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MERHABALAR

2014-2015 eğitim-öğretim yılının Bahar yarıyılına adım attı-
ğımız bu dönem içerisinde 2014’ün kısa bir değerlendirme-
sine imkan veren yeni bir bültenle yine birlikteyiz.

2012 yılından beri süregelen kampüs inşaatımız her ne ka-
dar fiziksel olanakları kısmen sınırlamışsa da fakültemizin 
sosyal hareketliliği artarak devam ediyor. Bu arada geçtiği-
miz yıl 584 öğrencimizi mezun ederek yeni yılda 603 öğ-
renciyle tanıştık. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlayan 
uluslararası anlaşmalar bu dönem içinde de yeni uygulama 
alanları buldu. Anlaşmaların bir sonucu olarak 300 kadar 
öğrencimiz Katar, Umman, Fas, Malezya ve Ürdün’de ders 
alma imkanı buldular. Bu çerçevede Erasmus faaliyetlerine 
27 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Ayrıca 130 öğrencimiz, fakül-
temiz tarafından tertiplenen Umre programına iştirak etti. 

Bültenimizin bu sayısında fakültemizde yıl boyunca gerçek-
leştirilen akademik ve kültürel etkinliklerin bir kısmını der-
leyerek sizlere sunmaya çalıştık. Bu sayı, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitemizin açılış törenine 

katılması ile ilgili haberle başlı-
yor. Bu haberi yeni eğitim-öğ-
retim yılının başlangıcı ile ilgili 
programlar, önümüzdeki yıl 
tamamlanması umulan yurt ve 
kampüs inşaatımıza ilişkin geliş-
meler izliyor. Altına imza atılan 
yeni uluslararası anlaşmaların 
detayları, daha da önemlisi öğ-
rencilerimizin eğitim gördükleri 
ülkelerde edindikleri izlenimleri 
anlatan hacimli yazılar haberleri 
takip ediyor. Ardından yurti-
çi ve yurtdışından fakültemize 
yapılan ziyaretlerin bazıları, ar-
tarak devam eden uluslararası 
hareketliliği ilişkin enstantane-

ler, kültür merkezimizde ve amfilerimizde gerçekleştirilen 
konferans ve paneller, öğrenci kulüplerimizin katkılarıyla 
düzenlenen aktiviteler, yine öğrencilerimizin gayretleriyle 
çıkarılan dergiler ve diğer etkinlikler bültenimizde yer bulan 
konular. Öğretim üyelerimizin dönem içerisinde katıldıkları 
programlar ve sempozyumların, kaleme aldıkları kitapların 
haberleri de bültenimizin sayfaları arasında. Ayrıca bu sayı-
da, fakültemizin kurucu dekanı emekli öğretim üyelerimiz-
den Prof. Dr. Salih Tuğ ile yapılmış, içinde fakülte tarihimiz 
ve ilahiyat formasyonuna dönük değerli fikirler barındıran 
kapsamlı bir röportaj yer alıyor. 

Gelecek sayımızda yeniden yapılanma süreci devam eden 
kampüsümüzün kavuştuğu yeni imkanları konu alan güzel 
haberler verebilmeyi umuyoruz. Eğitim-öğretim hayatının 
kalite kazandığını gösteren nitelikli çalışmalar ve kalıcı et-
kinliklerin yer bulduğu nice bültenlerde buluşmak ümidiyle... 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın şereflendirdiği, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı ile başlayan 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış töreninde sembolik olarak ilk 
ders Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu tarafından yapıldı. Konuşmasına şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan 
Tabakoğlu, dünya tarihine yön veren İstanbul ve Ortadoğu tarihiyle ilgili olayların altını çizdi. Tabakoğlu 
“iktisadın temelinde kültür, kültürün temelinde ahlak vardır, iktisat ahlaka dayanmadıkça huzur getirmez” 
sözlerine vurgu yaptı. Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı ve tüm konuklara teşekkür ederek konuşmalarına son 
verdi.

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, Marmara Üniversitesi’nin iki kıtada verdiği eğitimle, 
doğunun insanî değerleri ve batının teknolojisi arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Çok sayıda 
bilim adamı, sanatçı, sporcu, girişimci, siyasetçi ve devlet adamı yetiştirerek Cumhuriyetimizin bugünlere 
gelmesinde önemli katkıları olan üniversitemizin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yetiştiren üniversite un-
vanını da elde ettiğini, bu duyguyu ve gururu yaşattığı için sayın Cumhurbaşkanına müteşekkir olduklarını 
ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve çalışanlara hayır-
lar getirmesi temennisiyle sözlerine başladı. Mezun olduğu üniversiteye Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez 
gelmenin heyacanını yaşadığını ifade eden Erdoğan, kendi eğitim hayatını anlatırken yaşadığı zorluklara 
değindi ve günümüzde ise bu  zorlukların olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
konuşmasında, I. Dünya savaşının 100. yılında bu önemli savaş ile ilgili daha titiz çalışmaların yapılması 
ve belgeler ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan I. Dünya savaşına ait kaynakları İngilizce ve 
Fransızca dillerinden okumanın çok  yaralayıcı olduğunu,  I. Dünya savaşını aydınlatacak olan kişilerin Türk 
Bilimadamları olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat’ın karşılıklı hediye sunumlarının ardından tören son buldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK 
AÇILIŞ TÖRENİ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Güncel

FAKÜLTEMİZ YENİ DÖNEMDE DE BİR DİZİ 
ULUSLARARASI ANLAŞMAYA İMZA ATTI

Fakülte tarihimiz açısından bir dönüm noktası sayılabilecek şekilde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlayan 
ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında devam eden, değişik coğrafyalardan seçkin üniversitelerle gerçekleştirilen 
akademik işbirliği ve Mevlânâ Değişim anlaşmalarına 2014-2015 yılında yenileri eklendi. Bu çercevede fakültemiz 
Ürdün, Cezayir, Fas, Pakistan ve Kosova’daki seçkin üniversite ve fakültelerle bir dizi anlaşmaya imza attı.

