DENEYİMLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nden

2012-2013 eğitim-öğretim yılında imza atılan karşılıklı anlaşmalar ilk defa bu yaz döneminde işlerliğe kavuştu. Anlaşmala-
ra bağlı olarak yıl içerisinde başarı göstermiş öğrencilerimizden 150’si Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’e giderek 
oradaki dil kurslarına iştirak ettiler ve gittikleri yerlerin kültürüne ilişkin gözlemlerde bulunup ülkemizi ve fakültemizi 
tanıttılar. Bültenimizin bu sayısında öğrencilerimizin gittikleri ülkelerdeki bazı izlenimlerini paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin 
bilgi deneyimlerini ilerletmesi açısından bu programların, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da aynı çerçevede devam 
edeceği umuluyor.
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Bu cümle bizim yolculuktan önceki endişeli halimizi en güzel an-
latan soruydu. Yolcu eden aileler, hocalar bu cümleyle bizi neşe-
lendirmeye çalışıyordu. Çok gergindik, çünkü hiç tanımadığımız 
bir ülkeye gidiyorduk. Yanımızda ne ailemiz ne de hocalarımız 
olacaktı. Fakültede Ali Köse hocamızın şevk veren konuşmasının 
ardından havaalanına gittik. Uçak yolculuğumuz beşbuçuk saat 
sürdü. İndiğimizde uçağa geri dönmek istedim, çünkü sıcaktan 
nefes alamıyordum.

Eğitimimizi İslâmî İlimler Fakültesi’nin dil merkezinde aldık. Sabah 
ders saat 7.00’de başlıyor 15.30’da sona eriyordu. Son derece 
faydalıydı. Mısırlı Ekrem hocamızla gramer dersi yapıyorduk. Bize 
farklı şiirler,i Arapların mesellerini, atasözlerini, hatta Feyruz’un 
şarkılarını bile ezberletiyordu. Hergün farklı dökümanlar getiri-
yordu. Bizlere bir çok kitap hediye etti.

Muhâdese (pratik arapça) dersimizi Umâme hocamızla işliyor, 
ders kitabı olarak Beyne Yedeyk-3’ü okuyorduk. Hocamıza ki-
taptan sıkıldığımızı daha farklı şeyler görmek istediğimizi söyledik. 
Bizlere kızmadı, aksine memnun etmek için birçok yola başvurdu. 
Derslerimiz çok eğlenceli geçiyordu. Karşılıklı birbirimize kültürle-
rimizi tanıtıyorduk. Böylelikle hem dil hem kültür öğreniyorduk.

Iraklı Falah Hocamızla belâgat dersleri yapıyorduk. Belâgatü’l-
vâzıha kitabını okuduk. Öncelikle son cüzdeki sûreleri in-
celedik. Kur’ân’ın üslubunu bir hoca eşliğinde okuyup öğ-
renmek muhteşemdi.  Bu derslerin dışında konferanslara 
katılıyorduk. Yusuf el-Kardavî, Prof. Dr. Mehmet Hayri Kır-
başoğlu, Prof. Dr. Nâim Avde, Dr. Evren Tok hocalarımızın 
konferanslarına katıldık. Çok değerli bilgiler edindik. Alçak 
gönüllü tavırları bizleri çok etkiledi. Hocalarımız ve fakül-
te görevlileri bizlerle çok ilgiliydiler. Bizleri memnun etmek 
için çok gayret gösterdiler. Başta Hayri Kırbaşoğlu hocamız 
olmak üzere bizimle ilgilenen herkes her türlü faaliyete ka-
tılmamız için ellerinden geleni yaptılar. Her günümüz dolu 
dolu geçiyordu.

Katar’ın ilk dikkatimizi çeken özellikleri sıcaklığı ve lüksüy-
dü. Kaldığımız süre boyunca Katarlılarla çok az görüştük. 
Hatta kadınları genel olarak alışveriş merkezleri ya da 
cuma namazları dışında görmüyorduk. İnsanlar çok var-

lıklı idiler ve lüksü çok seven bir görünüm sergi-
liyorlardı. Yerli halkın sayısı oldukça az. Sonradan 
ülkeye iş maksadıyla yerleşenler daha çoğunlukta. 
İşçiler diğer Arap ülkeleri, Hindistan, Bangladeş 
gibi ülkelerden gelmekte. Bu sayede çok farklı 
kültürlere mensup insanların yaşayışlarını gözlem-
leme fırsatı bulduk.

Birçok kültürel mekan gezdik. Türk eserlerinin 
çoğunlukta olduğu İslâmî Sanatlar Müzesi, Mısır 
tarihi eserlerinin üç boyutlu olarak sergilendiği 
Amerikan Müzesi, içinde Türk asıllı sanatçıların 
eserlerinin de bulunduğu Modern Sanatlar Müze-
si, Katar’ın kültürünü yansıtan "Katara" bunlardan 
birkaçı. Cuma namazlarımızı Abdulvahhab Cami-

inde kılıyorduk. Cami, büyüklüğü, konumu, kütüphanesi, hafızlık 
odaları ve mimarisiyle harikaydı.

Gayri müslimlere İslâm’ı anlatan Fanar Kültür Merkezi en uğrak 
mekanlarımızdandı. Burada diğer ülkelerden gelen turistlerle bir-
likte kültürel programlara katıldık. Burada Katar’ın farklı lezzetle-
rini tattık. El-Cezîre’nin çocuk stüdyoları gezdiğimiz en eğlenceli 
yerdi. Rengarek cıvıl cıvıl... Suriye ve İskoç asıllı hocalarımızla deve 
çiftliğine gittik. Şehirde tüm bunların yanında devâsâ büyüklükte 
alışveriş merkezleri bulunmaktaydı.

Katar’da bir ay bizlere hem dil hem de kültür açısından çok şey 
kazandırdı. Yaşadığımız bazı olumsuzluklar karşılaştığımız güzel-
liklere göre pek az olduğundan zikretmeye lüzum görmüyoruz. 
Yaşadığımız güzellikler bunları unutturdu. Çok güzel dostuklar 
edindik. Hocalarımız bizleri gözyaşlarıyla uğurladı. Bizler Katar’ı 
ve oradaki insanları çok sevdik. Tekrar gidilebilir mi, bu henüz 
meçhul bir soru. Her ihtimali göz önünde bulundurarak tekrar 
buluşma temennisiyle oradan ayrıldık. Bizlere bu imkanı sunanla-
ra, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler....

Fatıma Zehra Erbeli

Katar’dan



Güncel

Basra Körfezinin kenarında çöl ikliminin hakim olduğu küçük ve 
çok yeni bir ülke Kuveyt... Gerek iklim ve yerşekilleri açısından 
gerekse toplumsal ve kültürel açıdan Türkiye’den çok farklı bir 
ülke. Nüfusunun büyük çoğunluğu müslümanlardan oluşması 
sebebiyle, yer yer batı kültürünün etkisi hissedilmekteyse de, ül-
kede İslam kültürü gayet belirgin. Yeni bir ülke olduğu için köklü 
bir tarihe sahip değil. Okulumuzun Kuveyt Üniversitesi haricinde 
Merkezü’s-sekâfî el-İslâmî adı verilen kursla yaptığı anlaşma sa-
yesinde gittiğimiz tarih müzesinde elli yıllık bir kitabın tarihî eser 
olarak insanlara sunulması bunu kanıtlar nitelikte. Bu sebepten 
ötürü ülkede bir tarih bilinci çok fazla görülmemekte.

Irak’ın Kuveyt’i işgalinden sonra ülkede büyük bir imar çalışması 
başlatılmış. Ülkenin silüetini şantiyeler kaplamış durumda. Bu 
yapılar ümit vaad eder olsa da ülke bu görüntüsünden uzun 
yıllar kurtulabileceğe benzemiyor. Diğer körfez ülkeleri gibi ge-
lirini petrolden sağlıyor Kuveyt. Ülkeyi “Saba Ailesi” yönetiyor. 
Yakın zamanda bazı ayaklanmalar olsa da bu ayaklanmalar dev-
let tarafından bastırılmış durumda. 

Kuveyt’te hizmetçi kavramı da oldukça yaygın. Hemen hemen 
her evde bir ya da daha fazla hizmetçi bulunuyor, alışverişlerin-
de, temizliklerinde, çocukların bakımında büyük rol oynuyorlar. 
Bu insanlar genelde yurtdışından maddi sıkıntı çektiklerinden 
kendi ailelelerinin rızâlarıyla gönderilen  çocuklar. Toplum kes-
kin sınırlarla iki sınıfa ayrılmış durumda: Zengin kesim ve orta 
kesim. Kuveyt halkında fakir kesim yok. Kuveyt halkı için ge-
çerli olan bu genelleme yurtdışından gelenleri pek kapsamıyor 
Hindistan’dan Afrika’dan ve farklı ülkelerden gelen fakir insanlar 
burada alt kesimi oluşturuyor. Kuveyt halkının yasayış biçimi ile 
aralarında büyük fark var. Zaten ülkenin nüfusunun çoğu dış 

göçmenlerden oluştuğu için Kuveyt dev-
leti ülkeye başka göç almamak ve kendi 
nüfusunu baskın tutmak için elinden ge-
leni yapıyor. 

Kuveyt’te edindiğimiz arkadaşlarla hâlen 
teması sürdürüyoruz. Hepsi cömert ve 
cana yakın insanlar. Okullarının panola-
rındaki Suriye’ye yardım kampanyaları 
dikkatimizi çekti. Duyduğumuza göre 
çok büyük miktarda yardımlar yapıyor-
larmış Suriye’ye. Kuveyt’in halici güzel, 
ılık ve sakindi. Akşamları insanlar bizdeki 
semâver türü malzemelerle sahile gelip 
ailece vakit geçiriyorlar. Türkiye hakkın-
daki bilgilerinin çoğu, diğer Arap ülke-
lerinde olduğu gibi medya aralıcılığıyla 
edinilmiş.  

Kuveyt’te eğitime çok önem veriliyor, 
üniversitenin kütüphanesi, sınıfların im-
kanları eğitim için fazlasıyla elverişli. Ül-
kede İngilizce bilmeyen ya da üniversite 
mezunu olmayan Kuveytli sayısı oldukça 
az. Kaldığımız devlet yurdunun imkanları 

eğitime verilen önemi kanıtlar nitelikteydi. Dünyanın dört bir ya-
nından gelen öğrenciler bu imkanlardan faydalanabilmek için Ku-
veyt Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış. Bizim bu üniversitede hafta-
nın üç günü, merkezde ise haftanın beş günü derslerimiz oldu. Bu 
dersleri, pratik Arapça, kavâid, okuma-anlama dersleri oluşturdu. 
Merkezin düzenlediği haftalık geziler sayesinde lunapark, müze ve 
alışveriş merkezlerini gezip insanlarla iletişim kurma imkanı ya-
kaladık. Diğer Arap ülkelerindeki gibi halkın çoğunluğunun fasih 
Arapça bilmemesi iletişim kurarken zorlanmamıza sebep oldu. 
Arapçamızı geliştirmemize ve yeni bir kültürle tanışmamıza imkan 
sağladıkları için emeği geçen büyüklerimize şükranlarımızı sunarız.

Kuveyt’ten
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Dünyanın en eski medeniyet-
lerine beşiklik eden İran coğ-
rafyası, tarih boyunca İslam 
medeniyetinin de önemli ilmî, 
siyasî ve kültürel gelişmelerine 
tanıklık etmiş, bu topraklarda 
konuşulan dil olan Farsça ise 
nüfûzunu, bugünkü İran coğraf-
yasının dışına da taşacak şekilde 
hissettirmiştir. Din, edebiyat, 
siyaset, tarih vesâir  hangi ko-
nuda konuşursak konuşalım, 
mutlak surette bir Farsça etkisi 
görmek mümkün. Şehir isimle-
rini duyduğum ilk an ne kadar 
derin bir hissiyâta kapıldığımı 
zaman zaman hatırlarım: Rey, 
Tebriz, Nişabur, Tus, Kirman, 
Hemedan, Gürgan (Cürcan), 
Isfahan, Şiraz… Daha fazlası-
nı saymak mümkün elbet. Bu 
isimler bana tefsir, hadis, fıkıh gibi derslerde isimlerini duyduğum 
İslam âlimlerini hatırlatıyor. Bu açıdan bakınca, aslında ne kadar 
ortak bir mâziye sahip olduğumuz ortada. Hemen yanı başımızda 
duran böylesine köklü bir geleneğin dili olan Farsça, Arapça’nın 
yanına ne de güzel yaraşırdı. Zira bakiyesi olduğumuz Osmanlı 
İmparatorluğu’nun konuştuğu dil de Arapça-Farsça kelimelerle 
dolu olup, bu devletin ulemâsı Arapça, udebâsı da Farsça konu-
şuyordu. Divan şiirleri, Osmanlı Türkçesi metinler, hep bunu söy-
lüyor bize. Buyrun size Nedîm’den bir beyit:

Bir nigâh-ı âşinâ bestir bize muğbeçeden
Ba’d ez-în ey duhter-i rez çekmeziz nâzın senin

15 kelimelik bir beyitte 9 Farsça kelime olması yeterince açıkla-
yıcı olsa gerek. Öyle görünüyor ki Farsça bizim gerçeğimiz. İşte 
ben de bu gerçekten yola çıkarak düştüm Farsça sevdasına. Yah-
ya Kemal’in şiiriyle tanıdığım Hâfız-ı Şîrâzî’nin şiirleri de ayrıca ilgi 
duymamı sağladı bu güzîde dile.

İran coğrafyasının siyasî tarihte de önemi büyük; ardı arkası ke-
silmeyen istilalar, farklı kavimlerin kurduğu onlarca farklı devlet 

ve yerleştirmeye çalıştığı birçok mezhep. Şâh İsmail’le beraber 
resmîleşen Şiîlik, bugünkü İran’ın siyasî-kültürel kimliğinde belirgin 
bir rol oynuyor. Araplar, Moğollar, Türkler ve diğerleri tarafından 
kurulan birçok devlet, yaşanan birçok acı ve savaş kimi zaman iyi, 
kimi zaman kötü bir tesir bırakmış bu coğrafya sakinleri üzerinde. 
Ayrıca, Tacikistan ve Afganistan gibi ülkelerde de Farsça halen bü-
yük kitleler tarafından konuşulmakta. Ezcümle, Farsça öğrenmek 
için bir değil, birçok sebebim vardı.

2010 yılının güz döneminde, İran konsolosluğunun fakültemizle iş-
birliği içerisinde açtığı Farsça kursu, bulunmaz bir fırsattı. Üç sene 
zarfında Farsça edebiyata dair çok şey öğrendik. Nihayetinde, is-
tedik ki bu pek faydalı dil tecrübemizi bir İran seyahati ile taçlandı-
ralım. Konsolosluk ve dekanlığımızın imkân ve teşvikleriyle bütün 
aşamalar bir bir kat edildi ve nihayet 8 Temmuz 2013 tarihinde, 
Tahran İmam Humeyni Havaalanı’na indik. Buradan Gülistan eya-
letinin başkenti olan Gürgan’a –nâm-ı diğer Cürcan– geçtik ve 
37 gün sürecek olan eğitimimize başladık. Uluslararası el-Mustafâ 
Üniversitesi’nin misafirleriydik. Bizi o kadar sıcak karşıladılar, o 
kadar iyi muamele ettiler ki şaşırmadım diyemem. Üstelik eğitim 

Güncel
Gezdim Diyâr-ı Acem’i Neler Neler Gördüm!

Musa ELMAS

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi’nin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile beraber düzenlemiş olduğu Dr. Ahmet 
Çelik’in yönetimindeki Farsça Dil Eğitimi programına iki yıl katılım gösteren 11 öğrencimiz İran’a Farsça dil eğitimi 
için gitmiştir. İran’da yaklaşık iki ay kalan öğrencilerimiz ilk olarak Gürgan Eyaleti’ne gitmiş ve burada dil eğitimlerini 
başarı ile tamamladıktan sonra sertif ika almaya hak kazanmışlardır.Öğrencilerimiz Farsça dil eğitim programlarının 
tamamlanmasının ardından İran’ın kadîm kültür ve medeniyetini tanıma amacıyla Meşhed, Tahran, Kum, Şiraz ve 
İsfahan eyaletlerini de gezdikten sonra Türkiye’ye dönmüşlerdir. İran’a yapılan bu eğitim gezisi Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi için yeni bir deneyim olmuş olup Farsça kursu fakültemizde çalışmalarına devam etmektedir.
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Güncel

süresince bir dediğimiz iki edilmedi. Ellerinden geldiğince müba-
rek Ramazan günlerini faydalı ve eğlenceli geçirmemizi sağladılar. 
Gürgan’da temel gaye eğitim olduğu için gezilerimiz de daha çok 
eğitim içerikli oldu. Civar bölgeleri ziyaret ediyorduk ve oradaki 
insanlarla pratik yapıyorduk. Bu vesileyle onlarca İmamzâde kabri 
gezdik. Çünkü İran’da hayatın merkezinde –görebildiğimiz kada-
rıyla– daha çok ruhânî önderler var: İmamlar, büyük şahsiyetler, 
âlimler vs. Bu süreçte hocalarımızla Şiîlik-Sünnîlik ilişkisi, edebiyat 
ve siyasete dair birçok konuyu konuştuk. Bu, onları tanımamız 
açısından çok önemliydi. Farsça’da, Arapça’da olduğu gibi derin 
bir fusha-âmmîce ayrımı olmadığı için konuştuğunuz herkesi çok 
rahat anlayabiliyorsunuz. İnsanlar çok sıcak ve yardımsever fakat 
Ramazan ayında günün büyük bir kısmında konuşacak insan bul-
mak çok kolay değil.

Gürgan, Hazar Denizi’nin yakınlarında yemyeşil bir şehir. Bizim 
yeşil Bursa şehrine benzettim ben. Burada Hazar’ın kıyısında, 
Sünnî Türkmenler de yaşıyor. Buraya yaptığımız bir gezide Cuma 
namazını Türkmen kardeşlerimizle kılmıştık, çok güzel anlar-
dı. Ayrıca Bestâm ve Şahrud’a yaptığımız gezilerde Bâyezîd-i 
Bestâmî ve Ebu’l-Hasan el-Harakânî’yi ziyaret edip Kudüs Günü 
etkinliklerine şahit olduk. Gürgan’da birçok 
olay yaşadık ama en etkileyici olanı kuşku-
suz Ramazan’ın 24. gecesine denk gelen, 
Hz. Ali’nin şehadetinin yıldönümü müna-
sebetiyle, bütün camilerde sine dövme 
merasimlerinin yapıldığı geceydi. Şehrin 
en büyük mescidinde yüzlerce Şiî ile Ehl-i 
Beyt için sine dövmek bizim için unutulması 
mümkün olmayan bir tecrübeydi. Sıcak bir 
Ramazan akşamı iftardan sonra ikram edi-
len çay, İran hurması ve sohbetin tadını da 
hep arayacak gibiyim.

Gürgan’a alışmıştık, lakin gezi programı-
mızda Şiraz ve Isfahan gibi şehirler olunca 
ayrılmak zor olmadı. İlk durağımız, Şia’nın 
kalbi Meşhed (Tûs, Nişâbur) oldu. Burada 
Oniki İmam’ın sekizincisi İmam Rıza’nın 
kabri bulunmakta. Şiîler, buraya “imamın 
haremi” diyorlar. Harem çok büyük, çok 

ihtişamlı. Etkilenmemek mümkün değil. Aynı anda, onlarca ırktan 
yüzbinlerce insan, İmam Rıza’yı ziyaret etmek için oradaydı. Bu 
yüzden Meşhed aşırı kalabalıktı. Küçük bir kaçamakla Nişâbur’da 
Ömer Hayyâm ve Feridüddin Attâr’ı da ziyaret ettik. İranlıların 
şair ve ediblerine verdiği değeri görünce insan hayıflanmadan 
edemiyor. Her şairin kabri (ârâmgâh) büyükçe bir bahçenin için-
de ve bu bahçeler, aynen o güzelim gazellerde ve rubailerdeki gibi 
güller, bülbüller, serv-i nâzlar ve havuzlarla dolu. Tûs’ta Gazzâlî 
ve Firdevsî’nin huzurundaydık. Şehnâme müellifi Firdevsî’nin 
ârâmgâhı, her insan evladı için görülmesi elzem bir mekân. 
Meşhed’den Tahran’a hava yolu ile geçtik. Tahran, İstanbul’u an-
dıran kalabalığı ve büyüklüğü ile tam bir metropol. Başkent olmayı 
çoktan hak ediyor. Milad Tower’dan Tahran’ı ayaklarınızın altın-
dandayken izlemenizi tavsiye ederim. Humeynî’nin haremi ve evi 
de ziyaret ettiğimiz yerler arasındaydı. Ardından Kumm’a geçtik. 
Burası rejimin kalesi diyebileceğimiz bir yer ve çok sıcak. İmam 
Rıza’nın kız kardeşi Fatıma-i Masûme’nin görkemli haremi mutlak 
surette görülmeli. Kumm’da geleneksel Şiî ilmî havzalarından belki 
de en önemlisi bulunmakta.

Sırada Şiraz vardı. Farsça’ya olan ilgimin en kuvvetli sâiki, Fars 
edebiyatının kalbi olan sırlar şehri Şiraz’a gidecektim. Farsçamız 
ilerlemişti, bunun verdiği güvenle, bu dilin en tatlı konuşulduğu 
Şehr-i Râz’a (sır şehri: Şîrâz) doğru düştük yollara. Sıcak bir 20 
Ağustos gecesi, Şîrâz’a, Dervâze-i Kur’ân dedikleri kapıdan girdik. 
Evet, yanlış duymadınız. Şiraz’ın bir kapısı var, tıpkı eski çağlarda 
olduğu gibi. Bu bile şehre aşık olmanız için yeterli bir sebep bence.