İslâmî İlimler alanında Uluslararası üne sahip İslamabad Ulus-
lararası İslam Üniversitesi (Pakistan) (International Islamic 
University Islamabad) ve Marmara Üniversitesi arasında öğ-
renci ve öğretim üyesi mübadelesini içeren  Mevlânâ Deği-
şim Programı protokolü ve ortak bilimsel faaliyetler yürütme 
konusunda Akademik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Marmara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül ve İslamabad 
Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad You-
sif  A. Al-Draiweesh tarafından imzalanan anlaşmaların müba-
delesi  İslamabad’da Marmara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 
ve Rektör Temsilcisi Prof. Dr. Abdulhamit Birışık ile İslamabad 
Uluslararası İslam Üniversitesi İdare Amiri  Gulzar Ahmed 
Khwaja’nin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. 
Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın Fas Krallığındaki Yüksek Öğretim Kurum-
larıyla işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla bu ülkeye yaptığı ziya-
ret ve görüşmeler sonucunda İslâmî İlimler alanında Fas Krallığının en 
kaliteli ve yetkin kurumlarından olup  Rabat’ta bulunan Daru’l-Hadi-
si’l-Haseniyye Enstitüsü ve Fakültemiz arasında ortak bilimsel çalış-
malar gerçekleştirme, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi gibi ko-
nularda Daru’l-Hadisi’l-Haseniyye Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmed 
el-Khamlichi ve Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse tarafından 28.03.2014 
tarihli genel bir işbirliği anlaşma imzalandı.

Pakistan’ın köklü üniversitelerinden Pencab Üniversitesi (University of 
the Punjab) ve Marmara Üniversitesi arasında öğrenci, öğretim üyesi 
mübadelesi ile ortak bilimsel araştırmalar yürütme, toplantılar tertip 
etme konularını kapsayan Akademik İşbirliği Anlaşması  ve Mevlânâ 
Değişim Programı protokolü imzalandı. Pencab Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr. Mujahid Kamran ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Zafer Gül tarafından imzalanan  anlaşmalar Marmara İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdulhamit Birışık’ın Rektör 
Temsilcisi sıfatıyla Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında  karşılıklı 
mübadele edildi.
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Güncel
Cezayir Üniversiteleri ve Marmara Üniversitesi arasında akade-
mik işbirliği imkanlarını görüşmek ve Mevlânâ Değişim Progra-
mını tanıtmak üzere M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın bu ülkeye 
ziyaret gerçekleştirdi. Cezayir’in öne çıkan akademik kurumları 
Cezayir I ve Cezayir II ve Emir Abdulkadir İslâmî İlimler Üniver-
sitesi Rektörleriyle yapılan görüşmeler sonucunda üniversitemiz 
ve adı geçen üniversiteler arasında ortak bilimsel çalışmalar ger-
çekleştirme, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi gibi konularda 
genel bir işbirliği anlaşması 
imzaladılar.  Yapılan girişim-
ler ve görüşmeler sonucun-
da M.Ü. Rektörü Prof. Dr. 

Zafer Gül ve Cezayir I Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Tahar Hadjar ve 
Cezayir II Üniversitesi  Rektörü Prof. M. Hamidi Khemissi  tarafından 
28.04.2014 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğrencileri temel İslam bilimleri derslerini Cezayir I ve 
Cezayir II Üniversitelerinde alabilecekler. 

Üniversitemiz ve Fas Krallığı Üniversite-
leri arasında akademik işbirliği imkanları-
nı görüşmek ve Mevlânâ Değişim Prog-
ramını tanıtmak üzere M.Ü. İlahiyat Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koor-
dinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın 
Fas Krallığına ziyaret gerçekleştirdi. Bu 
ülkenin öne çıkan akademik kurumları 
olan Muhammed V (Rabat), Kadı İyad 
(Marakeş),  Karaviyyîn (Fes) Üniversi-
teleri Rektörleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda üniversitemiz ve adı geçen 
üniversiteler arasında akademik işbirliği 
ve Mevlânâ Protokolü imzalanması için 
prosedür başlatıldı.

Fas Krallığının önde gelen üniversitelerinden olan 
Abdelmalek Essaadi Üniversitesi ile Marmara Üni-
versitesi ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirme, 
öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi gibi konu-
larda genel bir işbirliği anlaşması imzaladılar.  M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatörü 
Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın Fas’ın tarihî Tanca 
şehrinde bulunan Abdelmalek Essaadi Üniversite-
sine gerçekleştirdiği ziyaret ve görüşmeler sonu-
cunda dönemin M.Ü. Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül 
ve Abdelmalek Essaadi  Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Houdaifa Amaziane  tarafından 26.03.2014  
tarihinde imzalanan anlaşmaya göre Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri temel İslam 
bilimleri derslerini Abdelmalek Essaadi Üniversite-
sinin ilgili fakültelerinde alabileceklerdir. 
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Güncel
Ürdün’ün önde gelen üniversitelerin-
den Zerka Üniversitesi ile Marmara 
Üniversitesi arasında Mevlânâ öğrenci 
değişim protokolü ve öğrenci, öğretim 
üyesi mübadelesi ile ortak araştırma-
lar yürütülmesine imkan veren genel 
işbirliği kapsamında anlaşma imzalandı. 
İmza törenine üniversitemizden Rek-
törümüz Prof. Dr. Emin Arat, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol Özvar, İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Köse ve İlahiyat Fakültesi Uluslararası 
Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Boy-
nukalın; Ürdün Zerka Üniversitesin-
den Rektör Prof. Dr. Mahmud el-Vâdî, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koor-
dinatör Üsame Ebu Şa’irah ve Arap Dili Enstitüsü Müdürü Halid Beni Ömer katıldılar. Bu anlaşmalara göre 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hazırlık sınıfında ve yaz tatilinde Zerka Üniversitesinde 
Arapça Eğitimi görebilecekler, ayrıca Mevlânâ değişim programı çerçevesinde lisans döneminde bir dönem 
temel İslam bilimleri derslerini Zerka Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde alabilecekler.
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Fas'ın önde gelen üniversitelerinden Hasan II (Ka-
zaplanka) ile bir işbirliği anlaşması imzalandı. Fas 
ile geliştirilen temasların sonucunda yapılan anlaş-
mada fakültemiz uluslararası koordinatörü Doç. 
Dr. Ertuğrul Boynukalın ve Hasan II Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. Idriss Mansouri hazır bulundular.

Kosova Priştina İslâmî İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fahrush Rexhepi ile be-
raberindeki heyet Fakültemizi ziyaret et-
tiler. Fakültemizle Kosova Priştina İslâmî 
İlimler Fakültesi arasında karşılıklı işbirliği 
anlaşması imzalandı. (18.11.2014)

Marmara Üniversitesi ile Kazakistan Nur 
Mübarek İslam Medeniyeti Üniversitesi an-
laşma imzaladılar. Anlaşmaya Nur Mübarek 
Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Şemsed-
din Kerim, Ebu Hanife İlmi Araştırma Mer-
kezi Müdürü Doç. Dr. Alau Adilbayev, Din 
İdaresi’nden Baktibay Beysenbayev; Mar-
mara Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. M. 
Emin Arat ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali 
Köse katıldı.(06.01.2015)
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Açılış Dersi ve Hazırlık 
Sınıfı Oryantasyon Programı Bağlarbaşı Kültür Merkezinde ya-
pıldı. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karataş’ın sunumuyla gerçekleşen 
programda Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse, Dekan Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Yrd. Doç. Dr. Muhammed Abay öğ-

rencilerimize fakültemiz hakkında bilgiler verdiler. Fakültemizi en 
yüksek puanla kazanan 10 öğrencimize Fakülte vakfımız tarafın-
dan temin edilen 10 adet tablet bilgisayar hediye edildi. Program 
İslam Tarihi Anabilim Dalı hocalarımızdan Prof. Dr. İsmail Safa 
Üstün hocamızın verdiği açılış dersiyle sona erdi.(23.09.2014)

Sancaktepe İmam-Hatip Lisesi’nin yanında yapılan 
ve temeli geçtiğimiz yıl atılan 500 öğrenci kapasiteli 
Marmara İlahiyat Yurdu inşaatı devam ediyor. Binanın 
2016 yılı Eylül ayında faaliyete geçeceği düşünülüyor.

Fakültemiz kampüsünde B-Blok inşaatını yaptıran 
Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Hattat Bey fakültemizi ziyaret ederek faaliyetler hak-
kında bilgi aldı.

Açılış Dersi ve Hazırlık Sınıfı 
Oryantasyon Programı

Yurt İnşaatımız Devam Ediyor Mehmet Hattat Fakültemizdeydi



Güncel

Kuveyt - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
Faysal Fahad Al-Shaya ve beraberindeki heyet 30 Nisan 2014 
tarihinde fakültemizi ziyaret etti.  Heyette Başkan Faysal Fahad 
Al-Shaya ile birlikte Milletvekilleri Dr. Abdullah Muhammed 
Al-Turaici, Mubarek Selam Al-Hurais, Dr. Oude Al-oude Al 
Ruweyi; Bürokratlar Mishal Muhammed Al-Enezi, Talal Mo-
hammed Al-Harban ve Büyükelçi Abdullah al-Duwaikh vardı.

Insight Education Trust Enstitüsü’nden Y.I. Mohamed Haneez 
başkanlığındaki Srilanka heyeti, iki müessese arasında kültürel 
ilişkiler kurmak ve Türkiye'deki eğitim sisteminden yararlan-
mak üzere fakültemizi ziyaret etmişlerdir. (02.06.2014)

Endonezya Bilimler Akademisinden (Indonesian Academy of 
Sciences) üst düzey bir heyet Fakültemizi  ziyaret etti. Heyette 
Prof. Toeti Heraty N. Roosseno, Prof. Amin Abdullah, Prof. 
Musda Mulia ve Drs. Ichfa Nursanti yer aldılar. (25.06.2014)

Daha önce anlaşma yaptığımız ve halen öğrencilerimizin Mev-
lânâ değişim programı çerçevesinde eğitim gördüğü Kuveyt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullatif  Al-Bader beraberin-
de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firyal Bou-Rabee, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Adel Ayed, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Mohsen Almoallem ve Rektörlük Ofisi Direktörü Mohammad 
Aljabar bulundular. (21.03.2014)

Rusya Federasyonu İslam Bilim, Kültür ve Eğitimi Destekleme 
Vakfı Genel Müdürü Aleksander Jdanov Başkanlığındaki 7 Kişi-
lik Rusya Federasyonu heyeti 30 Nisan 2014 Çarşamba günü 
fakültemizi ziyaret etti.

Almanya Büyükelçimiz Hüseyin Avni Karslıoğlu ve Diyanet İşle-
ri Başkanımız Mehmet Görmez uluslararası ilahiyat öğrencileri-
mizle bir araya geldiler.
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Malezya İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Mizan 
Hitam ve bir grup Malezyalı öğrenci Fakültemizi ziyaret etti. 
(04.12.2014)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kudus Üniversitesi 
Rektörü  Dr. H. Fathul Mufid başkanlığındaki Endonezyalı bir 
grup akademisyen fakültemizi ziyaret ettiler. Fakültemizle  Se-
kolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kudus arasında karşı-
lıklı işbirliği anlaşması imzalandı. (28.08.2014)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ercan Öztemel fakültemizi ziyaret ettiler. (13.10.2014)

Fransız konsolosluğundan bir heyet fakültemizi ziyaret ederek 
bilgi aldı. (29.05.2014)

Güney Kore Pusan National University'den 20 kişilik öğrenci 
grubu “Historical and Cultural Sites of  Istanbul” başlıklı gezi 
programı çerçevesinde fakültemizi ziyaret ettiler.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu 1985 yılında mezun 
olduğu fakültemizi ziyaret ederek diplomasını aldı.



Güncel

Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi’ne bir dönemlik öğrenci deği-
şim programıyla giden öğrencilerimizden dördü Bağdat Kanalı’nda 
Mâverâü’l-Manzara adlı programa konuk olarak Türk-Arap ilişkileri, 
Türk dizileri gibi konular üzerine konuştular.

Mevlânâ değişim programı çerçevesinde Kuveyt Üniversitesi’nde 
okuyan Marmara İlahiyat öğrencileri (Büşra Özdemir, Elif Işık, Esra 
Taşkesen, Hatice Büşra Paksoy, Fatıma Nur Ünal) Kuveyt’i ziyaret 
eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Beyan Sarayı’nda görüştüler 
(02.04.2014).

2013-2014 eğitim-öğretim yılında hafızlığını tamam-
lama aşamasına gelen 55 öğrencimiz 23 Haziran-3 
Temmuz arasında 11 günlük umre programıyla ho-
calarımız Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı, Arş. Gör. 
Naci Demirci, hafız hocalarımız ve fakülte sekrete-
rimiz Fahrettin Ergün nezaretinde taltif  edilmişlerdir.