İlk günümüzde Osmanlı medreselerinin iki nâdide gülü, Gülistân 
ve Bostân kitaplarının yazarı, büyük derviş ve gezgin Şeyh Sa’dî 
Şîrâzî’nin eşiğine vardık. Âşıkâne gazellerin üstadı Sa’dî der ki:

Gûyend me-gû Sa’dî çendîn sohen ez aşkeş
Mî gûyem u ba’d ez men gûyend be-devrânhâ
(Dediler ki: Ey Sa’dî onun aşkından bu kadar çok bahsetme
Dedim ki: Bahsederim, benden sonra da çağlar boyunca 
hep bahsedilecek)
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Şâir’in bu dizeleri, divan şairlerimizin aşktan neden bu kadar çok 
bahsettiklerini açıklar mahiyette. Sa’dî’nin kabrinin bulunduğu 
bahçe, yukarıda da belirttiğim gibi nazlı serviler, güller, havuzlarla 
dolu. Sanki şairin gazellerinde yaşıyorsunuz. Kerim Han Kalesi, 
Şîrâz’a ayrı bir hava katıyor. Görüntüsü, heybeti nasıl bir mede-
niyete sahip olduğumuzu açıklar nitelikte. Her yapıda karşımıza 
çıkan havuzlu bahçeli ev motifi Şîrâz’da daha belirgin hale geldi. 
Girdiğimiz her yer klasik dönemdeki güzel sarayları andırır nite-
likteydi. Şîrâz çarşısını söylemeden geçemem. Tam anlamıyla bir 
doğu çarşısı, hayran kalmamak elde değil. Buradan, nefis el doku-
ması İran halıları alınabilir. 

Akşam üzeri Hâfiziyye’ye doğru yola koyulduk. Yahya Kemal’in 
dizeleri aklımdaydı:

Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şîrâz’ı hayâl ettiren âhengiyle

Hâfız’ın ârâmgâhı güller ve servilerle dolu inanılmaz güzellikte bir 
mekân. Gün batmaya yüz tutmuş, hoparlörlerden Hâfız gazelleri 
okunuyordu. Dimâğına şarâbat-ı Fârisîden bir katre damlayanlar 
için çok özel anlar olduğu âşikârdı. İçerisi, her zaman olduğu gibi 
aşırı kalabalıktı. Hâfız falı çektirenler daha çok ilgi çekiciydi. İran’da 
gençler –özellikle kızlar–- evlenme çağına geldiklerinde Hâfız 
divanından rastgele bir gazel seçerlermiş ve ilmine güvendikleri 
birine tefsir ettirirlermiş. Biz de teberrüken çektik bir fal. Sizinle 
paylaşabilirim hatta:

Dîr est ki dildâr peyâmî ne-firistâd
Ne-nuvişt selâmî vu kelâmî ne-firistâd
(Uzun zaman oldu sevgili bir haber yollamadı
Ne bir selam, ne bir kelam yazıp yollamadı)

Yine başka bir gazelinde bakın ne diyor:

Eger ân turk-i Şîrâzî be dest âred dil-i mâ râ
Be hâl-i hindûyeş bahşem Semerkand u Buhârâ râ
(Eğer o Şîraz’lı dilber yüzümüze bakar, gönlümüzü alırsa
Yanağındaki siyah benine Semerkand ve Buhârâ’yı feda 
ederim)

Şiirlerinde bu denli cömert olan bir şâirin, hayatında da ne ka-
dar gönlü zengin olduğunu anlamak zor olmasa gerek. İran hal-
kı, Hâfız’ı çok seviyor ve çok iyi tanıyor. Halktan herhangi biriyle 
edebiyat üzerine konuşacak olsanız, size çok rahat Hâfız’dan, 
Sa’dî’den beyitlerle yardımcı olabilir. Şîraz Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nin bir kapısı da Hâfız’ın ârâmgâhına açılıyor. Bu kadar 
önem veriliyor anlayacağınız. 

Şîraz’daki ikinci günümüzde Bâğ-ı İrem’deydik. Burası aslında tam 
anlamıyla Eski İran’ın o parlak sanatını yansıtır nitelikte bir bah-
çeydi. İçindeki köşk diyebileceğimiz yapının mimarisindeki ince-
lik görülmeye değer. Bin bir türlü çiçekle süslenmiş, uzun servi 
ağaçlarının eşlik ettiği yollarıyla bu bahçeden çıkmak istemiyor 
insan. Efsaneye göre zenginliğiyle övünen Şeddâd adında bir 
kâfir, Allah’ın cennetiyle yarışacak bir cennet inşa etmek istemiş 
ve Bâğ-ı İrem’i inşâ etmiş. Fakat cennet(!) tamamlandıktan sonra 
içeriye attığı ilk adımda helâk olmuş. Efsane işte... Şîrâz’daki son 

durağımız şehrin çıkışında bulunan Persapolis antik kentiydi. Bu-
rası, kadîm Pers İmparatorluklarının gövde gösterisi yaptıkları bir 
yermiş. Antik kentte gezerken Büyük Kiros’un, Darius’un ya da 
Büyük İskender’in ayak seslerini duymak işten bile değil.

İran’daki kayda değer son ziyaretgâhımız Isfahan oldu. Isfahan 
için, ‘‘nısf-ı cihân’’ demeleri boşuna değil. Yemyeşil doğası ve tarihî 
yapısıyla bir yeryüzü cenneti diyebiliriz. Siesepol Köprüsü, Selçuk-
luların mimari seviyesini göstermesi açısından örnek teşkil ediyor. 
Çehelsütûn’da, İran devletlerinin yaptığı savaşların tasvirleri ara-
sında Çaldıran Savaşı merkezdeydi. Kimin galip olduğunu anlaya-
madığımız resimler, bizleri tarihin tozlu koridorlarında dolaştırdı. 
Nakş-ı Cihân Meydanı ve Çarşısı ise, Isfahan’ın vitrini niteliğinde. 
Enfes çinilerin bezediği devâsâ meydan sizi sarıp sarmalarken ne-
leri kaybettiğimize dair birçok şey düşünebilirsiniz. Buranın çarşısı 
da alışveriş için çok uygun.

İran mutfağından bahsetmek istemiyorum çünkü bizim yemek 
kültürümüze göre çok gerideler. Oraya gidecek arkadaşlar yanla-
rına yetecek kadar hazır çorba, birkaç kilo toz şeker ve kahvaltılık 
bir şeyler almalarını tavsiye edebilirim.

Sözün özü İran, gerek dinî gerek edebî gerekse de sosyal açıdan 
mutlak surette görüp gezilmesi ve tanınması gereken bir ülke. 
Modern dünyanın çıkmazları karşısında onlarla aynı sorunları 
yaşıyoruz. Sözgelimi yirmi küsürlü yaşlardaki İran’lı bir üniversite 
öğrencisinin sorunlarıyla bizim sorunlarımız hemen hemen aynı. 
Her fikri ve üslubu gidip bizzat görmek var, çünkü işitmek görmek 
gibi değildir. 

Anlatacak çok fazla şey vardı lakin bu kadarına güç yetirebildim. 
Tarihi, çok uzun bir mâziye bakan Hâfız’ın ülkesinin bizlere anlata-
cak çok şeyi var. Onu dinlemeye ne dersiniz?



Röportaj

Prof. Dr. Halis Ayhan
Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer

Muhterem Hocam, YÖK üye-
liğiniz esnasında gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalarınızdan ve projelerinizden 
bize kısaca bahseder misiniz? 

2005-2009 yıllarında bakanlar ku-

rulu kontenjanından YÖK Üyesi olarak 

seçildim. Önce Başkan Prof. Dr. Erdo-

ğan Teziç, sonra da Prof. Dr. Yusuf  Ziya 

Özcan ile çalıştım. Yüksek öğretim kanu-

nuna göre yedi üye bakanlar kurulundan, 

yedi üye üniversiteler arası kuruldan, 
yedi üye de cumhurbaşkanınca doğru-
dan seçilen yirmi bir kişilik bir kurul dört 
yıl süre ile yüksek öğretimin bütün konu-
larını karara bağlamaktadır. Kurul, dekan 
ve rektör seçimi yaptığı gibi, bütçe dışın-
da üniversitelerin akademik kadrosunu 
belirler, vakıf  üniversitelerinin açılmasına 
dair karar vererek bakanlar kuruluna 
teklifte de bulunur. Tabii 1981-1982 şart-
larının sosyal ve siyasi ortamında çıkmış 
bir kanun olduğu için çok merkeziyetçi 
yetkiler kullanıldığını söyleyebilirim. Ben 
bakanlar kurulu kontenjanından üçüncü 
üye olarak girmiş bulunuyordum. Yirmi 
bir kişilik kurulda ilk altı ayda üç kişiydik. 
Onbeş günde bir toplanarak gündemin-
deki konuları bir ya da iki gün uzun süre 
çalışarak karara bağlıyorduk. Ayrıca üst 
disiplin kurulu olarak da çalışmalar ya-
pıyorduk. Üyeliğimin ilk üç yılında en 
sıkıntılı ve uzun tartışmalar yaptığımız 
konuların başında ilahiyat fakültelerinin 
öğrenci sayısı gelir. Zira o dönemde 
kontenjan Diyanet İşleri ve Milli Eğitim’in 
ihtiyaçlarına göre belirlenmiyor, siyasî ve 
ideolojik sebeplerle çok az sayıda öğren-
ci veriliyordu. Bu anlayışa gerekçelerle 
itiraz ediyor, ihtiyaçların yüksek oldu-
ğunu, fakültelerde imkanların müsait ol-
duğunu, daha önceki yıllarda çok sayıda 
öğrenciler verildiğini anlatıyor, konten-
janların ülke ihtiyacına göre belirlenme-
sini inatla değil fakat ısrarla açıklıyordum. 
Hatta 2006 öğretim yılı ilahiyat fakültesi 

Bültenimizin bu sayısında konuğumuz Prof. Dr. Halis Ayhan hocamız. 1944 Yozgat doğumlu olan ho-
camız, 1966’da bitirdiği yüksek öğreniminin akabinde pek çok görevde bulunmuştur. 1966-1970 yılların-
da Çorum Lisesi felsefe grubu öğretmenliği ve Çorum İmam Hatip Lisesi müdürlüğü; 1970-1975 yıllarında 
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde Din Psikolojisi ve Pedagojisi öğretim görevliliği; 1975-1983 yıllarında 
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ayhan, enstitünün fakülteye dö-
nüşmesiyle birlikte aynı yerde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görevine devam etmiştir. 1987-1988 
yıllarında yurtdışında bulunan hocamız, 1988-1991 yılları arasında ise TDV İslam Ansiklopedisi genel 
müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Fakültemizde ise uzun yıllar Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayhan, 
2005-2009 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanmıştır. 
Halen fakültemizde Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisansüstü dersler veren Hocamızla gerçekleştirdiğimiz 
söyleşimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA CEVAP 
VERMEK İÇİN İLAHİYAT FAKÜLTELERİNE 
ÇOK BÜYÜK İHTİYAÇ VAR
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kontenjanlarının belirlenme sürecinde 
Ankara’daki toplantıda ısrarlı itirazım 
sonucu genel kurul oylama yapamadı-
ğı için bir hafta sonra İstanbul’da yalnız 
ilahiyat kontenjanlarını görüşmek için 
tekrar toplandı. Başkan Teziç, bakanlar 
kurulunca atanmış ilk üye olan hocamızı 
arayarak “Ayhan Hoca tekrar tartışma 
açmasın, ben ilahiyat kontenjanlarını 
artırdım, müzakere olmaksızın yalnız oy-
layacağım” demiş. Çok küçük ölçüdeki 
sayı artışına itiraz ettim ancak oylanarak 
büyük çoğunlukla başkanın yaptığı teklif 
kabul edildi. Üyelerden birinin “Ayhan 
Hoca, 150 öğrenci artışı için genel ku-
rulu iki kere toplantı yapmaya mecbur 
ettin, bu doğru mu?” gibi sözü karşısında 
“bu yanlışı sayısal çoğunluğunuza daya-
narak siz yapmış oldunuz” dedim. Bir 
diğer tartışma mevzuu olarak meslek li-
selerinin yüksek öğrenime girişte katsayı 
farklılığının bilimsel olmadığını, kanunla-
ra aykırı olduğunu gündeme geldiği her 
toplantıda bütün yönleriyle açıklıyor, bu 
yanlıştan kurtulmamız gerektiğini ısrarla 
müzakere ediyorduk. 

Bunun yanında İlahiyat fakültelerine 
akademik kadroların verilmesi, öğrenci 
sayısı az diye engelleniyordu. Bu konuyu 
da çetin tartışmalarla genel kurulda gö-
rüşüyorduk. Nitekim Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ne iki yardımcı 
doçent kadrosunu çok zor 
şartlarda, başkan ve vekili 
ile birebir görüşerek temin 
edebildim. YÖK başkanı, 
iki başkan vekili ve başka-
nın asistanlığını yapan bir 
anayasa profesörü ile ça-
lışıyor, diğer üyelerin hep-
sine genel kurullarda bilgi 
veriliyordu. Bu konuyu da 
zaman zaman bazı üye-
ler gündeme getiriyordu. 
Hatta üniversiteler arası 
kuruldan gelen bir üye ba-
sına “YÖK üçbuçuk üye ile 
çalışıyor” açıklamasında 
bulunmuştur. 2007 Ulus-

lararası Yükseköğretim Çalıştayı’nda 
katsayı ve üniversiteye giriş sistemi tar-
tışılırken genel kurulda söz aldım ve 
ÖSYM başkanına bu giriş sisteminin 
objektif  ve adil olmadığını, Milli Eğitim 
Temel Kanunu’nun 32. maddesine aykırı 
olduğunu, 1983’ten itibaren yapılan uy-
gulamanın da aykırı olduğunu söyledim. 
ÖSYM başkanı da haklı olarak, “sizin 
içinde de bulunduğunuz kurulun aldığı 
kararları uyguluyorum” dedi. O günkü 
basında bu tartışmalar yer almıştır. YÖK 
başkanının, Prof. İlhan Tekeli’nin öncü-
lüğünde biz üye olmadan önce kurduğu 
bir komisyonla hazırlanan yükseköğre-
tim strateji raporunda ve ekinde Türk 
yükseköğretimi anlatılıyordu. Zamanın 
cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 
rapor sunuldu. Bu rapora katılmadığımı, 
Cumhurbaşkanı’na da verdiği resepsi-
yonda belirttim. Daha sonra yaklaşık 
üç sayfalık görüş ve önerilerimi YÖK’ün 
resmî sitesinde yayınlattım, halen sitede 
bulunmaktadır. YÖK genel kurulunda 
neleri nasıl konuştuğumuzu tarihi bir 
belge olarak okuyucularla paylaşmak is-
terim. Kurul üyeliğim süresince ilgili ba-
kan sayın Hüseyin Çelik, müsteşar sayın 
Ömer Dinçer, milletvekili sonra bakan 
sayın Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu ile her 

toplantı öncesi ve sonrası konu akışına 
göre görüşmeler yapıyor ve müzakere 
ediyorduk. 

Yusuf  Ziya Özcan başkan olunca 
eğitim komisyonu başkanı olarak se-
çildim, bu süre içinde eğitim daire baş-
kanlığının iş yükünü hafifletmek ve daha 
objektif  karar alabilmemize yardımcı 
olması için Marmara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden ve Uludağ Üniversitesin-
den Ankara’ya bazı akademisyenleri gö-
revli olarak davet edip, bilimsel destek 
aldım. Benden önceki eğitim komisyonu 
başkanlarıyla görüşerek görüş ve tecrü-
belerini aldım.

Türkiye’deki din eğitimi sistemi 
içerisinde ilahiyat fakültelerinin yeri 
ve önemi hususundaki değerlendir-
melerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

Yüksek öğretim ülkenin her yönlü 
ihtiyacına cevap veren elemanlar yetiş-
tiren bir kurumdur. İlahiyat fakülteleri 
örgün ve yaygın din eğitimi ve din gö-
revlisi yetiştirmek için kurulmuş bir yük-
seköğretim kurumudur. 3 Mart 1924 
tarihli Tevhid-i Tedrisat kanunu yüksek 
diniyyât mütehassısları yetiştirmek için 
ilahiyat fakültelerinin açıldığını belirtir. 
Kanun koyucunun amacı din konusun-
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da mütehassıs, yükseköğrenim görmüş 
eleman yetiştirmektir. Sosyal, kültür ve 
evrensel ihtiyaçlar dikkate alındığı za-
man, ilahiyat fakültelerinin önemi ve yeri 
açıkça görülür. Her geçen gün insanımı-
zın kültür seviyesi yükseliyor, ihtiyaçları 
çeşitleniyor; içinde bulunduğu sosyo-
ekonomik şartlar sonucu, birey haya-
tında birçok yeni arayışlara giriyor. Bu 
arayışında kendisini tanıması, karşılaştığı 
olaylar içinde dayanma gücünü bulması, 
fert, aile ve toplum hayatında başarılı 
ve mutlu bir insan olması için dine olan 
ihtiyacı daha da artıyor. Modern insanın 
içinde bulunduğu pek karmaşık sebep 
ve sonuç ilişkileri insanı mânevî tecrü-
beye yöneltiyor. Bu durumda insanımız 
karşısında yükseköğrenim görmüş din 
bilgisi öğretmeni, din görevlisi çıkarmak 
zorundayız. Toplumda her alanda üni-
versite okuyanın iyi yetişmesi gerekir, 
ancak din konusunda konuşacak, yaza-
cak, örgün ve yaygın alanda öğretecek 
kişinin çok daha iyi yetişmesi gerekir. O 
bakımdan nicelik ve nitelik yönüyle ülke-
nin ihtiyacına cevap verecek elemanlar 
hazırlamak için ilahiyat fakültelerine çok 
büyük ihtiyaç vardır. Ayrıca bin yıllık ta-
rihimizin kültür, sanat birikimini araştır-
mak ve günümüzün ihtiyacına göre orta-
ya çıkarmak için de ilahiyat fakültelerinin 
vazgeçilmez bir fonksiyonu vardır ve 
ilahiyat fakültelerine büyük görev düş-
mektedir. O halde ilk ve orta öğretim 
kurumlarında öğretmen olarak çalışacak 
ilahiyat mezunlarının, Diyanet’in bütün 
alanlarında görev yapacak din görevlile-
rinin yetişmesinde ilahiyat fakültelerine 
ihtiyaç büyüktür. 

Ayrıca millî, mahallî, bünyevî ih-
tiyaçların görüşülmesi ve karşılanması 
için araştırmalar yapmak ilahiyat fakül-
telerinin îfâ etmesi gereken görevler 
arasındadır. Söz gelimi Konya, Kayseri, 
Bursa gibi illerimizin mahalli tarih, kül-
tür ve sanat özelliklerini araştırıp ortaya 
çıkaracak fakülteler içinde ilahiyatın yeri 
açıkça görülür. Bunu bütün illerimiz için 
düşünebiliriz. Maddi olmayan kültür mi-
rasımızın araştırılıp gün ışığına çıkarılma-

sı, evrensel kültürle mukayeseli bir şekil-
de ortaya konulması için üniversitelere 
büyük işler düşer; bunu da öncelikle 
bünyesindeki ilahiyat fakülteleri yerine 
getirebilir. Onun için bütün devlet ve 
vakıf  üniversitelerinde, örgün anlamda 
öğrencisi olan veya olmayan, ilahiyat 
fakültesi adıyla, yükseköğrenimin yer al-
ması üniversitenin bütününü tamamlar.

Bu doğrultuda YÖK’ün ilahiyat 
fakültelerinin programlarına dair 
aldığı son kararını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Size göre ilahiyat fakülte-
lerinin vizyonu ne olmalıdır?

Çok yanlış bir karardı fakat uygula-
maya koymadan önce karardan dönül-
müş olması doğru olmuştur. Felsefi bil-
gileri programdan çıkararak veya azalta-
rak ilahiyat programını yapmak ne tarihi 
geleneğimize ne de günümüz şartlarıma 
uygun düşerdi. Katip Çelebi Mîzânü’l-
Hak fî İhtiyâri ’l-Ehak adlı kitabında, El-
malılı Hamdi Yazır da Metâlib ve Mezâhib 
adlı kitabının girişinde İslamî bilimlerin 
doğru anlaşabilmesi için felsefi bilgilere 
zaruret ölçüsünde ihtiyaç olduğunu söy-
lerler. Günümüz kültür ve eğitim dünya-
sında bu zaruret daha da artmıştır. 

4+4+4 uygulaması ve seçmeli 
Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersleri hak-
kındaki görüşünüz nedir? 

Seçmeli olarak Kur’an-ı Kerim 
ve Hz. Peygamber’in Hayatı dersleri-
nin konulması geç kalınmış, bilimsel ve 
hukuki bir ihtiyaçtı. 1981’den itibaren, 
“Türkiye’de Din Eğitimi” kitabımın ekin-
de yayınladığımız raporda görüleceği 
gibi, okullarımızda bu gibi bilgilerin is-
teğe bağlı olarak verilmesi önerilerimi-
zi yapageldim. Kesintili ilköğretimin ve 
ortaöğretimin ekonomik şartlara göre 
zorunlu olması doğru bir yaklaşımdır. 
Kesintisiz sekiz yıl öğretiminin bilimsel 
olmadığını, o günkü tartışmalar orta-
mında da söylemiş ve yazmıştım.

Son olarak ilahiyat fakültesi öğ-
rencilerine geleceğe yönelik tavsiye-
leriniz nelerdir?

Yükseköğrenim gören her insan, 
okuduğu alanda kendini çok iyi yetiş-
tirmelidir, ancak ilahiyat öğrencileri 
daha da iyi yetişmek zorundadır. Zira 
toplumun bütün kesimleriyle muhatap 
olacak, insanların bilgi birikimine göre 
özellikle din hakkında doğru, yeterli ve 
zamanında bilgiler verecek, tutum ve 
davranışta örnek oluşturacaktır. Onun 
için ilahiyat öğrencileri temel İslâmî bil-
giler alanında, Kur’an-ı Kerim’in mealini 
fakülte bitinceye kadar en az bir kere 
tamamıyla okumalı, anlamakta zorlan-
dığı âyetleri hocalarından yardım alarak 
anlamaya çalışmalıdır. Bir hadis metnini 
-ki ben Zübdetü’l-Buhârî’yi öneriyo-
rum- baştan sona kadar okumalı; Hz. 
Peygamber’in hayatını, mesela Muham-
med Hamidullah’ın İslâm Peygamberi 
kitabının tümünü okumalı ve anlamaya 
çalışmalıdır. 

Ayrıca fakültede okuduğu ders-
lerden ilgi duyduğu alana dair ders dışı 
kaynaklara da müracaat ederek, bir ala-
na yoğunlaşmalıdır. Genel kültürde fel-
sefe, sosyoloji, psikoloji, Türk dili ede-
biyatı, tarih ve medeniyet derslerini de 
üniversite seviyesinde dikkatle okuyup 
arkadaşlarıyla ve hocalarıyla tartışarak 
kendini geliştirmelidir. Özellikle sanat 
alanlarından biri ile yaşına göre ve ilgisi-
ne göre meşgul olmalıdır. Böylece ken-
dine güvenen, kendini gerçekleştiren, 
kendini aktüel hale getiren bir üniversite 
mezunu olarak toplumdaki saygın yerini 
almalıdır.

Bize zaman ayırdığınız ve pay-
laşımlarınız için çok teşekkür ederiz 
Hocam…
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Sempozyum

21-22 Aralık 2013 tarihinde, Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde, İslâmî İlim-
ler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana-
bilim Dalı tarafından “Kur’ân ve Sünnete 
Göre Temel İnsan Hakları” konulu bir 
toplantı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Muhsin 
Demirci’nin organizatörlüğü ve fakültemiz 
Tefsir Anabilim Dalı’nın çabalarıyla gerçek-
leşen sempozyumda, Batı dünyasındaki 

özgürlükler ve temel insan 
hakları ile ilgili metinlere 
karşılık İslâm dünyasında da 
benzer duyarlılıkların oldu-
ğu, ancak bu duyarlılıkların 
arkasında halk ve devlet ira-
desinin bulunmadığına vurgu 
yapıldı. Batı’da Rönesans 
ile başlayan süreçte Kilise 
otoritesinin kırılmasına bağ-
lı olarak rasyonel tavırların 
ağırlık kazanması dolayısıy-
la insan hakları kavramının 
felsefî bir temel kazandığına 

işaret edildi. Bizim medeniyetimizde ise in-
san haklarının “zarûriyât, külliyât, ismetü’l-
âdemiyyîn, ismetü’n-nesl, ismetü’l-ırk” 
gibi kavramlar üzerinden işlendiği, “ismet 
âdemiyetledir” cümlesinin bu çerçevede 
kurucu bir önerme olabileceği üzerinde 
duruldu. Kur’ân’ın belli bir zaman ve ze-
min içinde, belli bir meseleye cevap olmak 
üzere inmiş olduğu gerçeğinin unutularak, 
onu âdetâ bizim modern durumumuza 

inmiş gibi okumanın ve onu ahlakî maksa-
dından uzaklaştırarak, sırf  ulaşmak istedi-
ğimiz amaçlar doğrultusunda okunmaması 
gerektiğinin altı çizildi.

Sempozyuma fakültemizden Prof. Dr. Ab-
dülaziz Hatip “Kur’ân ve Sünnette Azınlık 
Hakları”, Prof. Dr. Vecdi Akyüz “Kur’ân 
ve Sünnette Ebeveyn ve Çocuk Hakları”, 
Prof. Dr. Yakup Çiçek “Kur’ân ve Sünnette 
İşçi ve İşveren Hakları” başlıklı tebliğleriye 
katıldılar. Prof. Dr. Ali Köse’nin açılış konuş-
macılarından olduğu sempozyuma, fakül-
temizden Prof. Dr. Ali Coşkun, Prof. Dr. 
Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. Abdullah Kah-
raman, Prof. Dr. Fahrettin Atar, Prof. Dr. 
Murat Sülün, Prof. Dr. Ömer Çelik, Prof. 
Dr. Hasan Elik, Prof. Dr. Hasan Hacak ve 
Doç. Dr. İsmail Taşpınar müzâkereci ve 
oturum başkanı sıfatıyla iştirâk ettiler. Ayrı-
ca sempozyumda İSAV’ın kurucusu emekli 
öğretim üyemiz Ali Özek ve kurucu deka-
nımız Salih Tuğ da katılarak birer konuşma 
yaptılar.

KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE TEMEL İNSAN HAKLARI



Sempozyum

İslâm Âlimi

Uluslararası Sempozyumu

15-16 Kasım 2013, Şumnu /Bulgaristan

Ahmed Davudoğlu

Fakültemizin, Yüksek İslam Enstitüsü 
döneminde öğretim üyeliği ve bir dö-
nem (1962-1965) müdürlüğünü yapmış 
olan merhum Ahmed Davudoğlu (v. 
1983) hocamız, vefatının 30. yılında, 
doğduğu yer olan Bulgaristan’ın Şumnu 
kentinde uluslararası bir sempozyum 
çerçevesinde anıldı. 15 Kasım 2013 
tarihinde  gerçekleştirilen sempozyum 
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülü-
ğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve 
Ümraniye Belediyesi’nce ortaklaşa ola-
rak düzenlendi.

Programa Fakültemiz adına dekan Prof. 
Dr. Ali Köse, dekan yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Muhammet Abay, Tefsir Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan Baş 
iştirak etti. Bulgaristan ve Türkiye’den ol-
mak üzere birçok akademisyen, müftü, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kur’ân-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan programın 
açılışında Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftüsü Dr. Haci Mustafa Aliş böyle 
bir programın Şumnu’da gerçekleştiri-
liyor olmasının önemi üzerinde durdu. 
İkinci konuşmacı, merhumun damadı 
olan İbrahim Yıldız Bey, hocayla ilgili 
hatıralarından bahsederek onun mirası-

na sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade 
etti. Üçüncü olarak konuşan T.C. 
Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Doç. Dr. Fikret Karaman, 
bu bölgede yaptıkları ve yapmak 
istedikleri hizmetler hakkında bilgi 
verdi. Dördüncü olarak Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Köse, Davudoğlu 
hocanın Ölüm Daha Güzeldi adıyla 
yayınlanan hatıralarından hareketle 
merhum hocanın şahsiyetinde öne 
çıkan yönler üzerinde durarak onun 
irade ve mücadele timsali bir kişilik 
olduğuna değindi.

Açılış oturumundaki son konuşmayı 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can Bey, atalarının 93 Harbinde 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ettiğini 
belirtti ve aslen bu toprakların insanı ol-
ması nedeniyle bu programın kendisi için 
çok anlamlı olduğunu ifade etti. Sonraki 

oturumlarda merhum hocamız Ahmed 
Davudoğlu mevcut eserlerinden hare-
ketle farklı tebliğciler tarafından farklı 
yönleriyle ele alındı. Yetiştiği çevre, Bul-
garistan’daki hizmetleri, gördüğü zulüm-
ler, eğitimciliği ve hocalığı, reformculuğa 
yaklaşımı, itikâdi ve fıkhî görüşleri, hadis 
çalışmaları, Kur’ân’ı tercüme edişindeki 
metot ve yöntemi gibi hususlarda sunu-
lan tebliğlerle merhum hocamızın hayat-
taki duruşuna ve ilmî karakterine değinil-
di. Programda, Ahmed Davudoğlu’nun 
yetişmesi ve çevresi, Bulgaristan’daki 
hizmetleri, itikâdî görüşleri, güncel dinî 
konulara yaklaşımı, Arapça hocalığı, fıkıh 
ve hadis çalışmaları, meâli ve tefsir faali-
yetlerini konu alan tebliğler sunuldu.

Arkasında pek kıymetli eserler ve yetiş-
miş öğrenciler bırakan merhum hoca-
mızı bu vesileyle bir kez daha rahmet ve 
minnetle yâd ediyoruz. Mekânı cennet 
olsun.
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Sempozyum

Ahmed Davudoğlu (1912-1983)

Şumnu vilayetine bağlı Kalaycıköy’de  doğdu. Altı yaşında 
sıbyan mektebine başladı; ertesi yıl çağdaş usulle eğitim 
vermek üzere kurulan köy mektebine kaydoldu. 1924’te 
komşu Ekizce köyünde yeni açılan rüşdiye mektebine gir-
di. Bu okulu bitirdikten sonra Şumnu’daki Medresetü’n-
nüvvâb’a devam etti: 1 Temmuz 1933’te Iise kısmından. 
25 Temmuz 1936’da yüksek kısmından mezun oldu. 
Aynı yıl, dereceye giren iki arkadaşı ile birlikte Bulgaristan 
başmüftülüğü tarafından ihtisas için Mısır’a gönderilen 
Davudoğlu, Câmiatü’l-Ezher Külliyyetü’ş-şerîa’yı bitire-
rek ülkesine döndü (1942). Önce Medresetü’n-nüvvâb’ın 
lise ve yüksek kısımIarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da 
aynı medreseye müdür tayin edildi (1944). Bu görevi sı-
rasında Şumnu komünist idaresinin baskılarına ve anar-
şist öğrencilerin eylemlerine karşı mücadele verdi. 1945 
Mayısının başlarında Türkiye lehine faaliyette bulunacak 
bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanarak Sof-
ya’daki askeri mahkemeye sevkedildi; burada 
ağır işkencelere maruz kaldı ve bir ay kadar 
hapsedildi. Daha sonra Rositsa kasabası yakın-
larındaki toplama kampına gönderilerek baraj 
inşaatında çalıştırıldı. 17 Kasım 1945’te hasta-
lığı sebebiyle serbest bırakılıp eski görevine iade 
edilen Davudoğlu, kısa bir süre sonra istifasını 
vererek öğretmenliğe döndü. Bu sıralarda bir 
yağmur duasındaki vaazından dolayı Şumnu 
milis kumandanı tarafından ömür boyu hapisle 
tehdit edilince Türkiye’ye kaçmak istedi, ancak 
başaramadı. Daha sonra güçlükle pasaport te-
min ederek 31 Aralık 1949 tarihinde hanımı 
ve iki kızı ile birIikte Türkiye’ye göç etti. Ahmet 
Davudoğlu önce Adapazarı’ndaki bir akrabası-

nın yanına yerleşti. Bir müddet sonra 
İstanbul’a giderek Yedikule Küçüke-
fendi Camii’nde imamlığa başladı. 
Ardından gezici vaizliğe tayin edildi. 
Sekiz ay kadar Ankara’da vaizlik 
yaptıktan sonra sırasıyla Bursa’da Or-
hangazi ilçesi müftülüğüne (7 Ocak 
1951), İstanbul’da Fatih Kütüphane-
si memurIuğuna ( 29 Haziran 1953) 
ve bu kütüphanenin Süleymaniye’ye 
nakli üzerine de (6 Eylül 1956) Sü-
leymaniye Kütüphanesi memurluğu-
na tayin edildi. Bu kütüphanedeki 
görevi sırasında bir yandan da İs-
tanbul İmam-Hatip Okulu’nda ders 
verdi. 16 Kasım 1959 tarihinde, o yıl 
öğretime başlayan İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü’nün öğretim kadrosu 

içinde yer aldı; 5 Şubat 1960’ta müdür muavini vekili, 7 
Ağustos 1962’de müdür vekili, 13 Mart 1963’te de mü-
dür oldu. 25 Aralık 1964 tarihine kadar sürdürdüğü bu 
son görevinin ardından aynı kurumda Arap dili ve edebiya-
tı derslerini okuttu. Uzun yıllar ilmî faaliyetlerini sürdüren 
Davudoğlu, her ne pahasına olursa olsun doğru bildiğin-
den vazgeçmeyişi sebebiyle zaman zaman siyasî ve idarî 
sıkıntılar içine düşse de çalışmalarını 7 Nisan 1983’te 
vefât edene dek aralıksız sürdürdü. Türkçe’den başka 
Arapça ve Bulgarca bilen Davudoğlu inançlarına bağlılı-
ğı, yaşayışındaki sadelik ve alçakgönüllülüğü ile temâyüz 
eden bir İslam âlimidir. İbn Hacer el-Askalânî’nin ahkâm 
hadislerine dair Bülûgu’l-merâm adlı eserinin tercüme ve 
şerhinden oluşan Selâmet Yolları (4 cilt),  Sahîh-i Müslim 
üzerine kaleme aldığı şerh (12 cilt) ve İbn Âbidîn’in fıkha 
dair meşhur eseri Reddü’l-muhtâr’ın  ilk on cildinin tercü-
mesi eserlerinin başlıcalarıdır.

20-21



İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî 1564-1624 yılları arasın-
da Hindistan’da yaşamış bir âlim ve sûfîdir. O, bir taraftan 
İslâmiyet’in hakikat noktasındaki saflığını korumak için 
mücâdele etmiş, bir taraftan da tasavvuf  yolunun yüksek 
tecrübelerine erişip edindiği bilgileri dostları ve talebeleri ile 
paylaşmıştır. Yaşadığı dönemdeki yöneticilerin İslâmiyet’in 
saflığını bozan aykırı uygulamalarına da sessiz kalmayan 
İmâm-ı Rabbânî, bu mücâdele sonucu hapsedilmeyi göze 
almış ancak ilkelerinden tâviz vermemiştir. Onun hayatı pa-
hasına ortaya koyduğu gayret sonuç vermiş, onun sâyesinde 
müslüman toplumların din anlayışlarında önemli bir canlanma 
ve yenilenme meydana gelmiştir. Bu yönleriyle o, toplumun 
din anlayışını yenileyen (müceddid) bir rehber olarak telakkî 
edilmiş ve kendisine “Müceddid-i Elf-i Sânî” (hicrî ikinci bin 
yılın yenileyicisi) lâkabı verilmiştir. Kendisi bir Nakşbendî şeyhi 
olan İmâm-ı Rabbânî, dergâhında tefsir, hadis, fıkıh ve akâid 
kitapları okutmuş, medrese ile tekkeyi zıt gören tavırlara karşı 
çıkmış ve âlimler ile mutasavvıfları, medrese ile tekkeyi birbiri-
ne yakınlaştırmıştır. İmâm-ı Rabbânî, tasavvufî eğitim ve varlık 
düşüncesi konularındaki fikirleriyle bazı konuların anlaşılma-
sı adına önemli katkılar sağlamış, tasavvuf  yolunun mânevî 
merhalelerini detaylı bir şekilde anlatmış, böylece “vahdet-i 
vücûd” düşüncesinin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı 
sağlamıştır. Mektûbât’ı en çok bilinen ve okunan eseridir.

Sempozyum

ULUSLARARASI 
İMÂM-I RABBÂNÎ 
SEMPOZYUMU 
YAPILDI

Fotoğraf: Necdet TOSUN
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Sempozyum
İslam dünyâsında daha ziyade Mektûbât isim-
li eseriyle tanınan ve eserleri dikkatle okunan 
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin daha 
iyi tanınması ve mesajının hatırlanması için 
İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasın-
da, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Tasav-
vuf  Araştırmaları Merkezi’nin (İSTAM) koordi-
natörlüğünde, Üsküdar Belediyesi ve Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin katkılarıyla 
bir uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. 
Otuz yerli, on yabancı akademisyen ve araştır-
macının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, 
İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, düşünce-
leri, tesirleri ve mücâdelesi ele alınıp anlatıldı. 

Açılış, yedi oturum ve değerlendirme olmak 
üzere dokuz oturumda icrâ edilen sempoz-
yumda, İmâm-ı Rabbânî’nin dönemi ve haya-
tı, eserleri, dînî düşünceleri, tasavvufî fikirleri, 
Anadolu’daki ve Anadolu dışındaki tesirleri 
konu edildi. Bu oturumlarda onun ilkeli bir 
mücâdele hayatı yaşadığı, Mektûbât isimli ese-
rinin tahkikli yeni bir neşrine ihtiyaç duyuldu-
ğu, tasavvufa yeni bir açılım getirdiği, “vahdet-i 
vücûd”un daha doğru anlaşılması için çalıştığı 
ve bu gayeyle “vahdet-i şuhûd” ve “abdiyyet” 
kavramlarını geliştirdiği, fıkıh ilminde ruh-
satlardan uzak durduğu, kelâm ile tasavvufu 
birbirine yakınlaştırdığı, bazı eserlerinin Os-
manlı döneminden itibaren Türkçeye tercü-
me ile okunup sevildiği, onun takipçileri olan 
Nakşbendî-Müceddidîlerin hem Anadolu’da 
hem de İslâm dünyasının değişik bölgelerinde 
yayılıp onun fikirleri ile toplumu aydınlattıkları 
üzerinde duruldu. 

Sempozyuma fakültemizden Prof. Dr. Necdet 
Tosun “İmâm-ı Rabbânî’nin Hayatı”, Prof. Dr. 
Ramazan Ayvallı “İmâm-ı Rabbânî’nin İsbâtu’n-
Nübüvve’sinin Te’lîf  Sebebi ve Mâhiyeti Hak-
kında Bir Mütâlaa”, Prof. Dr. Ömer Çelik 
“İmâm-ı Rabbânî’nin Kur’ân Âyetlerini An-
laması ve Yorumlaması”, Prof. Dr. Süleyman 
Derin “İmâm-ı Rabbânî’nin Kur’ân ve Sünne-
te Dayalı Tasavvuf Anlayışı”, Prof. Dr. Yakup 
Çiçek “Tibyânu Vesâil’e Göre İmâm-ı Rabbânî 
ve Müceddidîlik” başlıklı tebliğleriyle katıldılar. 
Ayrıca emekli öğretim üyelerimizden Prof. 
Dr. Hayrettin Karaman, Diyânet İşleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz ile İslâm 
Konferansı Örgütü Parlementerler Birliği Ge-
nel Sekreteri Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve 
dekan yardımcımız Prof. Dr. Safi Arpaguş ko-
nuşmacı ve oturum başkanı sıfatıyla sempoz-
yuma iştirâk ettiler. 



Panel ve Konferanslar

Örnek siyasetçi, elli yıllık ömrüne sayısız ve saygın hizmetler sığdırmış, 
övgüye değer bir hayat yaşayan Menderes dönemi Milli Eğitim Bakanı 
Ahmet Tevfik İleri, 30 Aralık Pazartesi günü M.Ü. İlahiyat Fakültesi Bilgi ve 
Değerler Kulübü’nün etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir programla 
anıldı. Eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman, Erzurum eski milletvekili Ra-
sim Cinisli, fakültemizin kurucu dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ, M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Emekli Öğretim görevlisi Prof. Dr. M. Saim Yeprem, Islamic 
Assocation of North Texas’tan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, yazar Sa-
dık Yalsızuçanlar, Tevfik İleri’nin oğlu Cahit İleri ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse’nin konuşmacı olarak katıldıkları programda, 
birçok lise ve üniversitenin açılmasında büyük rol oynayan Tevfik İleri’nin, 
kişiliği ve Türkiye’deki eğitim-kültür hayatına yaptığı katkılar konuşuldu. 

Tevfik İleri, din eğitiminin serbest bırakılmasının imkanını oluşturarak  
imam-hatip okullarının açılmasına öncülük etmiş, Yüksek İslam Enstitüleri-

ni hayata geçiren dönüşümün mimarı olmuş, yatılı bölge okullarının ve çocuk kütüphanelerinin kurulmasında rol almış, Türkçenin daha 
nitelikli bir biçimde kullanılması, yerli malına gerekli önemin verilmesi, 18 Mart günleri Çanakkale Şehitleri’nin anılması gibi geleneklerin 
öncülüğünü yapmış, ülke gençliğinin bilinçlenmesi ve kalıcı bir düşünceye sahip olması adına ömrünü bu türlü hizmetlerin gerçekleş-
mesine adamış bir kişiliktir. 

Programda önce Tevfik İleri’nin hayatı ve dönemi anlatıldı. Daha sonra fakültemizin açılışındaki katkıları, manevî değerlerin toplumda 
yaygınlaşmasına dönük faaliyetleri, onun çabalarıyla başlayan süreçlerde bugün gelinen nokta, siyaset ve ahlak ilişkisi bakımından durduğu 
yer ve örnekliği üzerine duruldu. Vefa Apartmanı adlı belgesel romanla İleri’nin hayatını; mektuplar, cezaevi günlükleri ve hatıralar ışığında 
yeniden inşa ederek günümüz okuyucusuna sunan Sadık Yalsızuçanlar’ın kitabı yazma serüveninden de bahsettiği program,  Türkiye’deki 
kültür politikaları açısından ilahiyat eğitiminin konumu ve İleri’nin biyografisi vesilesiyle değinilen konular çerçevesinde sürdü. Katılımcıları 
bilgilendiren ve aynı zaman duygulandıran programda, kişisel hatıralar ve daha önce duyulmamış anekdotlar da yer aldı.

Örnek Siyasetçi Ahmet Tevfik İleri Anıldı 
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(...) Yüksek Mühendis Mektebi’nde başladı Tevfik İleri’nin siya-
si hayatı. Aksiyon adamı olacağı daha o yıllarda belliydi. MTTB 
başkanlığı yaptı. 1930 yılında Razgrad’da Türk mezarlığını tahrip 
eden Bulgarları protesto mitingleri düzenledi.  Karayolları kontrol 
mühendisliğinden, Nâfia (Gelirler) Müdürlüğüne birçok görev ifa 
etti. Erzurum’dan Çanakkale’ye, Samsun’dan Ankara’ya birçok 
şehirde bulundu. 1938’de Erzurum’da ölen 32 günlük çocuğunu 
toprağa verirken şöyle demişti: “…ve nihayet her yurt köşesi gibi 
kalbimizle bağlı olduğumuz Erzurum’a şimdi canımızla da bağ-
lanmış olduk…” Evladının defnini bile vatan sevgisine bağlayan, 
tevekkülü vatan toprağıyla buluşturan bir aşk bu.

Onun ve arkadaşlarının vatan aşkı 14 Mayıs 1950’de Demokrat 
Parti’yle iktidara kavuştu. Samsun mebusu oldu. 10 yıl sürecek 
vekillik döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yap-
tı. Hep icracı görevler üstlendi. Ama en önemlisi o, Menderes’in 
Milli Eğitim Bakanı’ydı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açı-
lışında o vardı. Din derslerinin ilkokul müfredatına alınmasının, 
yirmi yıl aranın ardından imam-hatiplerin tekrar açılmasının al-
tında hep onun imzası vardı. Köy Enstitüleri’ni Öğretmen Okulla-

rıyla birleştiren cesur milli eğitimciydi. Hatipliği parmak ısırtacak 
cinstendi. İdealistti. Memleket aşkını hep hisseden hissettiren bir 
kişilikti. Milliyetçiği sözle değil, icraatla yaptı. Türk Sanat Tarihi 
Enstitüsü’nü kuran da, Türk Kültür eserlerinin yayınını başlatan 
da oydu. Ama hep endişe duydu bu vatan aşkının akamete uğra-
tılmasından. İmam-Hatip okullarına kastı olanlardan hep saldırı 
bekledi. “Çok dikkatli olalım. Bu okulları doğmadan boğmak isti-
yorlar, mevcutları kapatmam için Türkiye’nin bütçesi kadar rüşvet 
teklif  ediyorlar” deyip durdu.