Mevlânâ değişim programı çerçevesinde 2014-15 akademik yılı Güz 
Dönemini Ürdün Zarqa Üniversitesi'nde okuyan 26 öğrencimiz 1 
Şubat 2015 günü düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. 

Uluslararası Öğrenci 
Hareketliliği Artarak Sürüyor

Ülke Üniversite/Kuruluş
Öğrenci 

Sayısı

Katar
Katar Üniversitesi/ İslâmî 
İlimler Fakültesi

24

Katar
Katar Üniversitesi/ Arap 
Dili Öğretim Programı

4

Katar
Hamed b. Halife Üniversite-
si/ İslâmî İlimler Fakültesi/ 
Arap Dili Öğretim Programı

14

Ürdün
Ürdün Üniversitesi/ İslâmî 
İlimler Fakültesi

27

Ürdün
Ürdün Uluslararası İslâmî 
İlimler Üniversitesi/ İslâmî 
İlimler Fakültesi

25

Ürdün
Zerka Üniversitesi (Ürdün)  
İslâmî İlimler Fakültesi

51

Umman
Sultan Qaboos Üniversite-
si/ İslâmî İlimler Bölümü

25

Umman
Sultan Qaboos Üniversite-
si/ Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölümü

8

Malezya
Malezya Uluslararası İslam 
Üniversitesi

7

Umman
Sultan Qaboos Arap Dili 
ve Öğretimi Enstitüsü (II. 
Dönem)

14

Katar
Katar Üniversitesi/ Arap 
Dili Öğretim Programı (II. 
Dönem)

20

Ürdün
Eyvân  Arap Dili Enstitüsü 
(II. Dönem)

60

Fas
Daru Hadisil Haseniyye/ Dil 
Merkezi (II. Dönem)

24

Genel Toplam 303
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Mevlânâ değişim programıyla 2014-2015 akademik yılını 
Malezya İslam Üniversitesi’nde geçiren İngilizce İlahiyat öğ-
rencilerimiz başarılı olarak yurda döndüler. Zeynep Demir-
şen ve Fatma Zehra Şenyüz, Malezya’da dekanlık tarafından 
düzenlenmesi gelenek olan başarılı öğrenci listesine girerek 
onur belgesi aldı.

Fakülte öğrencilerimiz ve velilerinden oluşan 78 kişilik bir 
grup 25 Ocak-6 Şubat 2015 tarihleri arasında umre ziyare-
tinde bulundular. Grupta hafızlığa çalışan öğrenciler ile Doç. 
Dr. Aynur Uraler’in Riyâzu’s-sâlihîn dersini takip eden öğren-
cilerden bir kısmı da yer aldı. 3 Şubat Salı günü sabah nama-
zından sonra Mescid-i Nebevî'nin avlusunda Yeşil Kubbe’nin 
karşısında Riyâzu’s-sâlihîn’in son bâbı okunarak kitap tamam-
landı. Mekke ve Medine’de hatim duaları yapıldı.

2 Ağustos 2014 tarihinde Dr. Ali Ataç hocamız başkanlığın-
daki 24 kişilik grup Fas’a hareket etti. Hazırlık sınıfını üstün 
başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşan grup, Arapçala-
rını geliştirmek üzere başkent Rabat'taki Dâru’l-Hadis el-Ha-
seniyye adlı enstitüde 7 Eylül tarihine kadar yoğun bir şekilde 
kurs gördüler.

Mevlânâ değişim programı çerçevesinde Katar Üniversi-
tesi’nde okuyan Marmara İlahiyat öğrencileri Katar’ı ziya-
ret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
buluştular (15.09.2014)

Mevlânâ değişim programı çerçevesinde 2014-15 akademik 
yılı bahar dönemini ABD Nebraska (Omaha) Üniversitesi’n-
de okuyacak olan öğrencilerimiz Ezher Altıparmak ve Meh-
tap Sapancı eğitimlerine başladılar.

Mevlânâ Değişim Programı çerçevesinde 2014-15 bahar 
dönemini Marmara Üniversitesi’nde okuyacak olan Malezya 
İslâm Üniversitesi öğrencileri fakültemizdeki eğitim süreçle-
rine katıldılar.



Güncel

Atatürk Havalimanı’nda sabırsız, heyecanlı, kuş misali yürek-
leri kanat çırpmaya hazırlanan otuz beş sevdalı öğrenciydik 
biz. Birçoğumuz ailesinden, yuvasından, ülkesinden ilk defa 
ayrılacaktı. Yüreklerimiz İstanbul’a veda ederken biraz da en-
dişeliydi. Bizi neyin beklediğini nelerle karşılacağımızı bilmiyor 
olmanın verdiği bir endişeydi bu.  

Ürdün’ün başkenti Amman’a indiğimizde akşam namazı vak-
ti henüz girmişti. Herkesin yüzünde farklı bir tebessüm vardı. 
Hayallerinden birini daha gerçekleştirmiş olmanın verdiği mut-
luluktu bu. Ancak Hint filmlerinde gördüğümüz ama zamanla 
çok da alıştığımız o sarı minibüslerle bundan sonraki dört ayı 
geçireceğimiz yurda ulaştığımızda vakit gece yarısına yakındı. 
Servisten indiğimizde bizi ellerinde güllerle ve yanına iliştirilmiş; 
“ikinci evinize hoş geldiniz” yazılı notlarla karşılayıp bir anda 
bağrına basan arkadaşlarla tanışınca ne kadar doğru bir karar 
verdiğimizi anlamıştık. Böylece geriye dönüp baktığımızda “iyi 
ki...” dediğimiz hayatımızın küçük ve mutlu bir döneminin ilk 
günü başlamış oldu. 

Derslerimizin başlamasına henüz bir hafta olması çevreyi gör-
mek, yeni şeyler öğrenmek, arkadaş edinmek için bulunmaz 
bir fırsattı. Vasatu’l-Beled’den Hadîkatu’l-Hüseyin’e kadar baş-
tanbaşa yeni bir şehir keşfetmek, yerel dili anlamaya çalışmak, 
dünyanın bir ucunda Türk dediğimizde bize kucak açan kar-
deşlerimiz olduğunu görmek zihnimize kazınan güzel birkaç anı 
olarak kaldı şimdilerde. 