(...) 27 Mayıs 1960 onun için de sonun başlangıcıydı. Darağacı 
listesinde o da vardı. Yassıada’da Menderes’in yoldaşıydı. Darbeyi 
kendine yediremedi. Kahrından kanser oldu. Darbecilerin insafı 
idamı müebbede dönüştürecek kadardı. Yassıada’dan Kayseri ce-
zaevine gönderdiler onu. Hastalık ilerledi ve Ankara Hastanesi’ne 
taşıdılar. Ama keder büyüktü. Hemşin’de başlayan dünya sürgü-
nü Ankara’da son buldu. Menderes’in idamına ancak 3 ay daya-
nabildi. 1961’in son günü yoldaşına kavuştu; “Menderessiz yeni 
bir yılı istemem” der gibi. 24 Eylül’de Kayseri cezaevinden eşi ve 
çocuklarına elveda satırları yazarak sona yaklaşıldığını haber ver-
mişti sanki: “Allah var. Büyük Allah var. Her şeyi görüyor, biliyor… 
Gerisi lâf  u güzâf. Yapılacak tek şey tebessüm etmektir. Size mal 
mülk, servet bırakmadım. Ama şerefli, namuslu, erkek bir ad bı-
rakabildim. Hiçbir zaman başınız yere bakmayacaktır. Bununla 
müteselliyim, siz de bununla iftihar edeceksiniz.”

(...) Acılarla, zulümlerle dolu bir hayattı onunkisi. Ama acılarını 
şikayete dönüştürmedi hiç. Yaşanacak bir kaderi olduğuna inan-
dı. Allah’a dayandı, sa’ye sarıldı, hikmete râm oldu. Mütevekkildi 
hep… Son mektuplarından birinde şöyle diyordu biricik Vasfiye-
sine: “… Günlerden Çarşamba diyorlar. 27 Temmuz. Saat beş. 
Dünya İblis cenneti, ahiret İsmail teslimiyetidir. Rahat uyudum. 
4:30’da uyandım. Vasfiyem de ve belki kızlarım da bu saatte 
uyanıktır. Ve Allah’a niyaz etmektedirler. Hemen kalktım abdest 
aldım, namazımı kıldım. Ve Allahımızın lütfu olan bu güzel ve 
alacakaranlık sabahta muazzez memleketimiz, yuvalarımız, ço-
cuklarımız ve kendimiz için dua ve niyazda bulundum…”

Prof. Dr. Ali Köse’nin ilgili yazısından

24-25

Panel ve Konferanslar

Yüksek İslam Enstitüsü'nün Açılışından (1959) -Bu fotoğraf  oğlu Cahit İleri 
tarafından tesadüfen internette rastgelinerek satın alınmıştır.



Panel ve Konferanslar
ULUSLARARASI İLAHİYAT KÜLTÜR VE EĞİTİMİNDE BİLGİ 
VE TECRÜBE PAYLAŞIMI AKADEMİK ÇALIŞTAYI

8-11 Kasım 2013 tarihleri arasında, fakültemizde Dinler Ta-
rihi ve Din Psikolojisi Anabilim Dalları ile PH Ludwigsburg 
University of  Education ve Tübingen Üniversitesi  İlahiyat 
Fakültesi’nin (Universität Tübingen Zentrum für Islamishe 
Theologie) ortaklaşa organize ettikleri “Uluslararası İlahiyat 
Kültür ve Eğitiminde Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Akademik 
Çalıştayı” (International Academic Workshop on Sharing 
of  knowledge and experience regarding Theology, Culture 
and Education) düzenlendi.

Dört gün süren çalıştayda fakültemiz öğretim üyeleri ile 
Almanya’dan gelen öğretim üyeleri çeşitli konularda teb-
liğler sundular. Fakültemiz öğretim üyelerinden çalıştayın 
birinci gününde, Doç. Dr. İsmail Taşpınar “Hıristiyanlık ve 
İslam Dininde Ortak ve Bizleri Birleştiren Noktalar: İslam 
Bakış Açısı”; ikinci gününde, Prof. Dr. İlyas Çelebi “İslam’da 
İman Gücü ve Barış”; üçüncü gününde, Prof. Dr. Ahmet 
Koç, “Türkiye’de Din ve Ahlak Bilgisi Dersi, Öğretmen Ye-
tiştirme ve İmam Eğitiminde Barışa ve Dinler arası Diyaloğa 
Giden Eğitim” ve dördüncü gününde Prof. Dr. Ömer Fa-
ruk Harman “Hıristiyanlık ve İslam Diyaloğu Nasıl Başarılı 
Olabilir: Siyah-Beyaz Düşünce Yerine Dini Çeşitlilik: İslam 
Açısından” konulu tebliğller sundular. 

Aynı çalıştayda PH Ludwigsburg University of  Education ve 
Tübingen Üniversitesi’nden katılan öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Siegfried Zimmer, “Hıristiyanlık ve İslam Dininde Ortak 
ve Bizleri Birleştiren Noktalar: Hıristiyanlık Bakış Açısı”; Dr. 

Thomas Breuer, “İncil’de Barış”; Dr. Mahmoud Abdallah, 
“Kuran’da Barış”; Jun. Prof. Katrin Bederna, “Hıristiyanlık’ta 
İnancın Gücü ve Barış”; Ephraim Härer M.A., “Hıristiyan Pro-
testan Din Dersi ve Baden-Württemberg Hıristiyanlık Din 
Dersi Öğretmenlerinin Eğitiminde Barışa ve Dinler arası Di-
yaloğa Giden Eğitim”; Gökcen Tamer-Uzun M.A.; Dorothea 
Ermert M.A., “İslam Din Dersi ve Baden-Württemberg İslam 
Din Dersi Öğretmenlerinin Eğitiminde Barışa ve Dinler arası 
Diyaloğa Giden Eğitim”; Dr. A. Hibaoui ve Dr. M. Abdallah, 
“Tübingen İlahiyat Fakültesinde İslam Din Dersi Öğretmenle-
ri ve İmam Eğitiminde Barışa ve Dinler arası Diyaloğa Giden 
Eğitim”; Prof. Dr. Veit-Jakobus Dieterich, “Hıristiyanlık ve İs-
lam Diyaloğu Nasıl Başarılı Olabilir: Hıristiyanlık Açısından”; 
Dr. Abdelmalek Hibaoui, “Hıristiyanlık ve İslam Diyaloğu Na-
sıl Başarılı Olabilir: İslam Açısından” konulu tebliğler sundular.

Sunulan tebliğler, her üç üniversiteden katılan öğrenciler-
den oluşturulan küçük gruplar tarafından tartışıldı ve de-
ğerlendirildi. Çalıştay sonunda, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 
Ali Köse ve Çalıştay organizatörleri tarafından katılımcı öğ-
retim üyeleri ve öğrencilere Katılım Belgesi takdim edildi.
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Panel ve Konferanslar
İSLAMÎ İLİMLER VE DİN BİLİMLERİNİN İLAHİYAT 
EĞİTİMİNDEKİ YERİ TARTIŞILDI

Din Felsefesi Derneği, Fakültemizin Din Felsefesi Anabilim 
Dalı ile işbirliği yaparak, 30 Ekim 2013 tarihinde, “İlahiyat 
Eğitiminde İslamî İlimler ve Din Bilimlerinin Yeri” adlı ilmî 
bir tartışma düzenledi. Program, Prof. Dr. İsmail Kara’nın 
başkanlığında, Prof. Dr. Faruk Beşer, Prof. Dr. İlyas Çelebi 
ve Doç. Dr. Ömer Türker’in, katılımları ile gerçekleşti. Prof. 
Kara’nın konunun güncelliğine değinen giriş konuşmasının 
ardından söz alan Prof. Beşer, ilahiyat fakültelerinde verilen 
eğitim açısından İslamî ilimlerin ağırlıklı olmasının gereklili-

ğine vurgu yaptı. 
G ü n ü m ü z d e k i 
sorunlar karşı-
sında doğrudan 

inisiyatif  kullanabilecek İslam 
âlimlerinin yetişmesinin önemi, 
ayrıca ilahiyat mezunlarının Di-
yanet bünyesindeki görevlerine 
daha donanımlı olarak başlaya-
bilmeleri açısından İslamî ilimlere 
ağırlık vermenin sağlayacağı kaza-
nımlar üzerinde durdu. Ardından 
söz alan Prof. Çelebi ise felsefe 
grubu derslerinin, sadece ilahiyat 
fakülteleri değil tüm fakülteler-
deki müfredat açısından gerekli 
olduğunu belirtti. Özellikle ilmî 
bir disiplin ve metot kazanılma-
sında vazgeçilmez olan eleştirel 
tutum ve düşüncenin, her şeyden 
önce duyarlılık eşiği yüksek bir 
felsefe eğitimi ile kazanılabilece-
ğini, bunun da dinî düşünce ve 
tavır açısından vazgeçilmez bir 
kıymete sahip olduğunu söyledi. 
Programda son sözü olan Doç. 

Dr. Türker; tartışmanın müfredat 
sınırları çerçevesinde kalmaması gerektiğine işaret ederek, 
konunun ders sayısından öte nitelik zemininde ele alınma-
sının daha uygun olacağının altını çizdi. Öğrenciye kazan-
dırılan yeteneklerin önemli olduğunu söyleyen Türker, dü-
şünceye işlerlik kazandırmanın düşünce tarihiyle doğrudan 
ilgisinin bulunduğunu, tarihî zemininden uzak ve metafizik 
temellerinden kopuk bir ilmî disiplin algısının ilahiyat saha-
sına herhangi bir katkı yapamayacağını belirtti. Farklı görüş-
ler arasındaki ortak noktalar ve ayrışan yönlerin tartışıldığı 
program, fakülte bünyesinde gerek öğrencilerin gerekse 
öğretim üyelerinin katılımıyla büyük ilgi gördü.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde yapılması gelenek haline 
gelen Öğrenci Sempozyumu’nun ye-
dincisi, 26 Aralık 2013’te Prof. Dr. Ha-
tice Kelpetin Arpaguş ve Yrd. Doç. Dr. 
İsmail Cebeci’nin başkanlığında ger-
çekleştirildi. Prof. Dr. Ali Köse’nin açılış 
konuşmasıyla başlayan sempozyumda, 
on öğrenci çeşitli disiplinlerde sunum-
lar yaparak çalışmalarını fakültemizin 
konferas salonunda paylaştılar. 

Prof. Dr. Hasan Hacak’ın başkanlığındaki 
ilk oturum, Hüseyin Örs’ün İslâm huku-
kunda ictihâdın tarihini anlattığı ve günü-
müz açısından kollektif ictihâd kavramına 
vurgu yaparak Hindistan fıkıh akademisi 
örneği üzerinde durduğu sunumuyla 
başladı. Ardından söz alan Sacide Ataş, 
istihsâna ilişkin ilk dönem tartışmalar hak-
kında bilgi vererek, hafî kıyâs istihsânı üzerinde durdu. Yasemin Çelikhası ise “îne akdi”, yani 
malı vadeli alıp müşteriye teslim ettikten sonra henüz müşteri bedelini ödemeden daha dü-
şük fi yatla peşin olarak satın almak konusunu anlatarak bu akdin belli bir zümre tarafından 

kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yasemin Acar, küçük yaşta 
evlilik konusunu dört mezhebi baz alarak karşılaştırmalı bir şekilde ele aldı ve 
bu uygulamanın sosyo-kültürel ve ekonomik nedenleri üzerinde detaylı olarak 
durduktan sonra günümüzdeki durumu 
istatistikler eşliğinde aktardı. Birinci bölü-
mün son konuşmacısı Seher Erdem, telfîk 
meselesini mezhepler ve temsilcilerini baz 
alarak anlattı.

Arş. Gör. Harun Yılmaz’ın başkanlığındaki 
ikinci oturumun ilk konuşmacısı Şeyma-
nur Keçeli, bir müslümanın her gün kıldığı 

ve ancak dayanaklarını hiç düşünmediği revâtib sünnetlerin kaynaklardaki durumunu konu 
alan bir sunum yaptı. Daha sonra Ayşegül Ercan kelâm literatürünün önemli eserlerinden olan 
Ebu Hanîfe’nin Fıkhü’l-ekber’ini ve Ömer en-Nesefî’nin Akâid’ini karşılaştıran bir tebliğ sundu. 
Halil Ocak ise Osmanlı-Safevî ilişkilerinin tarihî gelişimini ve özellikle de Şah İsmail’in şahlığını 
ilan ettikten sonra kullandığı dinî unsurları kendi eser ve yazışmalarından örnekler göstere-
rek anlattı. Engül Aybay, Jonhn Hick’e göre dinî çoğulculuk konusu üzerinde durarak dinlerin 
mutlak varlığa giden birer yol olduğunu savunan geleneksel ekolü ele aldı ve bu ekolün yeni 
bir tezahür mü yoksa İbn Arabî’nin fi kirlerinden mülhem bir anlayış mı olduğunu tartıştı. İkinci 
oturumun son konuşmacısı Ayşe Aktaş, 1920’den günümüze kadar din eğitiminin geçirmiş 
olduğu aşamaları anlattıktan sonra konunun siyasetle ilişkisini vurguladı.

Yoğun bir katılım olduğu, öğrencilerin kaliteli sunumlar yaptıkları ve  öğretim üyelerimizin yo-
ğun ilgi gösterdikleri gözlenen sempozyum, yeni dönemde tekrarlanması ve fakültemizdeki bu 
geleneğin daha da gelişerek sürmesi dilekleriyle sona erdi.

Hüseyin Örs
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Konferans

Konferans

Osmanlı 
Hakimiyetinin 
Son Dönemi ve 
Fransız İşgali 
Boyunca Cezayir 
Millî Kimliğinin 
Oluşumunda 
İslâm’ın Rolü

Hindistan’da Dinî 
Çoğulculuk

Arap Baharı 
Nereye?

Muhammed 
Hasan Zıgeydî

18 Kasım 2013

26 Kasım 2013

28 Kasım 2013

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası, 209 (Amfi)

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

28 Kasım 2013 Cezayir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ceza-
yir Millî Müzesi Müdürü Prof. Dr. Muhammed Hasan Zıgeydî, 
“Osmanlı Hakimiyetinin Son Dönemi ve Fransız İşgali Boyunca 
Cezayir Millî Kimliğinin Oluşumunda İslâm’ın Rolü” başlıklı bir 
konferans verdi. Fakültemiz İslâm Hukuku Anabilim Dalı öğre-
tim üyelerinden Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın moderatör-
lüğünde gerçekleşen konferansta, Akdeniz’deki İslâm etkisinin 
modern dönemde karşılaştığı şartlar ve Cezayir halkının İslâmî 
bir kimlikle giriştiği bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. Konuşmasın-
da bölgedeki Osmanlı izlerinden de söz eden Zıgeydî, iki toplum 
arasında tarihsel bakımdan köklü bağlar olduğuna işaret etti.

18 Kasım 2013 tarihinde düzenle-
nen, organizatörlüğünü ve modera-
törlüğünü fakültemiz Dinler Tarihi 
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. İsmail Taşpınar’ın yaptı-
ğı “Hindistan’da Dini Çoğulculuk” 
başlıklı konferansa Hindistan’daki 
Mumbai Araştırma Vakfı Başkanı 
Sudheendra Kulkarni konuşmacı ola-
rak katıldı. Hint gelenekleri ve tarih 
boyunca müslüman-hindu ilişkileri 
hakkında uzmanlığı bulunan Kulkarni, 
konuşmasında Hinduizm’in diğer din-
lere yaklaşımını ve bu yaklaşımın tarih 
içerisindeki farklı tezahürlerini, ayrıca 
modern Hindistan’ın kurucusu Ma-
hatma Gandi’nin İslam’a yaklaşımını 
ele aldı. Farklı bir kültürün perspekti-
fini görmek açısından yararlı olan ko-
nuşma, soru-cevap faslıyla sona erdi.

28 Kasım 2013 tarihinde Ortadoğu 
Uzmanı Dr. Ahmet Emin Dağ, İlim ve 
Hikmet Kulübü’nün etkinlikleri çerçe-
vesinde “Arap Baharı Nereye?” baş-
lıklı bir konferans verdi. Dağ, 2000’li 
yıllardan itibaren Ortadoğu’da siyaset 
ve toplumun farklı bir eksen üzerinde 
hareketlilik sergilediğini, bu çerçeve-
de bölgenin aktör ülkeleri arasında 
çeşitli hesaplaşmalar yaşandığını söy-
ledi. Özellikle Arap Baharı’na girilen 
süreçte iç hesaplaşmaların ivme ka-
zandığını vurgulayan Dağ, Türkiye’nin 
bu siyaset ağındaki yeri ve etkinliğini 
detaylarıyla anlattı. Fakülte öğrencile-
rinin yoğun ilgi gösterdikleri program 
sorularla zenginleşerek karşılıklı bir 
diyalog havasında gerçekleşti.

Sudheendra Kulkarni Dr. Ahmet Emin Dağ

Konferans

Mısır-Ortadoğu 
Notları

6 Kasım 2013
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

6 Kasım 2013 tarihinde TRT muhabi-
ri ve Ortadoğu uzmanı Mehmet Akif 
Ersoy, İlim ve Hikmet Kulübü’nün 
etkinlikleri çerçevesinde komşu ül-
kelerdeki güncel gelişmeleri konu 
alan bir konferans verdi. Ersoy, kendi 
muhabirlik tecrübesiyle sahaya ilişkin 
doğrudan izlenimlerine yer verdiği 
konuşmasında, Arap Baharı ile baş-
layan dönüşüm sonrası yaşananlar, 
Mısır darbesiyle başlayan kaos, iyice 
çıkmaza sürüklenen ve bölgeye be-
del ödeten Suriye krizi ve Türkiye’nin 
süreç içerisindeki konumu hakkında 
kapsamlı açıklamalarda bulundu. Ka-
tılımın yoğun olduğu programda Er-
soy, konuşmasının sonunda kendisine 
yöneltilen ilgili soruları da detaylı bir 
biçimde cevaplandırdı.

Mehmet Akif Ersoy
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Konferans

Konferans

Kur’an ve Bilim Osmanlı’dan Günümüze 
Türkiye Yahudileri

5 Aralık 2013 30 Aralık 2013

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası, 209 (Amfi)

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

5 Aralık 2013 tarihinde Prof. Dr. İb-
rahim Saraçoğlu, Bilgi ve Değerler 
Kulübü’nün etkinlikleri çerçevesinde 
“Kur’an ve Bilim” başlıklı bir konfe-
rans verdi. Kur’an ile bilimin verileri 
arasında tam bir örtüşme olduğuna 
kesinlikle inandığını söyleyen Saraçoğ-
lu, âyet kelimesinin yalnızca mushafta 
yazılı kelime ve cümlelerden ibaret 
olmayıp tüm varlık türlerini kuşattığını 
söyledi. Kendi çalışmaları sonucunda 
ulaştığı bilgilerle âyetlerde işaret edilen 
anlamlar arasında bağlantı kurduğunu 
belirten Saraçoğlu, hiçbir şeyin boş 
yere yaratılmadığını, günümüzde hız-
la artan ölümcül hastalıkların aslında 
âyetlere yabancılaşmanın, Kur’an ile 
evreni birbirinden uzaklaştırmanın bir 
sonucu olduğunu dile getirdi.

30 Aralık 2013 tarihinde 500. Yıl Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Naim A. Gü-
leryüz, Umran Kulübü’nün etkinlikleri 
çerçevesinde “Osmanlı’dan Günü-
müze Türkiye Yahudileri –Türkiye’ye 
Katkıları-Türkiye’ye Etkileri–” başlıklı 
bir konferans verdi. Moderatörlüğü-
nü Doç. Dr. Nuh Arslantaş’ın yaptığı 
konferansta İspanya’dan Osmanlı coğ-
rafyasına uzanan oradan da modern-
leşme tarihimizle yakınlan ilişkilenen 
Yahudi azınlığın kültürümüze doğ-
rudan ve dolaylı etkileri konuşuldu. 
Çeşitli güncel konuların da ele alındığı 
konferans, Güleryüz’ün hatıralarıyla ve 
Arslantaş’ın aktardığı çeşitli anekdot-
larla renklendi. Program katılıcımların 
yönelttiği soruların cevaplanmasıyla 
sona erdi.

Naim Güleryüz
Prof. Dr. İbrahim 
Saraçoğlu
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Geçmişten 
Günümüze 
Mezhepler 
Meselesi

Prof. Dr. Cevat Akşit

2 Aralık 2013
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi
Konferans Salonu

2 Aralık 2012 tarihinde Prof. Dr. Cevat Akşit, Marmara Genç Vizyon 
Kulübü’nün etkinlikleri çerçevesinde “Geçmişten Günümüze Mez-
hepler Meselesi” konulu bir konferans verdi. İslâm’ın itikadî ve amelî 
sahadaki düşünce ekolleri sayılan mezheplerin dinin anlaşılma biçim-
leri ve dindarlık tipleri ile ilgili tezahürler olduğunu belirten Akşit, 
siyasî, sosyal, ekonomik, tarihî vb. sebeplerin belirli prensiplerin ve 
temsilcilerin etrafında odaklaşmalara yol açtığına işaret etti. Bu odak-
laşmaların belli usuller çerçevesinde sistematik özellik kazanarak, 
sosyal hayatı belirlemeye başladığını dile getiren Akşit, halen mez-
heplerin İslâm mirası adına büyük önem taşıdığını örnekleriyle anlattı.

Konferans

Aliya İzzetbegoviç 
ve Bosna Örnekliği

12 Aralık 2013
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

12 Aralık 2013 tarihinde Bosna Her-
sekliler Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği eski başkanı ve eski milletvekili, 
yazar Süleyman Gündüz, Bilgi ve De-
ğerler Kulübü’nün etkinlikleri çerçe-
vesinde “Aliya İzzetbegoviç ve Bosna 
Örnekliği” başlıklı bir konferans ver-
di. Gündüz, çağımızın müslümanları 
için hayatı ve fikirleri büyük bir değer 
taşıyan Aliya’nın bilge ve entelektüel 
kişiliğini anlattı. Bosna’daki varlık mü-
cadelesinin bugünden bakıldığında ne 
anlam ifade ettiği ve Bosna’nın günü-
müz Avrupa’sında konumu üzerine 
durdu. Gündüz’ün paylaştığı bilgiler 
ve aktardığı anılarla katılımcılar Aliya 
İzzetbegoviç’i daha yakından ve doğ-
ru tanıma fırsatı buldu.

Süleyman Gündüz
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30-31

Konferans

Konferans

Communities of 
Faith: Religious and 
Scientific Traditions 
of Inquiry

Türkiye’de Kitâb-ı 
Mukaddes 
Araştırmaları ve 
Türkçe Tercümeleri

29 Kasım 201323 Aralık 2013
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası, 219 (Amfi)

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası, 219 (Amfi)

Amerika Birleşik Devletleri, In-
diana Üniversitesi’nde Felsefe 
Bölümü başkanı olan Timothy 
O'Connor, 29 Kasım 2013 tari-
hinde Din Felsefesi Derneği faa-
liyetleri çerçevesinde fakültemiz-
de bir konferans verdi. “Com-
munities of  Faith: Religious and 
Scientif ic Traditions of  Inquiry” 
başlıklı konuşmasında O'Connor, 
bilimsel bilginin gelişme tarzı ile 
dinî bilgi arasında bir benzerlik 
ilişkisi kurarak, dinî bilginin epis-
temolojik değerine ilişkin farklı 
bir yaklaşımın ortaya konabilece-
ğini ileri sürdü. Katılımcıların so-
rularını da cevaplayan O'Connor, 
yaklaşık iki saatlik tebliğinden 
sonra ilgili soruları cevaplandıra-
rak sözlerine son verdi.

23 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen, 
organizatörlüğünü ve moderatörlüğü-
nü fakültemiz Dinler Tarihi Anabilim 
Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
İsmail Taşpınar’ın yaptığı “Türkiye’de 
Kitâb-ı Mukaddes Araştırmaları ve 
Türkçe Tercümeleri” başlıklı konferan-
sa Martin Bucer Akademisi Başkanı 
ve Kitâb-ı Mukaddes araştırmacısı Dr. 
Behnan Konutgan konuşmacı olarak 
katıldı. Önce Kitâb-ı Mukaddes’in me-
tin yapısı ve tarihi hakkında bilgi veren 
Konutgan, modern dönemde Kitâb-ı 
Mukaddes üzerine yapılmış akademik 
ve popüler nitelikli çalışmaların bir 
değerlendirmesini yaptı. Program, ka-
tılımcıların yönelttiği soruların cevap-
lanmasıyla sona erdi.

Timothy O'ConnorBehnan Konutgan

Panel

İstanbul 
Mâbedlerinde Dinî 
Mûsiki Geleneği: 
Notasyon

9 Aralık 2013
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

9 Aralık 2013 tarihinde fakültemiz 
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı 
Panelleri etkinlikleri çerçevesinde 
“İstanbul Mâbedlerinde Dinî Mu-
siki Geleneği: Notasyon” başlıklı 
bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Safa 
Yeprem’in moderatörlüğünde ger-
çekleşen panelde, Prof. Dr. Ahmet 
Hakkı Turabi “İslâm Dinî Mûsikisinde 
Ebced Notasyonu”, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Sandra 
Sinsch “Katolik-Hıristiyan Dinî Mu-
sikisinde Neumatik Yazı Geleneği”, 
Nişan Çalgıcıyan “Ermeni Orto-
doks Dinî Mûsikisinde Hamparsum 
Yazısı”, Pandelis Zafiris “Rum Or-
todoks Dinî Mûsikisinde Hrisantos 
Notasyonu” ve Natan Silik “Yahudî 
Dinî Mûsikisinde Taamim Sembol-
leri” başlıklı birer konuşma yaptılar.  
Konuşmacıların sözkonusu ettikleri 
mûsiki formları hakkında çeşitli işitsel 
örnekler sundukları panel, katılımcı-
lar için tarihte ve günümüzde bir kül-
türel merkez olma işlevini yitirmeyen 
İstanbul’un dinî dokusu, ayrıca dinî 
mûsikide nota yazımının geçmişi hak-
kında geniş ölçüde bilgilendirici oldu.
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Konferans

Söyleşi

“Cihân-ı 
Mârifet”
Şeb-i Arûs’un 740. 
Yılında Mevlânâ ve 
Mesnevî’si

İslamî Finans 
ve Borsa

Akif Duruşlu Asım

25 Aralık 2013

25 Aralık 2013

2 Ocak 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası, 
317 (Amfi)

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

25 Aralık 2013 tarihinde, Fakültemiz Tasavvuf  Anabilim 
Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Doç. 
Dr. Semih Ceyhan, Tasavvuf  Kulübü’nün etkinlikleri çerçe-
vesinde düzenlenen “Cihân-ı Mârifet: Şeb-i Arûs’un 740. Yı-
lında Mevlânâ ve Mesnevî’si” başlıklı panelde birer konuşma 
yaptılar. Bir pîr olarak Mevlânâ’nın tasavvuf  tarihindeki yeri 
üzerinde duran konuşmacılar, popüler kültüre âit imgelerden 
uzaklaşarak Mesnevî’ye mevcut şerhleri vasıtasıyla muhatap 
olmanın önemini vurguladılar. 

25 Aralık 2013 tarihinde İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası Kurucu 
Başkanı ve 22. Dönem İstanbul mil-
letvekili Muharrem Karslı “İslamî Fi-
nans ve Borsa Nedir? –Problemler, 
Öneriler–” başlıklı bir konferans ver-
di. Modern kapitalist sistem içerisin-
de biçimlenen ekonomi zihniyetinin 
belirlediği kurallarda İslamî bir piyasa 
ve borsanın nasıl varolabileceği hak-
kındaki düşüncelerini katılımcılarla 
paylaşan Karslı, kendi idarî ve siyasî 
deneyimleri çerçevesinde konunun 
imkanlarından ve zorluklarından söz 
etti. Program sonunda kendisine yö-
neltilen soruları cevaplayan Karslı, 
ilgili hatıralarını ve anekdotlarını ka-
tılıcımlarla paylaştı.

2 Ocak 2014 tarihinde yazar Ali 
Haydar Haksal ile, İlim ve Hikmet 
Kulübü’nün etkinlikleri çerçeve-
sinde “Akif  Duruşlu Asım” kitabı 
üzerine bir söyleşi yapıldı. Haksal, 
düşünce ve mücadele hayatımızda 
derin bir yeri olan Mehmed Akif ’i, 
“Asım” vurgusu eşliğinde nasıl oku-
duğunu ve yazdığını anlattı. Akif ’in 
biyografisiyle Asım’ın duruşu ara-
sında kurulabilecek köprülerin ede-
biyat ve düşünce sahasında mevcut 
durumumuzu nasıl dönüştüreceği 
üzerinde durdu. Kitabı yazma sü-
recini de anlatan Haksal, kendisine 
yöneltilen ilgili soruları cevapladık-
tan sonra okuyucuları için kitabını 
imzaladı. 

Muharrem Karslı Ali Haydar Haksal

Konferans

Gilgamesh: 
Culture, Religion 
and Trauma

25 Eylül 2013

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Mehmet Cengiz Binası Toplantı Salonu

30 Eylül 2013 tarihinde Uppsala 
Üniversitesi Teoloji Bölümü Din 
Psikolojisi Bilim Dalı öğretim üye-
si 500. Yıl Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Andreas Önver Cetrez, 
“Gilgamesh: Culture, Religion and 
Trauma –What we can learn from 
the Iraqi refugees–” başlıklı bir 
konferans verdi. Konuşmasında 
mevcut arkeolojik ve antropolojik 
veriler çerçevesinde Gılgamış mi-
tinin insanın bilinç formlarıyla ilgi-
si ve bu ilginin sürekliliği üzerinde 
duran Cetrez, günümüzde bu mi-
rastan çıkarılabilecek psikolojik so-
nuçları ele alarak tartışmaya açtı. 
Cetrez katılımcıların ilgili sorularını 
da cevapladı.

Andreas Önver Cetrez
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Elli yılı aşan birikimiyle gün geçtikçe 
M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphane-
si, geçtiğimiz yıl bünyesindeki nadir 
eserleri internete sunarak bilgi pay-
laşımı adına büyük bir atılım gerçek-
leştirdi. Ayrıca kullanıcılarının bilgiye 
dönük gereksinmelerini hızlı bir bi-
çimde karşılamayı amaç edinmesi 
çerçevesinde, internetteki akademik 
veri tabanlarına ulaşımı da yaygınlaş-
tırmaya başladı. 

Kütüphanemizin köklü bir tarihi 
vardır. 1959 yılında Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün açılmasıyla kurulan 
fakültemizin başlangıçta sınırlı im-
kanlarla oluşturulan kütüphanesinin 
daha sonra ülkemizin seçkin isimle-
rinin değerli bağışlarıyla hacmi geniş-
lemiştir. 1982 yılında M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi adını alan fakültemiz, kısa 
zamanda Elmalılı Muhammed Ham-
di Yazır, Hacı Cemal Öğüt,  Hafız Ali 
Üsküdarlı, Hüseyin Avni Arapgirli, 
A. Nevzat Ayasbeyoğlu, Celal Ok-
türk,  Salih Tuğ,  Ali Rıza Hakses gibi 
ülkemizin önde gelen ilim insanları-
nın değerli koleksiyonlarını bünyesi-
ne katmıştır.      

Bugün geçmişten gelen birikimi-
ne gerek basılı gerekse elektronik 
onbinlerce kitabı katarak büyüyen 
M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 
koleksiyon sayısı ve niteliği açısından 

alanında ülkemizin en önemli kütüphaneleri arasında yer almaktadır. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, sahip olduğu koleksi-
yonu ile öncelikli olarak  M.Ü. İlahiyat Fakültesi mensupları olmak üzere bütün araştırmacılara haftanın yedi günü hizmet 
vermektedir.

Kütüphanemizde “Temel İslâm Bilimleri” alanındaki kitapların yanı sıra tarih, sanat tarihi, felsefe, hukuk, eğitim, edebiyat ve 
sosyoloji gibi değişik bilim dallarına ait 120.000 ciltten fazla eser bulunmaktadır. Bunlardan,  602 adedi süreli yayın, 1562 
adedi yazma eserdir. Abone olduğumuz 3 milyonu aşkın online kitap, 98 binin üzerinde elektronik dergi bulunmaktadır. 
Dijital ortamda 23.000’den fazla lisansüstü tez, 1964 yazma eser, 6781 eski harfli nadir eser ve 581 latin harfli nadir eser 
mevcuttur. Ayrıca üyelerimizin kampüs içi ve dışından abone olduğumuz 111 veri tabanına tüm gün erişimleri de mümkün 
olmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimize kablosuz internet ağ hizmeti de sunulmaktadır.

Ayrıca büyük bir kısmı kütüphanemizde var olan Osmanlı dönemine ait matbu ve yazma eserlerden oluşan Marmara Üni-
versitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 2012-2013 egitim-ögretim yılında kullanıcıların hizmetine açılmıştır. 1964 adet Yazma 
Eser, 6781 Eski Harfli Basma Eser, 581 Latin Harfli Nadir Eser olmak üzere toplamda 9326 eser ve 715 cilt Süreli Yayın ol-
mak üzere toplam 1.721.000 sayfa çekim gerçekleştirilerek oluşturulan Dijital Koleksiyon, bilgiye engelsiz erişim ilkesinden 
hareketle ücretsiz olarak tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
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Kütüphane
Kütüphanemiz Büyüyor
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Prof. Dr. Ali Köse

28 Kasım 2013’te Meridyen Münazara 
Kulübü eğitim programı çerçevesinde 
“Din, İnanç Esasları, İman ve Din Psi-
kolojisi” konuları üzerine bir konuşma 
yaptı. İmanın Allah’a inanma iradesi gös-
termek anlamına vurgu yapan Köse, di-
nin kazandırdığı kesinlik duygusunun ha-
yattaki kaygı ve çöküntüyü en iyi gideren 
şey olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. İsmail Kara

“Doğu Karadeniz’de bir Gümüşhane-
vi tekkesi”, Uluslararası Gümüşhanevi 
Sempozyumu, düzenleyen: Bağcılar Be-
lediyesi, 2 Haziran 2013. 

“Said Halim Paşa’nın fikriyatı”, Doğumu-
nun 150. Yılında Said Halim Paşa Semine-
ri açılış konferansı, düzenleyen: Üsküdar 
Belediyesi, 27 Aralık 2013 (Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi).

Prof. Dr. Rahim Acar

18-20 Ekim 2013 tarihleri arasında 
Almanya’da, Goethe Üniversitesinde ya-
pılan “Rationality Inside Out” (“İçten Dışa 
Aklîlik”) başlıklı atölye çalışmasına katıldı. 
Atölye çalışmasında “Realism and Foun-
dations of Religion: an Appraisal of Al-
Fārābī’s and Ibn Sīnā’s Positions,” (“Ger-
çekçilik ve Dinin Temelleri: Farabî’nin ve 
İbn Sînâ’nın Mevzileri Hakkında bir Değer-
lendirme”) başlıklı bir tebliğ sundu.

Prof. Dr. Yakup Çiçek

“Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’ye 
Ait Mecmûatu’l-Ahzâb’ın Kenarlarındaki 
Risâleler”, Doğumunun 200. Yılı Hatırasına 
Uluslararası Gümüşhanevî Sempozyumu, 
1-2 Haziran 2013, Düzenleyen: Bağcılar 
Belediyesi.

“Ahmed Ziyâeddin’in Mecmûatu’l-Ahzâb 
Adlı Eseri”, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüd-
din Gümüşhanevî Sempozyumu, 3-5 Ekim 
2013, Düzenleyen: Gümüşhane Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi ve Bağcılar Belediyesi.

“Tibyânü Vesâil’e Göre İmâm-ı Rabbânî 
ve Müceddidîlik”, I. Uluslararası İmâm-ı 
Rabbânî Sempozyumu, 15-17 Kasım 2013, 
Düzenleyen: İstanbul Tasavvuf Araştırma-
ları Merkezi ve Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı.

“Engellilerin Fıkhî Problemleri”, Engelliler 
ve Dinî-Mânevî Bakım Sempozyumu, 5 Ara-
lık 2013.

“Hz. Muhammed ve Gençlik”, 6 Aralık 
2013, Diyanet-sen  Afyonkarahisar Şubesi.

Yakup Çiçek’in bunların dışında televizyon 
programlarına katılma, özel tefsir dersleri 
ve camilerde konuşma gibi başka kültür 
faaliyetleri de devam etmiştir. Yakup Çi-
çek tarafından tahkik edilen ve Türk Tarih 
Kurumu’nca basılacak olan Tibyânü Vesâili’l-
Hakāik fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik’le ilgili çalış-
malar son aşamaya gelmiş olup pek yakın 
bir zamanda basımı beklenmektedir. Yine 
Çiçek tarafından neşre hazırlanan Nesefî 
tefsiri, el-İklîl hâşiyesiyle yedi cilt halinde ba-
sım için son aşamaya gelmiştir.

Prof Dr. Necdet Tosun

20 Aralık 2013 tarihinde Bakü Dev-
let Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“Mevlana’dan Yahya Şirvânî’ye Tasav-
vuf ” konulu panelde “Mevlânâ’dan Yahya 
Şirvânî’ye İrfân ve Tasavvuf Yolu” başlıklı 
bir tebliğ sundu.

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Çelebi, 4-18 Kasım 
2013 tarihleri arasında Kazakistan Çimkent Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi 
Din Tanu Bölümünde ve 18-31 Aralık 2013 tarihlerinde de Almaty el-Farabi 
Kazak Milli Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Tanu Fakültesi Din Tanu Bölümün-
de lisans ve lisansüstü öğrencilerine ders ve seminerler verdi. 20-21 Kasım 
2013 tarihinde ise Kazakistan Aktav valiliğinin düzenlemiş olduğu sempozyuma 
katılarak bir tebliğ sundu.

18-19 Aralık 2013 tarihlerinde Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı ve İSAV’ın işbir-
liğiyle yapılan ve Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından organize edilen “Temel İslâmî 
İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri”  konulu bir çalıştay düzenlendi. 
Tefsir, hadis, kelam ve fıkıh ilimlerinin oluşum süreci ve birbirleriyle ilişkisi ko-

nularının tartışıldığı çalıştaya değişik ilahiyat fakültelerinden ilim adamı ve akademisyen katıldı. Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Abdülhamit Birışık, “Tefsir İlminin Teşekkülü ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi”; Prof. Dr. Ahmet Yücel, “Hadis İlminin Oluşum Süreci ve Diğer 
İslâmî İlimlerle İlişkisi”; Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Arş. Gör. Hayrettin N. Güdekli “Kelam İlminin Oluşum Süreci ve Diğer İslâmî İlimlerle 
İlişkisi” ve Prof. Dr. Hasan Hacak “Fıkıh İlminin Oluşumu ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi” başlıklı tebliğler sundular.
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16 Kasım 2013’te İstanbul’da düzen-
lenen Uluslararası İmâm-ı Rabbânî 
Sempozyumu’nda “İmâm-ı Rabbânî’nin 
Hayatı” konulu bir tebliğ sundu.

26-27 Nisan 2013’te Uluslararası 
Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe) 
Sempozyumu’nda “Millî Mücâdelede 
Sûfîlerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri” 
başlıklı bir tebliğ sundu.

Prof. Dr. Abdullah Kahraman

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din 
Sempozyumu’nda (12-13 Aralık Bülent 
Ecevit Üniversitesi) “Fıkıhçıların Hikmet-
ten Yararlanma Konusundaki Yaklaşımları” 
başlıklı bir tebliğ sundu. 

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu’nda 
(Antalya) “Ahmet Hamdi Akseki’nin 
Eserlerinde Hikmet-i Teşrî” başlıklı bir 
tebliğ sundu.

Uluslararası Bedruddîn Aynî 
Sempozyumu’nda (Gaziantep) “Aynî’nin 
Remzü’l-hakâik Adlı Eseri” başlıklı bir 
tebliğ sundu.

Prof. Dr. Safa Yeprem

7.Türkiye Klasik Gitar Buluşması 4-7 
Temmuz 2013- Çalıştay’ında başkanlık 
yaptı. 2013 (Bilkent Üniversitesi Müzik 
ve Sahne Sanatları Fakültesi). 

19 Aralık 2013’te İTÜ Mustafa Kemal 
Amfisi’nde bir gitar resitali verdi. 

16 Aralık 2013’te 6.Türk Müziği Günleri 
etkinlikleri çerçevesinde Fatih Üniver-
sitesi Konservatuvarı’nda Gitar Resitali 
verdi.

Doç. Dr. Nuh Arslantaş

30 Nisan 2013 tarihinde Adalar 
Müftülüğü’nün (Büyükada/İstanbul) 
organizasyonunda Yahudi cemaat 
temsilcilerini ziyaret ve müftülük çalı-
şanları ile adalardaki cami imamlarına 
yönelik “Yahudiler” konulu bir konfe-
rans verdi.

24 Haziran 2013 Pazartesi günü, Türk Ta-
rih Kurumu Sosyal Bilimler Semirleri-1 bağ-

lamında “Arap Yahudi İlişkilerinin Tarihi 
Kökenleri” başlıklı seminerde konuşma 
yaptı.

4 Mayıs 2013 Cumartesi günü Kanal 
A’da Sadık Yalsızuçanlar'ın hazırladığı 
“Geçmiş ve Gelecek” isimli programda 
konuk olarak Yahudi tarihi ve Siyonizm 
üzerine konuştu.

Fakültemiz, yaz tatilinde kardeş fakülte 
Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerine yönelik yetiştirme ve geliş-
tirme programı düzenledi (1 Temmuz-6 
Ağustos 2013). Çamlıca Kültür ve Yar-
dım Vakfı’nın himayesinde, koordinatör-
lüğünü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. 
Nuh Arslantaş ile vakfın eğitim ve kültür 
sorumlusu Ömer Kılıç’ın yaptığı prog-
ram bağlamında 15’i erkek, 25 kız olmak 
üzere 40 öğrencimize Arapça, Kur’an 
okuma ve temel dini bilgiler (ilmihal) ko-
nusunda dersler verildi.

Doç. Dr. İsmail Taşpınar

27-28 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul 
Katolik cemaatleri ile KADİP tarafından 
düzenlenen Uluslar arası İslam-Hıris-
tiyan Diyalog Sempozyumu’nda “Hz. 
Peygamber'in Hadislerinde Diğerkâmlık ve 
Mistik Yorumlar” başlıklı bir tebliğ sundu.

07-10 Ekim 2013tarihleri arasında yapılan 
“Uluslararası İlahiyat Kültür ve Eğitimin-
de Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Akademik 
Çalıştayı”nda “Hıristiyanlık ve İslam İnan-
cındaki Ortak Noktalar: İslam Bakış Açısı” 
başlıklı bir tebliğ sundu.

1-2 Kasım 2013 tarihleri arasında 
İstanbul’da KADİP tarafından düzenle-
nen “Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’da Hz. 
MeryemSempozyumu”nda “İslam Mistik 
Kaynaklarına Göre Hz. Meryem” başlıklı 
bir tebliğ sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve ilgili belediye ve dernek-
ler tarafından Ümraniye Belediyesi tesisle-
rinde düzenlenen 5 Aralık 2013 tarihinde  
düzenlenen “Engelliler ve Dinî-Mânevî 
Bakım Sempozyumu”nda “Humanae Vi-
tae Genelgesine Göre Katolik Kilisesi ve 
Engellilere Mânevî Bakım” başlıklı bir tebliğ 
sunmuştur.