Başlangıçta en zorlandığım konu âmmîce olmuştu. Sanki benim 
öğrendiğim Arapça ile burada konuşulan aynı dil değildi. Son-
raları alıştığım hatta benimsediğim bu dili anlamaya başlayınca-
ya kadar başka bir şey daha öğrendim: İşaret dili ve gönül dili. 
Kelimelerimin kifayet etmediği yerde en büyük kurtarıcımdı. 

Okulun açılması ve derslerin başlaması ile bizi ne kadar büyük 
ve hummalı bir çalışmanın beklediğine bizzat tanıklık ettik. 
Zordu bazı dersler, bir de buna sürekli anlamaya çalışmak, 
bilmediğimiz kelimeleri öğrenmek, yavaş olan okumamızı hız-
landırmak gibi çabalar eklenince, normalden uzun süren çalış-
ma saatleri olmalıydı. Ama öğrenmeyi sevince, büyük bir gay-

ÖĞRENCİLERİMİZİN YURTDIŞI DENEYİMLERİ

ÜRDÜN ve KUDÜS’ten Bir Hatıra

İmza atılan uluslararası anlaşmalar 2014 yılında da işlerliğini sürdürdü. Anlaşmalara bağlı olarak yıl içerisinde başarı gös-
termiş öğrencilerimizden 300’ü Katar, Umman, Ürdün, Fas ve Malezya’ya giderek oradaki dil kurslarına ve dönem ders-
lerine iştirak ettiler, 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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retle isteyince buna bir de 
dualarımızı ekleyince ol-
mayacak, başarılamayacak 
şeyler değildi. Arkamızda 
bıraktıklarımızın, hocala-
rımızın duaları vardı bize. 
Ayrıca okuldaki sayılı ya-
bancı öğrencilerden olma-
mız hasebiyle ayrı bir so-
rumluluğumuz olduğunun 
da farkındaydık. Belki de 
ülkemizin gönül köprüleri 
bizim sayemizde kurula-
cak ve sağlamlaşacaktı. İlk 
derse başladığımız andan 
itibaren bizimle tanışmak, 
birlikte vakit geçirmek ve 
yardımcı olmak için adeta 
birbiriyle yarışan, sonsuz 
tebessüm eden gözlerle 
bize bakan kardeşlerimiz 
olduğunu gördük. Böylece havalimanına ilk indiğimiz andan 
oraya tekrar dönünceye kadar kendimizi asla yabancı bir 
ülkede yabancı insanlarla bir arada gibi hissetmedik. Sanki 
sadece bir şehirden başka bir şehre yolculuk etmiş gibiydik. 
Renkleri, lehçeleri, gelenekleri farklı ama yürekleri bizimle 
bir onca kardeşimiz olmuştu bir anda. Din kardeşliğinin, bir 
ümmet olmanın yansıması nasıl olur iliklerimize kadar his-
settik. Okulun bahçesi ve kütüphanesi derslerden artakalan 
zamanları değerlendirmek için en güzel mekanlardı. Böylece 
sürekli fasih konuşarak ve dinleyerek Arapçamızı ilerletirken 
diğer taraftan derslerin tekrarını yapma fırsatı buluyorduk. 

Tarih boyunca birçok uygarlığın yaşadığı ülkede bu medeniyet-
lerin en güzel örneklerini görme, böylece tarihin derinliklerinde 
gezme şansımız oldu. Gidip gördüğümüz yerlerde artık kimse-
ler yaşamıyordu ama sanki harabeler, binalar, antik tiyatrolar, 
câmiler, hep bir ağızdan: “bakın bize” diyorlardı. “Bütün bunla-
rı inşâ eden eller yok artık. Fakat biz hala buradayız.” Bir taraf-
tan hayatın ne kadar geçici olduğunu fısıldarken, diğer yandan 
adeta “ne bırakacaksınız gelecek nesillere, medeniyet adına, 
insanlık adına” diye soruyorlardı. Petra gibi dünyanın yedi hari-
kası sayılan bir şehir gezerken eğer dinlemesini bilirsek taşların 
neler fısıldayabileceğini işittik. Milattan öncesinden başlayarak 
tarihin hemen her dönemine şahit olduk. Hz. Ömer’in fethiyle 
İslamlaşan beldede sahâbileri ziyaret ettik. Vâdi Rûm’da ayakla-
rımızın altında kumdan bir denizin sıcaklığını hissetmek, bedevî 
yaşamına tanıklık etmek, çölde gün batımı ve gün doğumunu 
izlemek, ay ışığının aydınlattığı çöl ayazında üşürken birbirimi-
ze hikâyeler anlatıp, develerle yolculuğun keyfini sürmek do-
yumsuz anlarımızdandı. Ölü Deniz’de insanı boğmayan suyu 
gördük. Kızıldeniz’de güneş bir denizi kan rengine boyarken 
Musa aleyhisselâmın İsrâiloğulları ile buradan geçişine yeniden 
şahitlik ettik adeta. Karşısı Filistin toprakları olmasına rağmen 
gidemediğimiz o toprakların hasretiyle yandı bağrımız. Uzaklık 
ve yakınlığın nasıl olduğunu anlamıştık... 

Sonra bir gün dualarımızı yaşarken bulduk kendimizi. İşte 
Filistin sınırındaydık. Recep ayının tam ortası, Berat kandili 
günüydü. Uzun bekleyiş neticesinde adım atabildiğimiz Filis-
tin’de sanki bir zaman tünelinin içine girdik. Mescid-i Aksâ, 
Kubbetu’s-Sahra, Eski Kudüs şehri. Mescid-i Aksâ adeta bü-
yülüyor insanı. Öylece donup kalıyorsunuz gözyaşlarınızla… 
“En uzak mescid” denmiş ona ama bu uzaklık maddî olan bir 
uzaklığı anlatıyordu. Oysa bu topraklar tam da gönlümüzün 
ortasında bize en yakın hissettiğimiz yerlerdi. İşte tam da 
burası, ben burada bir ömür yaşarım dediğimiz kutsal top-
raklardı. Eski Kudüs şehrinin etrafında Kubbetü’s-Sahra’dan 
daha yüksek bir bina yok ve işte bütün ihtişamıyla karşımız-
daydı. Sabah ve cuma namazlarını Mescid-i Aksâ’da kılma-
yı nasip eden Rabbimize sonsuz hamd ü senâ ettik. Cuma 
namazının akabinde Kubbetü’s-Sahra’yı ziyaret edecektik 
ancak birtakım hadiseler dolayısıyla Kubbetü’s-Sahra’nın 
içini göremeden gerisin geri döndük. Yüreğimizin çığlıklarını 
bastırmaya çalışarak çıktık kapısından mescidin, zihnimizde 
tek bir hatıra vardı o anda: “Senden çıkarılmasaydım çıkmaz-
dım” diyen Allah Resulü’ne (s.a.v.) “biz sana apaçık bir fetih 
verdik” diye müjdeleyen Rabbimizin âyetlerini vird edindik 
yüreklerimize...