Doç. Dr. Ali Ayten

26-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında 
İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan Ulus-
lar arası Din Psikolojisi Kongresine katı-
lan Doç. Dr. Ali Ayten “Shrine Visiting 

Fakültemiz din sosyolojisi anabilim dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Aydınalp 
Marmara Üniversitesi 130. yıl Akademik 
Başarı ödüne layık görüldü. Halil Aydı-
nalp ödülünü 2013-2014 Akademik Yılı 
Açılış Töreninde Rektör Prof. Dr. Zafer 
Gül'ün elinden aldı.

Doç. Dr. Halil 
Aydınalp’a Ödül
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as Religious Coping: An Empirical Study 
of  Shrine Visiting in Turkey” başlıklı bir 
sunum yapmıştır. Ayrıca Ayten bu kong-
rede, doktora öğrencileri, Hakan Zafer, 
Selma Baş ve Nazlı Batan ile birlikte bir 
de poster sunumu yapmıştır. Söz konusu 
kongrede 2015 Uluslararası Din Psiko-
lojisi Kongresinin Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde yapılması kararlaş-
tırılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Macit Karagözoğlu

23-30 Kasım 2013 tarihlerinde, Bilim ve 
Sanat Vakfı bünyesinde Çağdaş Hadis 
Tartışmaları: Metin Tenkidi başlıklı bir 
seminer verdi. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atilla Akdemir

7-9 Mayıs 2013 tarihleri arasında Fas’ın 
Merrakeş şehrinde düzenlenen Ulusla-
rarası “ed-Dânî” Kıraat Sempozyumu’nda 
“Türkiye’de Kıraat İlmi Tarihi ve Müesse-
seleri” konulu Arapça bir tebliğ sunmuş 
ve bu tebliğ Sempozyum Organizasyonu 
tarafından basılan Bildiriler kitabında yer 
almıştır.

18-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Tunus’un Tuzer şehrinde düzenlenen 
Uluslararası Kıraat Sempozyumu’nda 
“Türkiye’de Kıraat İlmi Eğitim ve Öğre-
tim Metotları” konulu Arapça bir tebliğ 
sunmuştur.

15-28 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şeh-
rinde düzenlenen Uluslararası Kur’ân-ı 
Kerîm Hafızlık Yarışmasında 2. kez 
Türkiye’yi temsilen jüri üyeliği görevinde 
bulunmuştur.

5-6 Kasım 2013 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen 
Uluslararası Kıraat Sempozyumu ve Kurrâ 
Buluşması programında “XIII-XIV. hicrî 
asırlarda Osmanlı Kıraat Alimleri ve 
Türkiye Ekolü” konulu Arapça bir tebliğ 

sunmuş ve bu tebliğ Sempozyum Orga-
nizasyonu tarafından basılan Bildiriler ki-
tabında yer almıştır.

Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak

24 Kasım 2013’te Kuruluşunun Yüzüncü 
Yılında İmam-hatip Liseleri Uluslarara-
sı Sempozyumu’nda “ABD’de Devlet 
Okullarında Din Egitimi” başlıklı bir teb-
liğ sundu. 

23 Ekim 2013’te Endonezyalı araştırma-
cılara “Islam and Secular State in Tur-
key” başlıklı bir sunum yaptı.

Arş. Gör. Güllü Yıldız

Filiz Dığıroğlu ile birlikte, 1-5 Ekim 2013 
tarihinde İspanya’da gerçekleştirilen XIII.  
Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekono-
mik Tarihi Kongresi’nde “A Contribution 
to the Ottoman Intellectual Life: Iranian 
Basmacılar/Second Hand Booksellers, 
Typographers in Dersaadet” başlıklı bir 
sunum yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgüner

Fakültemiz Din Psikolojisi Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgüner, dokto-
ra tezi ile ilgili kültürlerarası bir araştırma 
yapmak üzere TÜBİTAK’tan yurt dışı araş-
tırma proje desteği aldı. Proje kapsamında 
alanın öncü isimlerinden Prof. Dr. Ralph 
Hood’un daveti üzerine 2013 yılı Nisan-
Eylül ayları arasında The University of  
Tennessee at Chattanooga (UTC) Psiko-
loji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi ola-
rak bulundu. Türkiye ve Amerika’daki kan 
bağışçılarıyla yapılan mülakatların esas aldı-
ğı çalışmasında Düzgüner, kültür analizine 
yönelik gözlemlerine de yer verdir. Çalış-
manın Amerika’daki bölümünde hoca ve 
öğrencilerden oluşan 14 kişilik bir araştır-
ma ekibi de Düzgüner’in çalışmasına katkı 
sağladı. Araştırma sonucunda Düzgüner, 
Türk-Müslüman kültürü ile Amerikan-Hı-
ristiyan kültüründeki mâneviyat algısı ve 
kan bağışı motivasyonlarının benzeyen ve 
ayrılan noktaları tespit etti. Aralık 2013’te 
Mâneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi: Kan 
Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşı-
laştırmalı Nitel Bir Araştırma başlıklı tezini 
savunarak Dr. unvanı alan Düzgüner’in bu 
çalışması, her iki ülkede de muhafazakâr 
olarak bilinen Konya ve Chattanooga şe-
hirlerini karşılaştırması ve kalabalık bir uz-
man ekip ile yapılması yönlerinden ilk olma 
özelliğine sahiptir. Diğer taraftan, gazeteci 
Kevin Hardy’nin Düzgüner ve diğer araş-
tırmacılarla yaptığı röportajların ışığında 
bu çalışma, “UTC study finds selflessness 
motivating most blood donations” (UTC 
çoğu kan bağışını diğerkâmlığın motive et-
tiğini buldu) başlığıyla Amerikan basınında 
yer aldı.

Fakültemiz Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı 
araştırma görevlisi Yakup Kara, fakültemi-
zin yaptığı akademik işbirliği anlaşmaları 
çerçevesinde, özellikle pratik Arapçaları-
nı geliştirmek amacıyla Kuveyt’e gönde-
rilen 2012-2013 dönemi hazırlık erkek 
öğrencilerine eşlik etmiş ve toplam kırk 
öğrencimizin eğitim gördüğü Merkezü’s-
Sekâfî el-İslamî (Islamic Cultural Center) 
müdürü Dr. Ebu Halid Fahd ile birlikte 
Kuveyt 1 Tv’nin “Beytek” adlı canlı yayın 
programına konuk olmuş ve bu program-
da öğrencilerimiz, Islamic Cultural Center, 
Arapça eğitimi ve fakültemiz hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunmuştur.

Fakültemiz 
Kuveyt’te Tanıtıldı 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi 12-13 Aralık 
2013 tarihinde “Akademide Felse-
fe, Hikmet, Din Sempozyumu”na 
ev sahipliği yaptı. Onursal başkan-
lığını Üniversite Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Özer’in ve başkanlığını 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Ali 
Çetinkaya’nın yaptığı sempozyuma 
çok sayıda akademisyen katıldı. De-
kan Bey’in başkanlığında toplanan 
açılış oturumunda Prof. Dr. Ahmet 
İnam, Prof. Dr. Şafak Ural, Prof. 
Dr. Murtaza Korlaelçi ve fakültemiz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan 
Kutluer  genel bir çerçeve çizdiler. 
İki farklı salonda eş zamanlı olarak 
toplanan oturumların başlıkları İs-
lam Düşüncesi ve Felsefe; Bilimle-
rin Tasnifi  ve Yüksek Din Öğretimi, 
Felsefe, Mantık ve Kelam’ın Özgün-
lüğü, Hikmet ve Hukuk, Deneyim-
lerin Felsefesi, Medeniyet ve Tefek-
kürün İnşası, Sosyolojide Hikmet 
ve Hikmette Sosyoloji, Felsefe ve 
Hikmetin Aydınlığında şeklindeydi. 
Bütün oturumlar akademisyenler, 
öğrenciler ve şehrin entelektüelleri 
tarafından ilgiyle izlendi. Prof. Dr. 
Ali Durusoy, Prof. Dr. İlyas Çelebi, 
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Prof. 
Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. 
Ahmet Hakkı Turabi hocalarımız 
bildiri ve müzakereleriyle sempoz-
yuma değerli katkılarda bulundular.

Sempozyumun Açılış Oturumundan Bir 
Görüntü

FELSEFE, HİKMET 
VE DİN

Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Prof. Dr. Hasan Hacak

Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (2013 
yılı) Aralık ayındaki Kültür Sanat Etkinlik-
leri kapsamında “İslam Düşüncesinde 
Yeniden Yapılanma Projesi, M. Âbid el-
Câbirî” paneline konuşmacı olarak katıl-
dı.  AKM’de düzenlenen programın di-
ğer konuşmacıları  fakültemizden Dr. 
Muhammed Coşkun ile Bahçeşehir 
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Burhan 
Köroğlu oldu.

İsav Vakfı’nın 18-19 ocak 2014 tarihinde 
Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür mer-
kezinde,  “İslâmî İlimlerde Metodoloji 
Problemi” isimli Tartışmalı İlmî İhtisas 
Toplantıları dizisinin beşinci toplantısı 
olarak düzenlediği “Temel İslâm İlimleri-
nin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri 
adlı” ihtisas toplantısında “İslam Huku-
ku İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslamî 
İlimlerle İlişkisi” adlı tebliğin sunumu ger-
çekleştirildi.

İsav vakfının 21-22 Aralık 2013 tarihinde 
Bağlarbaşı Kültür Merkezinde düzen-
lediği “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları” 
sempozyumları dizisi içinde, Kur’ân ve 
Sünnete Göre “Temel İnsan Hakları” 
adlı sempozyumda “Bir insan hakkı ola-
rak mülkiyet” adıyla Prof. Dr. Rahmi 
Yaran’a ait tebliğin müzakeresi yapıldı. 

Doç. Dr. Semih Ceyhan

UNESCO’nun 2013’ü Seyyid Yahyâ 
Şirvânî yılı olarak ilan etmesi münasebe-
tiyle Paris’te düzenlenen Seyyid Yahyâ 
Şirvânî Sempozyumu’nda “Seyyid Yahyâ 
Şirvânî’nin Halvet Anlayışı” başlıklı bir 
tebliğ sundu. Ayrıca sempozyumun bir 
devamı olarak Azerbaycan-Bakü’de ter-
tib edilen uluslararası buluşmada 
“Halvetiyye’nin Ramazâniyye Kolu” baş-
lıklı bir konuşma yaptı.

2013 Mayıs’ında Ibn Arabi Society’nin 
Oxford’da tertib ettiği “Beauty and Per-
ception” başlıklı sempozyumda “Inter-
section of  Horizons: Rumi and Ibn Arabi 
according to Ankaravi” adlı tebliği sundu.

Rektörümüz Prof.Dr. Zafer Gül, 14.02.2014’de Fakültemizi ziyaret ederek 
Öğretim Üyelerimizle buluştu ve kendileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül 
Fakültemizdeydi



Öğrenci Kulüpleri

Diyanet TV’de yayınlanan Genç İlahiyat Programı’nın konuğu bu defa M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi’ydi. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı programa, 
İslâm sanatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız, akademi ile edebiyatı kişiliğinde 
buluşturan Prof. Dr. Turan Koç konuk olarak katıldı ve bir konferans verdi. Konfe-
ransın ardından ilahiyat gençliğinin yakından tanıdığı sanatçı Mustafa Cihat’ın konse-
riyle devam eden program, öğretim üyeleri ve öğrencilerimizden yoğun ilgi gördü. 
Ayrıca programın tümü canlı olarak ekranlara geldi.

2013-2014 eğitim-öğretim 
yılında birinci döneminde, 
fakülte kulüplerimiz dün-
yada mazlum ve muhtaç 
bırakılan halkalara el uzat-
ma duyarlılığı göstererek 

ortaklaşa bir kermes ve yardım 
kampanyası düzenledi. Suri-
ye ve Gazze’de çetin koşullar 
altında yaşayanlar için kıyafet, 
ayakkabı ve battaniye başta 
olmak üzere acil ihtiyaç malze-
melerinin tedarikini amaçlayan 
kampanya, öğrencilerimizin gi-
rişimleriyle ulaşılan kaynakların 
fakültemizde toplanarak ilgili 
mercilere yönlendirilmesiyle 
sona erdi. 

Kulüplerimizin el birliğiyle düzenledikleri büyük kermesin amacı ise 
Afrika’da açılan ve bölgedeki aslî ihtiyaçların giderilmesinde çok büyük önemi olan su kuyularına yenilerini eklemekti. Bu 
maksatla kulüplerimiz bir araya gelerek büyük bir kermes tertip ettiler. Öğrencilerimizin büyük bir heyecanla katıldıkları 
ve emek sarfettikleri bu programlar, başkasını düşünme, dünyada yalnız olmadığımızı farketme, muhtaç olanı hatırlama ve 
insanlığı tek vücut gibi görebilme adına fakültemizde olumlu bir ortam oluşturdu.

25 Şubat 2014
Üsküdar Belediyesi
Bağlarbaşı Kültür Merkezi 

Öğrencilerimiz Diyanet TV’de

Öğrenci Kulüplerimiz 
Ortaklaşa Kermes ve Yardım 
Kampanyası Düzenlediler
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Öğrenci Kulüpleri

İnsan her zaman içinde bulunduğu ni-
metin farkına varamıyor, tâ ki hayatın 
kaskatı gerçekleriyle karşılaşıp mev-
cudiyetinin mâhiyetini kavrayıncaya 
kadar...

2009 yılının Mayıs ayında Hasan Tan 
Çocuk Yuvası’nın fakültemizi ziyareti 
hayatımızdaki birçok değişikliğin baş-
langıç noktası olmuştu. Yuvadan fakül-
temize gelen küçük gönüller, gözleri 
kadar derin izler bırakmışlardı hayat-
larımızda. Sonra biz onları ziyaret et-
tik. Ardından bir grup fedakar insanla 

birlikte çocuklar için ne yapabiliriz diye 
düşünerek bir kulüp kurma kararı al-
dık. Küçük gönüllerin gönüllüleri olma 
umudu ve duasıyla yüreklerimizi orta-
ya koyduk ve yola koyulduk...

2010 yılı Eylül ayında hiçbir kurumsal 
kimliğe yaslamaksızın Genç Gönüllüler 
Kulübü’nü resmi olarak kurduk. Önce 
Hasan Tan ve Emrullah Turanlı Ço-
cuk Yuvası ve Maltepe Huzur Evi’nde 

gönüllü hizmetimize başladık. 
Yaptığımız ziyaretlerde hayatla-
rına dair yeni şeyler öğreniyor 
ve her birinin kendi başına koca 
bir hikayesi olduğunu farkedi-
yorduk. Birçok ihtiyaçları vardı. 
Ama öncelikle ihtiyaç birileri 
tarafından sevme ve sevilmey-
di. Zira bunu yurt çalışanlarına 
“anne” diye hitap etmelerinden 
anlayabiliyorduk. Kulüp arka-
daşlarımızla etkinlikler düzenli-
yor ve bu etkinliklerin masraf-
larını da yine birlikte kermesler 

yaparak karşılıyorduk. 
Yardım destekleri için bazen 
kapıları çalıyor, kimi zaman gü-
leryüzle karşılanıp kimi zaman 
da gittiğimiz kapılardan geri 
çevriliyorduk. Zamanla aramıza 
yeni arkadaşlar katılıyor ve bu 
bizim heyecanımızı arttırıyordu. 
Kalplerde hep aynı heyecan, 
aynı amaç... Yapılan işin maya-
sında gönüllülük ve Allah rızası 
vardı...

Kulübümüz Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı bünyesindeki çocuk esirge-
me kurumları, çocuk evleri, yetiştirme 
yurtları, umut evleri, huzurevleri, ba-
kım ve sosyal rehabilitasyon merkez-
leri (BSRM) ve rehabilitasyon merkez-
leriyle ilgileniyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi 
aileler, afet görmüş ve savaşta olan 
ülkelere gönüllü desteği sağlamaktadır. 
Bununla birlikte kulübümüzün kütüp-

hane kurma, oyuncak tedarik 
etme, ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ve ailelere kıyafet ve gıda yardı-
mı yapma, adak, zekat ve sada-
ka toplayıp dağıtma ve üniversi-
te öğrencilerine burs bulma gibi 
çalışmaları da bulunmaktadır. 
Aynı zamanda kulübümüz Van, 
Somali, Filistin, Suriye ve Afrika 
gibi ihtiyaç bölgesi yerler için 
kermesler düzenlemektedir. 

Genç Gönüllüler Kulübü, Bir Damla 
Umut Platformu ile kardeş kuruluştur. 
Marmara İlahiyat bünyesinde kulüpler-
le ortaklaşa Afrika için kermes yapmış 
ve İHH aracılığı ile üç su kuyusu açmış-
tır. Kulübümüz Türkiye sınırlarını aşıp 
Avustralya’da Melbourne şehrinde 
bulunan ve Türklerin yaptığı bağışlarla 
kurulan Osmanlı Yaşlılar Köyü Huzu-
revine gönüllü hizmeti ulaştırmış, yine 
gönüllü gençlerle ilk faaliyeti olarak 
2013 yılında Mevlid Kandili Programı 
yapmıştır. Programa gönüllüler aile-
leriyle katılmış, Kur’ân-ı Kerim okun-
muş, sohbet edilerek ikram yapılmış 
ve yatalak hastalar odalarında ziyaret 
edilmiştir. 

Gülümsemek yüzün zekatıysa, her 
gülümseme yüreklerden yükselen bir 
damla umut olsun onlara ve hep bir-
likte gülümseyelim yekten Tek Olan’ın 
hatırına...

Gülsün Tavacı

GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ



Öğrenci Kulüpleri

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren Mola Kulübü’nün dergisi olan 
“Mola Fanzin Dergi” 2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz dönemin-
de beşinci sayısını yayımladı. “Heybesinde kitap taşıyan o yolcuya” 
mottosuyla yola çıkan ve “biraz da mola” diyerek yüzlerde tebessüm 
oluşturmayı hedefleyen Mola Fanzin bu sayısında etimolojinin kanat-
larında keyifli bir yolculuğa çıkaran “Lan’ın Etimolojisine Dair Takrir-
dir” yazısı ile başlıyor. Akabinde ise fakültemizin sevilen hocalarından 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karataş hocamızın “Hocadan Talebeye” adlı 
mizahi şiiri ile Pınar Özge’nin “İyi ol” şiiri yer alıyor. Bu sayıda ayrıca 
gelenekten bir kavram olan “Minhuvât”ı serlevha edip hocalarımızın 
incilerini kulağımıza küpe yapalım diye bir kenara yazıverdik. Sonrasın-
da, “Meşîhatu Umûri’t-Tâlibîne Suâl Eyledik” kısmında ise Ebu’s-Suud 
Efendi’nin fetvalara verdiği cevapları aynen alıp soruları okulumuzdaki 
soru(n)lardan dem vuracak hale getirince her ne kadar anakronik me-
tinler ortaya çıksa da amacımız mizah ve tebessümdü… 

Sonraki yazılar ise Melikşah Polat’a ait “Araflardayım” adlı sürükleyici 
hikaye, Selim Sayca’ya ait kısa ama düşündürücü bir şiir olan “Zaman”. 
Aadem adlı yazı dizisi ise her sayıda istikrarını koruyan köşemiz. “Sa-
lamat Datang” adlı yazıyla ise Mevlana Değişim Programı ile şu anda 
Malezya’da olan fakültemiz öğrencisinden bir hoş selam aldık. Mola Fanzin’in bu sayıdaki son yazısı ise “İçimizde Kalmasın” 
başlığını taşıyan, fakültede son sınıf  öğrencisi olan bizlerin içimizde kalan ukdelerini, yapsaydık daha iyi olurdu yollu serze-
nişlerini  maddeliyor. Alt dönemdeki kardeşlerimiz; demedi demeyin! 

Mola Fanzin Dergi ücretsiz olup kantin girişi, dekanlık girişi gibi umumi mekanlarda istifadeye sunulmaktadır. Hemen 
tükendiğini de belirtelim.

Misafir Dergisi fakültemiz ikinci sınıf  öğrencileri tarafından çıkarılan bir dergi. İlk 
sayısı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yayınlandı. Derginin bütün 
teknik işleri öğrenciler tarafından yapılmakta, basımını ise M.Ü. İlahiyat Fakül-
tesi Vakfı yapmakta. Fakültemizin Edebiyat, Kültür ve Sanat Kulübü bünyesinde 
oluşturulan ve danışmanlığını Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı hocalarından 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karataş’ın yaptığı bu derginin dönemlik olarak yayınlan-
ması planlanıyor. Dergi, içinde yer verilecek yazılar için belirli bir konu sınırla-
ması yok, her türden ve her konudan yazı yayın için değerlendiriliyor. 

Temelinde “edebiyat” bulunan Misafir Dergisi içerisinde kitap ve film tanıtımla-
rı, röportajlar, fakülte etrafında vakit geçirilebilecek güzel mekanların tanıtımı 
ve öğrencilerin araştırma yazıları yer alacaktır. Ayrıca okuyucusunu biraz da 
gülümsetmek için bir mizah köşesi oluşturulmuş ve derginin sonunda Osmanlı 
Türkçesi ile yazılmış bir şiire yer verilmiştir. Amacımız fakültemizi önceki yıllar-
da olduğu gibi bu tür faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir ortama çevirmek ve 
okulumuzu daha renkli hale getirmek. 

Ecemnur Güner
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bu sayıda: 

Lan’ın Etimolojisine Dair Takrirdir 

Hocadan Talebeye (Ahmet Karataş) 

İyi Ol 

Münhuvat 

Meşihatu Umuru’t-talibine Sual Eyledik 

Araflardayım 

Zaman 

Aadem 

Salamat Datang! 

İçimizde Kalmasın 

MİSAFİR DERGİSİ

MOLA FANZİN DERGİ
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M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kadınlardan Gelen Vajinal Akıntının Tâhirliği ve Abdeste Etkisi
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Kitap Dünyası

XVI. asrın şâirlerinden Hindî Mahmûd Osmanlı bürok-
rasisinin çeşitli kademelerinde önemli vazifeler üstlen-
miş bir şahsiyettir. Sergüzeştnâme Türk-İslâm târihinin 
en ağır deniz yenilgisi olan İnebahtı Savaşı’na (1571) 
katılan Hindî Mahmûd’un esâret hâtıralarından oluş-
maktadır. Yakın zamana kadar araştırmacılar tarafından 
kayıp olduğu ifade edilen eser Fakültemiz Türk-İslâm 
Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Ahmet Karataş 
tarafından tespit edilip ilim dünyasına kazandırıldı. Eser 
kültür ve edebiyat tarihimize birçok açıdan katkı sağ-
lamaktadır. Hindî Mahmûd’un Akdeniz’i kana bulayan 
savaşı bütün teferruatıyla anlatması, Papa’ya esir düş-
mesi, İtalya’nın önemli şehirlerinden Messina, Napoli 
ve Roma hakkında verdiği önemli bilgiler, gözlemleri, 
çektiği eziyetler, arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları ızdı-
raplı dört yıl beyit beyit nakşedilmiştir. 1571-1575 ara-
sında kaleme alınan Sergüzeştnâme, Hindî Mahmûd’un 
beyânına göre sekiz bin beyit civarındaysa da eserin 
Edirne Selimiye Kütüphanesi’ndeki bilinen tek nüshası 
eksik olup 1115 beyittir. Ahmet Karataş bu çalışmasında 
bu zamana kadar tarihî ve edebî kaynaklarda adından söz edilmemiş Hindî Mahmûd hakkında 
çok kıymetli bilgiler vermiş, hem müellifi hem de Sergüzeştnâme’yi literatüre kazandırmıştır.  
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca 2013’te neşredilen bu çalışma sergüzeştnâme türü hak-
kında verilen bilgiler bakımından da ayrıca önemlidir.

Bu tefsirin temel mantığı, Kur’ân-ı Kerim’in nüzûl 
ortamında ifade ettiği anlamı, klasik tefsirlerden 
de istifade ederek okuyucuya özlü bir şekilde sun-
maktır. Malum olduğu üzere Kur’ân’ın en temel 
mesajı tevhit ilkesinin vurgulanmasıdır. Bu çalışma-
nın “tevhit mesajı” olarak isimlendirilmesi de, bu 
fikirden mülhemdir. Kur’ân’ın anlattığı tevhit mesajı, 
ulûhiyetin birliğine olduğu kadar, bütün varlıkların 
aynı ilah tarafından yaratılmış olmalarından hare-
ketle, insanlığın beşeriyet vasfındaki ortaklığına da 
vurgu yapmaktadır. Aslında ilahî varlık herhangi bir 
insanın veya zümrenin tekelinde olmadığı için, saf  bir 
tevhit inancı, insanı hemcinslerine karşı hem inanç 
ve gönül dünyasında hem de içtimai hayatta özgür-
leştirecektir. Bu çalışmada âyetleri anlamaya çalışır-
ken klasik tefsirlerde yer alan rivayet ve yorumların 
dışına çıkmamaya özen gösterdik, çıkmak durumun-
da kaldığımızda ise kanaatimizin ardındaki sâikleri 
ortaya koyduk. Hiçbir sonuca varamadığımız, an-
layamadığımız âyetler de oldu, bunları anlamış gibi 
davranmadık, metinde klasik yorumlardan birini 
verdik ve dipnotta o âyeti anlamadığımızı, bununla beraber klasik yorumlara katılmadığımızı 
sebepleriyle birlikte belirttik ve kendimizin de bir başka anlama ulaşamadığımızı açıkça ifade 
ettik. Çalışmalarımız neticesinde ulaştığımız kanaatlerin insanî zaaflarla mâlûl olabileceğini, 
bütün dikkatimize rağmen yanılabileceğimizi, içerisinde yetişip yaşamakta olduğumuz kültürel 
ortamın belirleyiciliğinden kaynaklanan sübjektif  yorumlara meyletmekten kurtulamadığımız 
hususlar olabileceğini, bizi “biz” yapan “sınırlı ve kusurlu” oluşumuzu aşamayacağımızı hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmadık. Kanaatlerimizden en emin olduğumuz durumlarda bile kendi-
mizi şaşmaz-yanılmaz görmedik, doğrusunu daima Allah’ın bildiğini (gelişigüzel bir söz olarak 
değil, içtenlikle ve inanarak) sık sık tekrarladık.

Osmanlı devletinde, XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Molla Lütfî, temeddün için gerekli dili ve kendisini 
yine dil üzerinden ifade eden kanunu konu alan 
ilimleri tasnif  etmiş ve bu ilimleri, ilmu’l-vaz’ın 
temel kavramı vaz ve onunla ilgili diğer kavram-
lar etrafında dokumuştur. Dil için fiziksel bir vaz’ 
teorisine yaslanan Molla Lütfî, şuursuz doğal ses 
birimi üzerinde insanın iradesiyle gerçekleştirilen 
ameliyelerden adım adım abecenin, her türlü alt 
türleriyle muhatab için dilin ve gâib için yazının ve 
yazıya taaalluk eden diğer ilimlerin nasıl ortaya 
çıktığını göstermeye çalışmıştır. 

Teolojik Dilin Hususiyeti ve 
Ateist Argümanların Sınırı’nda 
modern dönemde din felsefesinde ortaya atılan 
ateistik argümanlar, teolojik dil anlayışı açısından 
ele alınmakta; Tanrı’nın varlığını inkâra yönelik bu 
ateistik argümanların önemli ölçüde antropomor-
fik bir Tanrı tasavvuruna ve bu tasavvura uygun 
olarak Tanrı’dan bahsettiğimizde, bilmek, kudretli 
olmak gibi sıfatların Tanrı’ya ve başka varlıklara 
tek anlamda yüklenmesi gerektiği varsayımına da-
yandığı iddia edilmektedir. En azından tek tanrılı 
dinlere mensup dindar insanların Tanrı’yı sanki bir 
üstün insan gibi görmekten kaçındıkları dikkate 
alınarak, teolojik hükümlerde ve başka varlıklar 
hakkındaki hükümlerde terimlerin tek anlamda 
değil benzer anlamda kullanılmasının, sözü edilen 
ateistik argümanları geçersiz kıldığı göstermeye 
çalışılmaktadır.

İslâm’ın akılcı düşünce ekolü olarak bilinen, itikâdî 
fırkası Mu’tezile’nin meşhur beş temel esasının 
(Tevhid, Adâlet, Va’d ve Vaîd, el-Menzile beyne’l-
menzileteyn, Emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-
münker) açıklanması amacıyla yazılan bu klasik 
eser, ilk defa tam olarak Türkçeye çevrilerek yayın-
lanmıştır. Böylelikle kelâm tarihinin ilgili tartışmalara 
ve farklı düşünce zeminlerine kaynaklık eden temel 
klasiklerinden biri Türkçeye kavuşturulmuştur.

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd

Tevhit Mesajı -Özlü Kur’an Tefsiri-

Dil Bilimlerinin 
Sınıflandırılması
–el-Metalib el-ilahiyye 
fi mevzuat el-ulum 
el-lugaviyye–

Teolojik Dilin Hususiyeti 
ve Ateist Argümanların 
Sınırı

Şerhu’l-usûli’l-hamse
–Mu’tezile’nın Beş 
İlkesi– I-II

Hindî Mahmûd

Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah 
(Molla Lütfî) (Șükran Fazlıoğlu)

Rahim Acar

Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed
trc. İlyas Çelebi

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013

İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2012

İstanbul, 2013

İstanbul: Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, 2013
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Hasan Elik
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Türk-İslâm edebiyatının bilinen ilk manzum kısas-ı 
enbiyâsı Fakültemiz Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Ahmet Karataş tarafından ya-
yımlandı. XVI. asır Türk şâiri Hindî Mahmûd ta-
rafından 987 (1579)’de yazılan eser 7867 beyittir.
Ahmet Karataş Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı tarafından 2013’ün sonlarında neşre-
dilen bu hacimli çalışmasının girişinde dinî, edebî 
ve bediî bir tür olarak kısas-ı enbiyâ hakkında 
önemli bilgiler vermiş, birinci bölümde Hindî 
Mahmûd’un Kısas-ı Enbiyâ’sını genel çerçeve, 
şekil ve muhtevâ açısından ele almıştır. Eserdeki 
âyetler ve hadislerin tespitinin yanı sıra, Kısas-ı 
Enbiyâ’nın kaynakları, dil ve üslûp özellikleri, 
eserdeki edebî sanatlar, dönemin Türkçesini 
gösteren kelimeler ve eserdeki zengin atasöz-
leri ve deyimler Karataş tarafından ayrı başlıklar 
hâlinde incelenmiştir. Eserin ikinci bölümü Kısas-ı 
Enbiyâ’nın edisyon kritiğinden oluşmaktadır. Son 
bölümü ise eserin tıpkıbasımı oluşturmaktadır.

Klasik gitar edebiyatımıza 
kazandırılan düzenleme ça-
lışmaları içinde “İlahi”lere 
neredeyse yok denecek 
kadar az yer verilmiş olması nedeniyle bu alanda 
çalışma yapma ihtiyacı hissettim. Yaptığım bazı 
araştırmalara göre “gitarist-bestecilerimiz” bugü-
ne kadar daha ziyade “Halk Türküleri”’ni gitara 
uyarlama ve düzenlemeyi tercih etmişler. Hatta 
literatürün iyiden iyiye taranması durumunda, bu 
müzisyenlerin özellikle “bazı” halk müziği eserleri 
üzerinde yoğunlaştığını fark etmek mümkündür. 
Bu durumun, üzerinde çokça çalışma yapılan 
eserlerin sevilmesi ve benimsenmesi ile doğru 
orantılı olduğunu düşünüyorum. Tespitimi asla 
bir eleştiri olarak kabul etmeyiniz. Hâlbuki ge-
leneksel Türk Müziği, monofon yapısı itibariyle, 
çok zengin melodik ve ritmik öğeleri bünyesinde 
barındırmaktadır. “Eğer -Geleneksel Türk Müzi-
ği- uyarlamaları veya düzenlemeleri yapılacaksa” 
henüz yeterince fark edilmemiş olan bu öğelerin-
değerlerin, en az bestecilerimizce rağbet gören 
diğer eserler kadar, işlenmeyi hak ettiğini düşü-
nüyorum.

Din psikolojisi, dinin insan üzerindeki etkilerini 
psikoloji biliminin metotlarıyla ele alan bilimsel 
bir disiplindir. Batı’da din psikoloji çalışmaları 
psikolojinin kuruluşuyla paralel olarak devam 
etmiş, daha ilk dönemde Wilhelm Wundt, Wil-
liam James, Sigmund Freud gibi psikolojinin öncü 
isimleri din konusunu psikolojinin verileriyle yo-
rumlamış, bilimsel alana taşımışlardır. Batı’da ilk 
din psikolojisi kitabının yazılışından itibaren ge-
çen 125 yıllık dönemde, bu alanda pek çok iler-
leme kaydedilmiştir. Ülkemizde ise 1950’lerden 
itibaren bir disiplin olarak ilgi gören din psikolojisi 
sahasında özellikle 1980 sonrasında pek çok bi-
limsel çalışma yapılmıştır. Günümüzde bir disiplin 
olarak din psikolojisi hızlı gelişimini sürdürmekte-
dir. Din psikolojisindeki temel yaklaşımlar ve ilgi 
alanlarına dair seçkin makalelerden oluşan eliniz-
deki bu kitap, din psikolojisinin ülkemizdeki hızlı 
gelişimini destekleme, yeni çalışma alanlarına il-
ham verme, metodolojik problemlere cevap ve-
rebilme, disiplinlerarası çalışmalar için bakış açısı 
kazandırabilme ve ülkemizde eksikliği derinden 
hissedilen uygulama alanlarına dair tartışmaları 
zenginleştirme iddiası taşımaktadır.

Muhammed Âbid el-Câbirî’nin bu tefsirde 
savunduğu iki temel husus bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, “mutâbakatu mesâri’t-
tenzîl li-mesîreti’d-da’ve” şeklinde ifade 
ettiği, Kur’ân’ı Hz. Peygamber’in sîreti 
eşliğinde okuma prensibidir. Bu prensip 
uyarınca Câbirî, Hz. Peygamber’in yakla-
şık yirmi üç yıl süren sîretini yedi aşamaya 
ayırır ve her bir aşamada Kur’ân’ın tebliğ 
seyrinin ve Hz. Peygamber’in davet süreci-
nin hangi durumda olduğunu etraflıca tas-
vir eder. Bu noktada İbn Hişam’ın Siyer’i 
ve es-Sîretu’l-Halebiyye gibi kaynakların 
yanı sıra Taberî tefsirinden ve Vâhidî’nin 
Esbâb-ı Nüzûl’ünden istifade ederek hangi 
aşamada hangi sûrelerin inzâl edilmiş oldu-
ğunu tespit etmeye çalışır. Ardından da bu 
sûreleri, inzâl edilmiş oldukları aşamanın 
koşullarını dikkate alarak tefsir etmeye 
çalışır. 

İkincisi de vahdetu’s-süver/vahdetü’n-nass 
şeklinde ifade ettiği, sûrelerin iç bütünlü-
ğünü esas alma prensibidir. Esbâb-ı nüzûl 
rivâyetlerine yönelik çeşitli eleştiriler yapan 
Câbirî, nihayetinde bu rivâyetlerin tefsir için 
tek başına yeterli olmadığını ifade etmekte 
ve daha genel bir çerçeve olarak Kur’ân 
metninin iç bütünlüğü ilkesini önermek-
tedir. Bu yaklaşım çerçevesinde sûrelerin 
Hz. Peygamber’in tevcihâtı doğrultusunda 
teşekkül ettirilmiş olmasına (tevkîfîlik) işa-
ret etmekte ve herhangi bir âyetin özellikle 
bir sûrede yer alması gerektiğinin Hz. Pey-
gamber tarafından söylenmiş olmasının, 
o âyetin bizzat o sûrede belli bir anlama 
delâlet edecek olmasına işaret ettiğini sa-
vunmaktadır. Tevkîfîliği bu şekilde değerlen-
diren Câbirî’ye göre, artık Kur’ân metninde 
nesh edilmiş olan yani metnin bütünsel an-
lamına katkısı olmayan bir âyetin bulunması 
mümkün değildir.

Câbirî’nin savunduğu bu yöntem, metodo-
lojik bir teklif  olarak yeni ve özgün olmakla 
beraber, klasik tefsirde karşılığı bulunmayan 
büsbütün çağdaş bir olgu da değildir. Nite-
kim bizzat Câbirînin kendisinin de sıklıkla 
tespit ettiği ve tefsirinde çok yerde işaret 
ettiği üzere, klasik tefsirde hem Kur’ân’ın 
metin içi bütünlüğüne hem de nüzûl orta-
mına vurgu yaparak âyetleri tefsir etmenin 
bolca örnekleri mevcuttur. Câbirî’nin mezi-
yeti, bunu bir tefsir yöntemi olarak önermiş 
olmasıdır.

Kısas-ı Enbiyâ: 
Peygamber Kıssaları

Klasik Gitar İçin İlahiler

Din ve Mâneviyat 
Psikolojisi
–Yeni Yaklaşımlar ve 
Uygulama Alanları– I-II

Fehmü’l-Kur’ân 
-Siyer Eşliğinde 
Kur’an’ı Anlamak
- 3 Cilt-

Hindî Mahmûd

Safa Yeprem

Crystal L. Park
& Raymond F. Paloutzian
ed. İ. Çapçıoğlu-Ali Ayten

Muhammed Âbid el-Câbirî
Trc: Muhammed Coşkun

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı, 2013

İzmir: Bemol Müzik Yayınları, 2013

Ankara: Phoenix Yayınevi, 2013

İstanbul: Mânâ Yayınları, 2013
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Dinî inançlarla ilgili yaklaşık bir düzine temel soru 
etrafında örülmüş olan Din Felsefesi: Seçme Me-
tinler; hem dinî tecrübe, teist argümanlar, kötülük 
problemi ve mucizeler gibi din felsefesinde genel 
kabul görmüş, hem de dinin ontolojik hükmü, 
reformcu epistemoloji, açık teizm, bilim ve din 
çatışması ve dinî çeşitlilik gibi yeni ilgi alanları 
hâline gelmekte olan mevzulara dair metinleri 
ihtiva ediyor. Bu eseri oluşturan metinler, dinî 
inançların felsefî zeminine dair müzakereler içer-
mesi bakımından din felsefesi alanında çalışan 
öğrencilere hitap ettiği kadar, dinî meselelerin 
felsefî zeminde tartışılmasıyla, lehte ve aleyhte 
sunulan gerekçelerle ilgilenen felsefe okuruna 
da hitap ediyor. Seçilen metinler, köklü ve kadim 
sorulara verilmiş, uzun bir tecrübe ve birikim 
sonucu ortaya çıkan incelikli cevapları yansıtıyor. 
Din Felsefesi: Seçme Metinler, din felsefesi ders-
lerinde kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. 
Bu kitap, öğrencilerin nabzını tutacak, yani her 
bir mevzu ya da konunun niçin önemli olduğunu 
gösterecek ve anahtar konumdaki meselelerde 
kendi görüşlerini oluşturmalarına fırsat temin 
edecek şekilde tanzim edilmiştir.

Din Felsefesi:
Seçme Metinler

Michael L. Peterson (ed.)
çev. Rahim Acar,
Hümeyra Özturan,
N. Mehdiyev,
O. Fırat Baş

İstanbul: Küre Yayınları, 2013
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Fakültemiz Türk-İslâm Ede-
biyatı Anabilim Dalı öğre-
tim üyesi Ahmet Karataş’ın hazırladığı bu çalış-
ma M.Ü. İlâhiyat Vakfı tarafından Ekim 2013’te 
neşredildi. Eser XVI. asırda adlarından söz ettir-
mekle birlikte divanları günümüze ulaşamamış 
Rızâi mahlaslı Tür şâirlerin hayatlarını ve şiirlerini 
ele almaktadır. Ahmet Karataş bu çalışmasın-
da yaklaşık iki bin yazma mecmua, cönk, divan 
taramış ve bu eserlerde Rızâî mahlaslı şâirlerin 
şiirlerini tespit ederek tasniflemiştir. Çalışmanın 
girişinde mecmua hakkında genel bilgiler veren 
Karataş diğer bölümlerde Rızâîlerin hayatlarını 
ve edebî kıymetlerini ele almış, şâirlerin edebî 
muhitlerini, devrin önde gelen devlet erkânı ve 
şuârâsıyla olan irtibatlarını incelemiş, tespit ettiği 
şiirleri kaydetmiştir. Tespit edilen şiirler arasında 
gazellerle birlikte muhammesler, tarihler, nazire-
ler bulunmaktadır.

Dinler tarihi sahasında ilk 
ciddi araştırmalar İslâm 
dünyasında başlamış, daha 
sonraki devirlerde bu çalış-
malar Batı’ya kaymıştır. Son 
yıllarda İslâm ülkelerinde ve Türkiye’de bu sahada 
yapılan çalışmalar, sayı bakımından Batı seviyesin-
de olmasa da bir hayli gelişme göstermiştir. Batı 
dünyasında yapılan dinler tarihi araştırmalarının 
boyut değiştirdiğini görüyoruz. Günümüzde artık 
Batılı yazarlar, dinlerin kendileriyle değil de onların 
çevresinde oluşan ve çağımız insanın ilgisini çeken 
sivriliklerle ilgilenmektedirler. Bu da, dinler ve din-
darlar arasına birtakım mesafeler koymakta ve 
çatışmaya varan huzursuzluklara sebep olmaktadır.

Son dönemlerde ülkemizde 
Yahudilik ve İsrail’e akade-
mik anlamda yoğun bir ilgi 
müşahede edilmektedir. 
Türkiye-İsrail ilişkileri de bu konularda yapılacak 
çalışmaları önemli kılmaktadır. Yahudilik veya 
İsrail’le ilgili araştırmalarda, kaynak dili olarak İb-
ranicenin kullanılması fevkalade önemlidir.

Taklitten Âri Bir Türk Din Sos-
yolojisi İnşası İçin Yapılacaklar:

• Bilginin ortaya çıkış koşul-
larını bilmek gerekir.

• Bilgi kadar bilginin toplumla olan ilişkisi yani 
köken birliği üzerinde durmamız gerekmektedir. 

• Bilginin ortaya çıkışı kadar gelişme ve farklılaş-
ması yanında kazandığı kimlik de kendiliğinden 
olmadığı için bilgi-toplum bağlantısının bu çer-
çevede ve bu açılardan değerlendirilmesi gerek-
mektedir. 

• Bilgiden beklediğimiz çözümler çerçevesinde 
meseleye yaklaşmak gerekmektedir. 

• Mevcut bilgileri var olan sorunlar çerçevesin-
de yeniden düzenlemek, aralarında aradığımız 
çözümler ve çıkarlarımız doğrultusunda yeni ve 
geçerli bağlantılar aramak gerekir. 

• Meseleye yeni bağlantılar kurarak yaklaşılması 
gerekir. Yeni bağlantılar kurmak ilk elde çalışma-
mızın çıkış noktasını oluşturan sorunları çözme 
açısından önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 

• Edinilmiş bilgilerimiz başarılı olan bağlantı bi-
çimlerine göre ele alınmalıdır.

Korkut Tuna

Otuz yılı aşkın bir süreden 
beri karınca kararınca yazı-
lan bazı yazılar değişik yayın 
organlarında okuyucuya 
sunulmuştu. Bunların, bireyleri dağılmış bir aile 
görüntüsü veren bu hüzün verici dağınıklıktan 
kurtarılıp bir araya toplanması ve ana konularına 
göre sınıflandırılarak okuyucuya yeniden sunul-
ması arzusuyla bu kitap oluştu. 

Yazılar Hadis Tarihi, Hadis Usûlü ve Muhtelif  Ko-
nular şeklinde üç ana bölüme ayrıldı. Son bölüm-
deki yazılar da, görüleceği üzere yine doğrudan 
veya dolaylı olarak hadisle ilgilidirler. Bölümlerde 
yazılar genelden özele doğru konu akışı içinde 
sıralanmaya çalışıldı. 

Okuyucu, inşallah, bu kalem kırıntılarında işine 
yarayacak bir şeyler bulabilir.