Zaman su gibi akıp geçti. Sınavlar, dersler, geziler derken dört 
ay göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Ve biz önce yüreğimize 
başkent yaptığımız Kudüs’ten, sonra kardeşlik yağmurunda 
sırılsıklam olduğumuz Ürdün’den ayrıldık. Sevdiklerimize, aile-
lerimize kavuştuk. Hasretle kucaklaştık aylarca ayrı kaldığımız 
İstanbul ile. Ve döndük biz; avuçlarımızda bir parça Ürdün, yü-
reğimizin baş köşesinde Kudüs kaldı... 

Şeyda Nur Ersöz
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Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğrencileri olarak Mev-
lânâ Değişim Programı kapsamında Marmara Üniversitesi ve 
Zerka Üniversitesi arasındaki anlaşma ile bir dönem eğitim almak 
üzere Ürdün’deyiz. Ürdün’e geleli yirmi gün oldu ama sanki ilk 
günden itibaren çok uzun süredir burada gibiyiz ve zamana ve 
mekana alışmak adına çaba sarf ederken bir zaman sonra alışmış-
lığın içinde bulduk kendimizi. Yabancı bir ülkede olmak bize, ta-
nışık olmadığımız karelerle karşılaşmak, farklı bir havayı solumak, 
başka bir dili işitmek, ayrı bir para birimi hesabı yapmak, farklı 
renklerde insanlar ve farklı sergilenen davranışlarla karşılaşmak,i-
yiyi görüp örnek almak, kötüyü görüp ibret almak, zaman zaman 
yadırgamak bazen de ortak değerlerde buluşmak gibi hayata dair 
farklı tecrübeler sunmaya başladı bile.

Ürdün’de öğretim göreceğimiz Zerka Üniversitesi’ne M. Yunus 
İçten Bey’in rehberliğinde gittiğimizde Zerka Üniversitesi Rektö-
rü Dr. Mahmut el-Vadi ve beraberindeki heyetin karşılama top-
lantısına katılıp kendilerinden ders alacağımız hocala-
rımızla tanıştık ve rehber bir heyet ile üniversiteyi 
gezdik. Okula kayıtlarımız tamamlandı ve okul gün-
lerimiz Pazar, Salı ve Perşembe günleri olarak belir-
lendi. Şerîat Fakültesi dekanlığı ve tek tek hocaları-
mızın ilgi ve alakalarından hoşnut olduk. Pazartesi ve 
Perşembe günleri ise Eyvân Dil Merkezi’nde ders-
lerimiz başlayacak. Amman’da merkezi bir mevki 
de kalmak çevredeki derslere katılma açısından da 
birçok fırsatlar sunuyor. Bunda Ürdün Üniversite-
si’ne yakın olmamızın da etkisi var. Bu üniversitenin 
kütüphanesinden de yararlanıp derslere girme ya 
da hocaları ile görüşme imkanına da sahibiz.

Ürdün’ün havası iklimin de etkisiyle çok sıcak, nem-
li ya da yakıcı değil. Geceleri çok soğuk olmasının 
yanında gündüzleri nisbeten daha ılıman. Ürdün 

sanayiye boğulmamış bir ülke ve bu 
nedenle de temiz bir havaya sahip. 
Şehrin göbeğinde gecenin sessizliği ise 
alışık olmadık bir dinginlik fısıldıyor.  

 Ürdün görülmesi gereken birçok 
turistik yere ve tarihî mekana sahip 
bir ülke. Şimdiye kadar Vasatu’l-Be-
led denilen şehir çarşısına, Med-
racü’r-Rumânî diye isimlendirilmiş 
Roma antik tiyatrosuna ve Ashâb-ı 
Kehf Mağarasına gittik. Ürdün’e has 
tatlardan Mensef Pilavı’nın, Felafil’in 
ve Şevirme’nin tadına baktık. Tad ola-
rak çok aykırı olmasa da farklı yanı an-
laşılmaz değil.

Nerede olursak olalım karşılaştığımız 
insanların, Türk insanı ile karşılaştığını 
anladıklarında kimi bizi görünce tüm 
Türkiye’yi bizde görüyor, kimi sevgi 

dolu tepkiler veriyor, kimileri ırkçılığın etkisinde bizden hazzet-
miyor. Bazen Türklerle de karşılaşıyoruz bazen bir dönem Türki-
ye’de ikamet eden Araplarla. Bizden bir sada niteliğinde özlemi-
mizi dindiriyorlar..

IV. Arap-Türk Kongresi bu yıl Ürdün’de gerçekleşti ve katılma şan-
sı buldum arkadaşlarımla. Bu kongrede de siyasetten, sivil toplum 
kuruluşlarından ve akademiden birçok önemli isimle tanışma fır-
satı bulduk. Bunun yanında bu hafta içerisinde Şerîat Mahkemesi 
ve Amman Müftülüğü’nün Zerka Üniversitesinde okuyan Türk 
talebeleri daveti üzerine bu makamları yerinde ziyaret ettik. Ken-
dilerinin ilgi ve ikramlarından memnun kaldık.

Daha üç-üç buçuk ay kadar zamanımız, Arapça’mızı geliştirmek 
üzere derslerimiz, Arap arkadaşlarla hoş sohbetlerimiz, çevrede-
ki fırsatlar ve gezeceğimiz çok yer var... 