Kazakistan Ve Türkiye’de 
Din-Devlet İlişkisi (Çalıştay)

27-29 Aralık 2011 - İstanbul

XVI. Asır Türk 
Edebiyâtının Rızâî 
Mahlaslı Şâirleri

Mukayeseli Dinler Tarihi

Modern İbranice 
Dilbilgisi

Din Sosyolojisi

Hadis Yazıları

Kazakistan ve 
Türkiye’de Din-Devlet 
İlişkisi (Çalıştay)

Ahmet Karataş

Ahmet Karataş

Eldar Hasanov

Zeki Arslantürk

Abdullah Aydınlı

Sempozyum

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2013

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2013

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2013

İstanbul: Çamlıca Yay., 2014

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2014

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2013

Son dönem sûfîlerinden Tâhirü’l-Mevlevî, 
tarîkatte mürşidi olan Mehmed Celâ-
leddin Dede’nin vefâtı üzerine, onun ken-
di gönlündeki yerini bildiren medhiyeleri 
ihtivâ eden elinizdeki eseri kaleme almıştır. 
Aralarındaki hukukun geldiği noktayı müel-
lif  “o ârif-i ekber, o derece tevâzu’-perver 
idi ki, ekser-i evkāt bu abd-i âcizle uzun 
uzun mükâlemeler eder ve nükât-ı hikmet-
âmîziyle beni îkāza gayret eylerdi” diye 
dile getirir. Sûfîliğinin yanı sıra edebiyatçı-
lığı ve eski eserlerin anlaşılması yolundaki 
gayretleri ile tanıdığımız Tâhirü’l-Mevlevî, 
bu eserde bir mürşid olarak Celâleddin 
Dede ile o dönemde yaşanan siyâsî ve 
fikrî ortam hakkında bilgiler aktarmakta, 
ayrıca hasretini çektiği mürşidi için yazdığı 
şiirlere yer vermektedir. Bu eserde biraz 
da döneminin hâdiselerine hiddetle nazar 
eden bir mürid olarak Tâhirü’l-Mevlevî’yi 
bulacaksınız.

Bir şeyi “iyi” yahut “kötü” yapan hangi öl-
çüttür ve bu ölçütü koyan kimdir? Akıl mı, 
Tanrı mı, tabiat mı, duygular mı? Bu sorular, 
insanlığın varoluşundan beri vardı ve varol-
maya hep devam edecek. Peki, filozoflar 
bu sorular hakkında ne demişlerdir? Eli-
nizdeki kitap, ilkçağ ve ortaçağın zirve dü-
şünürleri Aristoteles ve Fârâbî’nin, ahlâkın 
kaynağı problemine verdikleri cevabı konu 
edinmekte ve tartışmaktadır. İlkçağ Yunan 
filozoflarından Aristoteles, ahlâkın kaynağı 
problemine akıl ekseninde bir cevap ortaya 
koymuştur. Aristoteles’in ahlâk eserlerin-
den haberdar olan ve onun düşüncesini be-
nimsemekle beraber onu geliştiren Fârâbî 
(ö. 950) ise, akıl ve ilahi vahyi mezceden 
bir çözüm geliştirmiştir. Her iki filozofun da 
ahlâkın kaynağı problemine dair cevaplarını 
mukayeseli olarak ele almayı amaçlayan bu 
çalışmada, teorik akıl, pratik akıl, siyasi ve 
dini otorite üçgeninden oluşan bir çerçeve 
çizilmiştir. Buna göre, genel ahlâkî ilke ve 
önermelerin kaynağı olarak teorik akıl ile 
teorik akıl kaynaklı ilkeleri tekil önermele-
re dönüştüren kaynak olarak pratik akıl ele 
alınmıştır. Teorik ve pratik yetkinliği elde 
edemeyen bireyler için ise ahlâkın kaynağı 
olarak siyasi ve dini otoritenin işlevine dik-
kat çekilmiştir.

Yenikapı 
Mevlevîhânesi 
Postnişîni Şeyh 
Celâleddîn Efendi

Akıl ve Ahlak 
–Aristoteles ve 
Fârâbi'de Ahlâkın 
Kaynağı–

Tâhirü’l-Mevlevî
Hazırlayan: Sâfi Arpaguş

Hümeyra Özturan

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2013

İstanbul: Klasik Yay., 2013
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Ebû Zeyd ed-Debûsî, 
( 3 6 7 / 9 7 8 - 4 3 2 / 1 0 4 1 ) 
Maveraünnehr'in yetiştir-
diği yedi önemli Kadı'dan 
bir olup hilaf  ilminin kurucusu kabul edilir. ed-
Debûsî’nin hilaf  alanında yazdığı Takvimu’l-Edille, 
el-Esrâr fi’l-Usûl ve’l-Furu, Tesisu’n-nazâr adlı 
eserler İslâm dünyasında büyük yankı uyandır-
mış ve bu eserlere reddiyeler yazılmıştır. Hanefî 
olan ed-Debûsî özellikle eş-Şafii olan es-Sem’ânî 
ve el-Gazâlî tarafından eleştirilmiştir. ed-Debûsî, 
Hanefîlerin, hadisi hangi şartlarda hadisi delil al-
dığını ortaya koymuş ve ihtilaf  konusu olan her 
meselede muhalif  görüşte olanların delillerini 
çoğunlukla kendi yöntemleri ile çürütmüştür. O, 
İhtilaf  edilen meseleleri Hanefi usulünde hadise 
yaklaşımını esas alarak sabit sünnette delil olan 
rivayetlerle çözmüştür. ed-Debûsî’nin fıkhî küllî 
kaideleri içeren Te’sisü’n-nazar adlı eseri dö-
neminde ve daha sonraki dönemde Karahanlı, 
Abbasî, Selçuklu, Endülüs, Memlük ve Osmanlı 
dönemlerinde kadılar için önemli bir el kitabı 
olmuştur. İslâm Dünyasında olduğu kadar En-
dülüslü İbn Arabî ve İbn Rüşd vasıtasıyla Batı-
ya tesir etmiştir. Osmanlı döneminde yazılan 
Mecelle’nin ilk yüz maddesinin yazılmasında da 
temel oluşturmuştur. İslam’ın evrensel huku-
ka katkıları Debûsî ve öğrencilerinden Pezdevî 
ve Serahsî’nin gibi mukayeseli çalışmalar yapan 
Müslüman âlimlere aittir.

Akaid konuları denilince 
iman, inanç ve gayba dair 
hususlar anlaşılmaktadır. 
Günümüzde belki en çok 
tartışılan hadisler inanç ve gaybla ilgili olanlarıdır. 
İnanç ve gaybla ilgili haberlerin çoğu haber-i va-
hid olduğu için insanlar daha rahat tenkit yapabil-
mekte veya öyle zannetmektedir. Bazıları ise Hz. 
Peygamber’in gaybı bilemeyeceğinden yola çıka-
rak bu tip hadisleri toptan reddedebilmektedir. 
En dengeli yol akaid hadislerini Kur’an ışığında ele 
almak ancak acele edip reddetmeden anlamanın 
imkanlarını sonuna kadar kullanmaktır. Bu çerçe-
vede Kur’an ve sünnet bütünlüğünü sağlamak en 
isabetli metottur.

Bu çalışmada Allah’ın sıfatları, kader, şefaat, 
kabir azabı, ölü-diri ilişkisi, cin, şeytan, cen-
net, cehennem, Hz. İsa’nın nüzûlü, mehdi, 
kıyamet alametleri, gayb haberleri, vesile, 
veli, ilham, keramet, rüya, nazar, uğursuzluk, 
Hz. Peygamber’in konumu, mucize, ecel gibi 
pek çok mesele ele alınmış ve hadislere dayalı 
olarak açıklanmıştır. Bu noktada hadislerin sıh-
hatlerine işaret edilmiş, sahih olanlarını anlama 
noktasında bir çaba sarfedilmiştir. Muteber 
hadis kitaplarında bulunan az miktarda bazı 
rivayetlere tarafımızdan tenkit yöneltilmiş;  
bazıları ise zahirleri dışında yoruma tabi tu-
tulmuştur. Bu çerçevede bütün yapmak iste-
diğimiz hadisleri anlamaya çalışmak ve sünnet 
kültürünü yaşatmaktır.

Harflerle ilgili mahrec ve 
sıfat bilgileri verildikten 
sonra harflerin harekele-
rinde, sükûnlarında, şedde 
ve idğâmlarında ağız ve dudak şekillerine deği-
nildikten sonra harf  ta’limi uygulamasına ağırlık 
verilmelidir. Harflerin önce resimleri, isimleri, 
müsemmâları iyi öğretilmelidir. Sâkin, şeddeli ve 
harekeli, hattâ medli okunuşları hoca tarafından 
uygulamalı olarak gösterilmelidir. Sonra doğru 
telaffuzlar alınana kadar talebeyle beraber okun-
malı, daha sonra diğer okumalara geçilmelidir. 
Diğer tecvid konuları da sırasıyla bunlardan son-
ra parça parça işlenmelidir.

Merhum hocamız Hafız Abdurrahman Gürses, 
harf  ta’limine ağırlık verir: “Bu işin temeli budur, 
eslâfımız bunu böyle yaptılar, ben de önüme ge-
len talebenin seviyesi ne olursa olsun bunu oku-
turum.” der bizlere de öyle tavsiye ederdi. Biz 
de senelerce ta’lim çalışmalarımızda öyle yaptık 
ve şöyle bir vecîze geliştirerek, “Bu işin hafriyatı, 
harfiyatıdır” dedik.

İnsanlığın ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve ortaya çıkan prob-
lemlere çözümler üretmek 
gayesiyle indirilen Kur’ân, ko-
nularına göre tertip edilmiş 
bir kitap değildir. Bu yüzden şayet herhangi bir ko-
nuda onun görüşüne müracaat edilmek istenirse, 
o mesele ile ilgili tüm nassların bir araya getirilerek 
bunların tarihsel bağlama uygun bir şekilde dizilip 
yorumlanması gerekmektedir. İşte bu yönteme kı-
saca “konulu tefsir” denir. Bu niteliğinden dolayıdır 
ki, konulu tefsir son zamanlarda adından çok söz 
edilen bir yöntem olarak gözükmektedir. Zira git-
tikçe karmaşık bir hal alan ve sorunları günden güne 
ağırlaşan günlük yaşam, Kur’ân’ı konularına göre ele 
alarak ayrıntılı bir şekilde incelemeyi ve tefsir faali-
yetlerini bu yolla sürdürmeyi gerekli kılmıştır.

Farklı perspektiflerden çe-
şitli anlamlar yüklenen ya-
bancılaşma kavramı, idrak 
etmekte olduğumuz milen-
yum çağıyla birlikte yeni an-
lamsal açılımlara kavuşmuş durumdadır. Bireysel 
ve toplumsal olarak iki temel kategoride ele alınan 
yabancılaşma olgusuna dinî perspektiften bakıldı-
ğında, bu iki kategori kendiliğinden birleşmekte-
dir. Zira din gibi insanı bir bütün olarak geliştirmek 
amacında olan sistemlerde meydana gelen yozlaş-
ma, hayatının değişik evrelerinde yabancılaşmanın 
farklı yüzleriyle karşılaşmak zorunda olan insan 
için yeni bir takım zorlukları da beraberinde getir-
mektedir. Elinizdeki eserde, yabancılaşma kavra-
mına sosyolojik ve felsefi perspektiften yüklenen 
anlamlar yanında, dinî hayatta meydana gelen 
yozlaşma ve yabancılaşmayla ilgili zengin psiko-
sosyal analizler bulunmaktadır. Yabancılaşmayla 
ilgili tecrübî verilere de yer verilen eserde, insanın 
kendine yabancılaşmasından topluma yabancılaş-
masına, cemaat halinde icra edilen ibadetlerden 
bireysel ibadetlerde kullanılan dile kadar dinî uy-
gulamaların işlev ve fonksiyonlarıyla ilgili önemli 
bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Hanefi Usûlünde Hadis 
–Debûsî Örneği-

Tüm Yönleriyle Akaid 
Hadisleri

Ta’lim, Tecvid ve Kıraat

Konulu Tefsire Giriş

Yabancılaşma ve Din

Recep Tuzcu Yavuz Köktaş

Ramazan Pakdil

Muhsin Demirci

Faruk Karaca
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Peygamberler, yüce 
Allah’tan aldıkları yetkiyle insanlığa rehber 
olma görevini üstlenmiş seçkin bireylerdir. 
Kur’an-ı Kerim, bu kutlu silsileyi oluşturan 
şahsiyetlerin bazılarının hayatlarını ve tebliğ 
süreçlerini her şeyden önce eğitim amaçlı 
olarak anlatır. Böylece Kur’an-ı Kerim’de 
bahsedilen peygamberlerin hayatlarını bu 
yönüyle ele almanın önemi bir kat daha artar. 

Gerek Kitab-ı Mukaddes gerekse Kur’an-ı 
Kerim incelendiğinde Hz. İbrahim’e seç-
kin bir konum atfedildiği görülür. Kur’an-ı 
Kerim'de Hz. İbrahim'in kişiliği, tebliğleri, 
öğretisi, hatta ailesi ve çevresiyle olan iliş-
kileri, onun tevhit inancı ile ilgisi sebebiyle 
konu edilmiştir. Bu manada şirkle müca-
delenin en güzel örneklerinden biri, bütün 
yaşantısıyla Hz. İbrahim olmuştur. 

Hz. İbrahim’in insanlığı Allah’a teslim olma-
ya (İslâm’a) daveti Kur’an-ı Kerim’de açık-
ça bildirilmekte olup bu davetin en önemli 
yönü insanı, hayatı, kâinatı anlayabilmenin 
önemli bir vasıtası olan ve bireyleri batılın 
zincirlerinden kurtararak asıl özgürlüğüne 
ulaştıran “tevhit inancı”nı akıl ve vicdanlara 
benimsetmek olmuştur.Bu çalışmamızda  
Hz. İbrahim’i konu edinen ayetleri din eği-
timinin verileri ışığında incelemeye çalıştık. 
Bu esnada onun yaşamında günümüz din ve 
ahlak eğitimine ışık tutabilecek önemli bilgi-
ler, kayda değer esaslar olduğunu gördük. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in insanlığa 
mesajının, doğru ve sağlam bir din eğitimi 
vermek isteyen eğitimciler için bir rehber 
olması gerektiği sonucuna ulaştık. 

Din Eğitimi 
Açışından Kur’an’da 
Hz. İbrahim (a.s.)

Ramazan Gürel

İstanbul: Çamlıca Yay., 2013



Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i 
şerifler başta olmak üzere, 
dînî ilimlerin anlaşılmasında 
belâgat ilminin önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Hatta bir müfessirin bilmesi 
gereken temel ilimler arasında belâgat da zikre-
dilmektedir. Bu çalışmayla özel olarak belâgat 
ilmine, genel olarak da İslâmî ilimlere zerre mik-
tarı da olsa hizmet edebilmişsek ne mutlu bize.

Bu mütevazi eserin temel özellikleri şunlardır:

• Belâgat ilminin hem Arapça hem de Türkçe 
klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek ha-
zırlanmıştır.

• Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, 
beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. 

• Eserin giriş kısmında belâgat ilminin tarihçesin-
den, telif  edilen önemli eserleri ve müelliflerin-
den bahsedilmiştir.

• Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i 
şerîflerden de örnekler unulmuştur.

• Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça ör-
neklerden önce Türk edebiyatından örnekler 
sunulmaya gayret gösterilmiştir.

İslâm Sorumluluk Hukuku, 
insanın sözleşme dışında 
muhatap olabileceği her 
türlü zararlardan sorumlu-
luğu konu edinmektedir. Trafikte, inşaatta, ara-
zide, işyerinde kısaca insanların bulunduğu tüm 
alanlarda her an birbirinden farklı birçok zararlı 
olay meydana gelebilmektedir.

Zararların imkân nispetinde giderilmesi, İslâm 
Hukukunun temel prensiplerinden sayılmıştır. Bu 
zararlardan kim, ne kadar ve ne şekilde sorum-
lu olacaktır? Zararların tazmininde temel esas-
lar nelerdir? Bu soruların cevapları, Peygamber 
Efendimiz'den (s.a.v) günümüze kadar binlerce 
ciltlik eserde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Eli-
nizdeki eser, bu mirası günümüz insanına belirli 
ölçüde taşıma gayretindedir.

Teoloji ile psikolojiyi buluş-
turan bir alan olarak inanç 
konusu, din için temel ve 
vazgeçilmez olduğu gibi, 
psikoloji için de önemli bir ilgi alanıdır. 

Din, insanın, inanma yeteneği ile yaratıldığını, eşit 
mesafede bulunduğu inanç ile inançsızlık arasın-
daki tercihini buna göre belirlediğini; çevrenin, 
toplumun, kültürün ve dilin de bu yönelimin şe-
killenmesinde etkili olduğunu kabul eder. 

Psikoloji ise, insanın inanç/inançsızlık tercihinde 
rol oynayan psişik yapıları ortaya çıkarmaya, psi-
kolojik süreçleri aydınlatmaya, insan hayatını her 
açıdan etkileyen bu tercihle ilişkili fenomenleri 
anlamaya ve deneyimlerini açıklamaya çalışır. 

İnanca dair konuların ele alındığı giriş niteliğindeki 
bu çalışmada, kavram ve tanımlardan başlayarak, 
dinî inancın özellikleri, psikolojik muhtevası, kay-
nakları ve etkileri, inanç gelişimi, inanç ve şüp-
he, inanca ilgisizlik, inançsızlık ve inanç karşıtlığı 
şeklinde devam eden bir sistematik içerisinde, 
insan-inanç ilişkisi ve inanç/inançsızlık tecrübesi 
incelenmektedir.

Tilâvet, tecvit kurallarına 
uyularak Kur’ân lafızlarını 
seslendirmektir. Ayetlere 
nağme (melodi) yükleyerek okuma, doğaçlama 
olarak geleneklere uygun bir biçimde yapılır. Bu 
itibarla Kur’ân lafızlarını seslendirme hayli emek, 
bilgi, beceri ve birikim isteyen ciddi bir icra işidir.

Ayetleri tilâvet ederken bilelim, bilmeyelim bir 
mûsıkî makamı meydana gelir. Bundan kaçınmak 
mümkün değildir.

Asr-ı Saadette yapılan tilâvetler esnasında da el-
bette makam oluşuyordu, ama henüz adı konul-
mamıştı. Çünkü o tarihlerde mûsıkî müstakil bir 
ilim haline gelmemişti.

Hz. Peygamberin okuyuşunun Çargâh Makamı’na 
uyduğu hakkında şifahî rivayetler gelmiştir. Pey-
gamber makamıdır diye hürmeten Çargâh Ma-
kamıyla din dışı eserler yapılmamıştır.

Gazzalî’nin Miyâru’l-ilm (İlmin Ölçütü) adlı eserinin tahkik ve ter-
cümesi Prof. Dr. Ali Durusoy ve Prof. Dr. Hasan Hacak tarafından 
yapıldı. Eser, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 
Arapça orijinal metin ile Türkçe tercümesi yanyana gelecek şekil-
de basıldı (2013 Aralık, İstanbul). Böylece, Gazzalî’nin en önemli 
kitaplarından biri olan Mi’yar daha önce Arapça olarak neşredilmiş 
olmakla beraber tahkikli, güvenilir bir metin olarak ilk  kez neşre-
dildiği gibi ilk kez bir başka dile tercüme edilmiş oldu. 546 sayfalık 
kitap bir Giriş ve detaylı kavram İndeksi içermekte.

İslam’ın bu dayanışma–pay-
laşma medeniyeti; Kendi 
“rahman-rahîm” sıfatlarını 
müslümanın besmelesi’ne 
ve yine onları Kur’an’ın başında yer alan onun 
“Fâtıha”sına yerleştirmiş olan o Yüce Rahman’ın 
bu sıfatları ve O’nun ilgili buyrukları ve yine 
O’nun Resûlü’nün irşadlarından yola çıkılarak 
inşa edilmiş olmaktadır.

Dayanışma-paylaşmayı ifade eden infak’ın; para/
mal dahil sevgi, mutluluk ve bilgi paylaşımlarını 
da ifade eden bir kavram olarak ortaya çıktığı 
görülür. Hz. Peygamber(s.a)’in infak çerçeve-
sinde o insancıl yardımları din ve milliyet farkı 
gözetmeden herkese ve hatta diğer canlılara da 
götürdüğü görülür ki bütün bunlar da bu eserde 
konularımız arasında oldular.

Bu eser kendi kökleri üzerinde o medeniyete 
yeni bir boyut, yeni bir ufuk ve de yeniden yeni 
bir yükseliş ruhu kazandırabilir. İncelemesini yap-
tığımız o medeniyetimiz sadece söyleyen değil 
aynı zamanda bütün o müesseseleriyle ortaya 
çıkan medeniyet olmuştur ki bütün o kurumlar 
da eserimizde ele alınmış oldular.

Belâgat 
Meânî – Beyân – Bedî‘

İslâm Sorumluluk 
Hukuku

İnanç Psikolojisine Giriş

Kur’ân-ı Kerîm ve Dinî 
Mûsıkî

Mi'yâru'ilm
İlmin Ölçütü

Muhâdarât Fî Ulûmı'l-
Kur'ân ve Târîhı't-Tefsîr

İslâm’ın Dayanışma – 
Paylaşma Medeniyeti
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Kitap Dünyası

العلوم هي  القرآن   علوم 
عن لمعلومات   المتضمنة 
كالمحكم الكريم   القرآن 
وغيرها. والتناسب  والنظائر  والوجوه   والمتشابه 
يتعلق ما  األول:  القسم  قسمين.  إلى  تقسيمها   ويمكن 
كغريبه الكريم  للقرآن  واألدبي  اللغوي   بالجانب 
ومشكالته ومتشابهه  ومحكمه  وأسلوبه   وإعجازه 
يتعلق ما  فهو  الثاني  أما  منه.  والنظائر   والوجوه 
 بالظروف التي نزل فيها كأسباب النزول والنسخ وعلم
تتعلق ال  كانت  وإن  القرآن  وعلوم  والمدني.   المكي 
ثناياها في  تتضمن  أنها  إال  مباشرًة  التفسير   بمناهج 

التفسير بمناهج  متعلقة  ومبادئ  قواعد 

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
2013-2014 yılında yayımlanan kitaplar
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