Başka Bir Dünyanın Penceresi
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Yoğun bir eğitim programı için önce İran’ın Gorgan (Cürcan) 
şehrine gittik. Ahmed Cebbârî hocadan günde altı saat aldığımız 
Fars dili dersleri çok verimliydi. Hâfız’ı, Sadî’yi, Firdevsî’yi, Ömer 
Hayyâm’ı ve Mevlânâ’yı orijinalinden okuyabilmek bize bambaşka 
bir mutluluk verdi ve dile olan muhabbetimizi daha da arttırdı. 
Eğitim gördüğümüz Câmiatü’l-Mustafâ Üniversitesi’nde gördüğü-
müz Fars Dili ve Edebiyatı derslerinin yanında, yine Farsça olarak 
kelâm, tefsir ve ahlâk gibi farklı derslere katıldık. Aynı zamanda 
üniversite öğrencileriyle de sohbet etme fırsatımız oldu. Farsçay-
la bağımız sadece derslerden ibaret değildi. Ders sonrası hemen 
her gün yaptığımız etkinliklerde (doğa gezintileri, çarşı-pazar alış-
verişi, kitapçı, kütüphane, müze ziyaretleri vb.) bize çok şey kattı. 
Derslerde öğrendiklerimizi hemen her yerde insanlarla konuşa-
rak tekrar ettik. 

Gittiğimiz her tarihî ve kültürel mekanla ilgili bizi bilgilendirecek 
rehberlerimiz vardı. Bunların yanında bazı imamzâde türbelerini 
de ziyaret ettik. Mevcut inançların canlı bir biçinde sürdürülmeye 

çalışıldığı bu ortamlarda pek çok şeyi gözlemleme fırsatı bulduk. 
Bir ilâhiyat öğrencisi olarak bunlara şahit olmak, farklı bir mezhe-
bin müntesiplerini görüp onlarla tanışmak ve tartışmak bizler için 
önemli bir tecrübeydi. Ayrıca ikamet ettiğimiz yurdun idarecisin-
den müstahdemine kadar herkes bizimle ilgiliydi, her ihtiyacımıza 
ellerinden geldiğince cevap verdiler. 

Her ne kadar yoğun eğitim programı dolayısıyla uzun seyahatlere 
çıkamamış ve İran’ın kültürel merkezlerinin çoğuna gidememiş 
olsa da Hayyâm’ın deyimiyle nısf-ı cihân olan İsfahan’ı görmek 
nasip oldu. Nakş-ı Cihân meydanını ve Çehelsütûn sarayını gör-
dükten sonra Hayyâm’a hak vermemek mümkün değildir. İran’ın 
dinî başkenti sayılan Kum’u ve Fâtıma-i Masûme’nin günün her 
saatinde ziyaretçi akınına uğrayan türbesini de görme imkanı bul-
duk. Kum’dan Tahran’a geçtikten sonra ise dönüş hazırlıkları ile 
başbaşaydık.

Şeyma Aşçı

Güncel

İran Kültür Evi’nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümü ile 
beraber düzenlemiş olduğu Dr. Ahmet Çelik yönetimindeki Farsça Dil Eğitimi programı çerçevesinde, bu yıl da yaz 
aylarında 12 öğrencimiz Farsça dil eğitimi için İran’a gitti. Gürgan’da eğitim gören öğrencilerimiz ayrıca Kum, Tahran 
ve Isfahan şehirlerinde bulundular. 

İran Seyrü Seferimiz
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Güncel

Havalimanına adımımı attığımda ilk dikkatimi çeken, çoğunu ne-
redeyse hiç tanımadığım on bir yol arkadaşımın gözlerindeki se-
vinç ve tatlı telaştı. Bu on bir yüreğin heyecan ve umut dolu bekle-
yişleri, uçağa verilmeyi bekleyen bavulları; ve kızlarını yabancı bir 
ülkeye göndermenin endişesini çehrelerinde rahatça okuyabildi-
ğim, hem hüzünlü hem sevinçli, ağzı dualı anne babaları görünce 
heyecanım daha da arttı. Anladım ki, az sonra hayallerimize uça-
caktık. İsmail Cebeci hocamızın yurt dışında yapılması gerekenler 
ile ilgili olarak verdiği öğütlerden sonra, önce Rabbimize, sonra 
da birbirimize emanet edilip, havaalanından uğurlandık.

İlk durağımız Dubai oldu. 3,5 saat süren uçak yolculuğumuz son-
rası iniş yaptığımız Dubai Havaalanı’ndan aktarma yaparak, bir 
saat sonra Umman’ın başkenti olan Maskat’a ulaştık. Bizi ha-
vaalanında karşılayan Süleyman hocamız ile kısa bir tanışmanın 
ardından, yaklaşık olarak 4,5 ayımızı geçireceğimiz Sultan Qa-
boos Üniversitesi Kampüsü’ne vardık. Uzunca bir yolculuğun 
ardından sağ salim Umman’a ulaşmanın sevinci ve iliklerimize 
kadar işlemiş yoğun yorgunluk hissi ile herkes dinlenmek üzere 
kendilerine gösterilen odalara yerleşti. Daha ilk dakikalarda ardı 
ardına çalan kapılarımız, kapıların ardında gördüğümüz sımsıcak 
yürekli güler yüzlü insanlar, bütün yorgunluğumuzu alıp götürdü. 
Bu samimi tavırları bizleri öyle mutlu etti ki, bu 4,5 ay içerisin-
de bize gurbeti hissettirmeyeceklerini anladık. Nitekim öyle de 

oldu. Henüz Umman’a ulaşmamızın üzerinden bir hafta geçme-
den, onlarca arkadaşa, hatta dosta sahip olmuştuk.

Yardımseverlik, hoşgörü, sevgi, saygı, nezaket, güler yüzlülük, 
mütevazılık ve Türk insanını bile aratmayan misafirperverlik 
özellikleriyle kendilerine hayran kaldığımız Ummanlılar, ülkeleri-
ni tanımamıza ve sevmemize vesile olan tek ve en önemli âmildi 
belki de. Erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, hocasıyla talebe-
siyle, bu saydığımız özelliklerin hepsini en güzel şekilde yansıtan 
bir millet daha tanır mıyız bilemiyorum. Keza hocalarımız da bir 
baba sıcaklığı ile yaklaştılar bizlere. Sultan Qaboos Üniversite-
si Eğitim Fakültesi İslâmî ilimler Bölümü Başkanı, aynı zamanda 
danışman hocamız olan Süleyman b. Ali b. Âmir eş-Şuaylî hoca-
mızın: “Türkiye nasıl sizin öz vatanınız ise, Umman da bundan 
böyle sizin ikinci vatanınızdır. Her türlü sıkıntı ve problemleri-
nizde, ki umarız yaşanmaz, biz buradayız, yanınızdayız. Bizimle 
hislerinizi paylaşmaktan asla çekinmeyin. Burada kendinizi sakın 
ola ki yalnız hissetmeyin. Kızlarım, hepiniz hoş geldiniz!” diyerek 
sarf  ettiği bu duygu yüklü, samimi cümleleri bizi çok derinden 
etkilemiş ve duygulandırmıştı. 

Gönüllerimiz çoktan fetholunmuştu. Fetih sırasının, uğrunda 
kilometrelerce yol katettiğimiz Arapça’ya gelmiş olduğunu fark 
ederek bilinçlerimiz canlandı. Kimimiz Arapça pratiğini fusha 
üzerinde yoğunlaşarak ilerletmeye çalışırken kimimiz âmmîceye 
de heybesinde yer açtı. Belli kelime ve cümle kalıplarını öğren-
dikten sonra, aslında Umman lehçesinin fasîh Arapça’ya ne denli 
yakın olduğunu fark ettik. Öğrenmek zor olmadı fakat ilk za-
manlar bir bocalama dönemi de yaşamadık değil. Bir ara kafamız 
iyice karışmış bir halde Türkçe ve Arapça’yı mezcederek yepyeni 
bir dil oluşturmuştuk. Bir gün arkadaşlarımızdan birinin koşarak 
yanımıza gelerek ciddi bir edayla “Arkadaşlar! Kapıda bir adam 
var, sanırım elektrikçiymiş. Bizim kehribâmızda bir müşkül var 
mı?” demesiyle kahkahalara boğulduk. İlginç ve komik dil prob-
lemlerimiz de tatlı bir anı olarak kalacaktır şüphesiz.

Öğrenim gördüğümüz Sultan Qaboos Üniversitesi tıp, hukuk, 
mühendislik, eğitim, ziraat ve güzel sanatlar fakülteleriyle ülke-
nin en büyük ve en kaliteli devlet üniversitesi. Gerek üniversite 
kampüsünün, gerekse öğrenci yurtlarının sahip olduğu cami, 
kütüphane, hastane, kültür merkezi, ticaret merkezi, modern 
derslikler, konferans salonları, spor salonları, yüzme havuzları, 
dinlenme alanları gibi imkânlar eğitime, sosyal faaliyetlere ve öğ-
renci motivasyonuna ne denli önem verildiğini gösteriyor.  

Fakültede bahar döneminde aldığımız; es-Sekāfetü’l-İslâmiyye 
(İslâm Kültürü), Hukūku’l-insân (İnsan Hakları), Ahkâmü’l-üsra 
(Aile Hukuku), Nizâmü’l-üsra (Aile Hukuku), Ahlâku’l-İslâmiyye 
(İslâm Ahlâkı), Kısasu’l-Kur’ânî (Kur’ân Kıssaları), es-Sîretü’n-ne-
beviyye (Hz. Peygamber’in Hayatı), Fıkhu’l-ibadât (İbadetlerin 
Fıkhı) derslerini başarıyla tamamladık. Kıraat, kavâid ve muhâ-
dese gibi alanlarda bizlere sunulan ek ders programlarına da ka-
tılım gösterdik. Hocalarımız, gerek derste ellerinden geldiğince 
fasih ve yavaş konuşarak, gerekse ders dışında kafamıza takılan 
bölümleri tekrar anlatarak bize çok yardımcı oldular. 

Umman İzlenimleri
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Güncel
Umman’da çoğu insanın Türk ve İslâm kelimelerini yan yana gör-
meye bile alışık olmadığını, ülkemizi doğru bir şekilde tanımaları-
na imkân sağlayacak kaliteli çalışmalara imza atılamadığını ve Tür-
kiye’nin daha çok Türk dizileri ile tanındığını hep birlikte üzülerek 
gördük. Davet edildiğimiz seminer, program ve toplantılarda söz 
alarak Müslüman-Türk hüviyetimizi gücümüz ölçüsünde tanıtma-
ya çalıştık ve birçok olumlu geri dönüş aldık.

Umman’ın petrol ve doğalgaz zengini bir ülke olması, lüks yaşamı 
da beraberinde getiriyor. Sultanlık ile yönetilen bu ülkenin, henüz 
bundan otuz yıl öncesinde elektrik, yol ve su gibi alt yapı hizmet-
leri bile tamamlanamamış medeniyet yoksunu bir ülke olduğunu 
öğrenince, şaşkınlığımızı gizleyemedik. 1971’den bu yana idareyi 
elinde bulunduran bugünkü Umman Sultânı Kābûs b. Saîd b. Tey-
mûr ile ülkelerine medeniyetin geldiğini söyleyen Ummanlıların 
sultanlarını ne denli sevdiklerini gördük.

Halkın yüzde yetmişi İbâziyye (İbâdiyye) mezhebine mensup. 
Umman’a gelmeden önce İbâziyye’nin ehl-i sünnet fırkasından 
olmadığını öğrenerek çıktığımız bu yolculuğun sonunda İbâziyye 
mezhebinin ortaya çıkışı, tarihî gelişimi, akāidi ve fıkhına genel 
itibâriyle baktığımızda; kabile zihniyetiyle kendi içine kapanarak 
dar bir düşünce ve hayat anlayışını benimseyen ve böylece bu-
gün varlıkları silinmiş bulunan diğer hâricî fırkaların aksine, çeşitli 
İslâm mezheplerinin kendilerine uygun düşen anlayışlarından fay-
dalanma yoluna giden, hareketlerine yön verecek ve devamlarını 
sağlayacak kaynakları benimseyen bir mezhep olduğunu gördük. 
Ehl-i sünnetten farklı olduklarını beyan eden hocamıza fırka-ı nâ-
ciye hakkındaki görüşlerini sorduğumuzda, “Allah’a ve Resûlü’ne 
iman edip ömrünü takvâ ile geçiren, Rabbimizin bütün kullarıdır” 
şeklinde geniş kapsamlı, kesin ve net bir cevap aldık. Umman’da 
İbâziyye’nin yanı sıra Şafiî ve Hanbelî; ve az da olsa Şîa mezhebi 
mensubu bulunduğunu; ve bir İbâzî olan Sultan Kābûs’un, hiçbir 
şekilde mezhep kargaşasının yaşanmadığı barış ve huzur dolu bir 
toplum oluşturma adına azamî gayret sarf eden, hatta mezhep 
tartışmalarına girenlerin hapse atılması gerektiğini öngören has-
sas bir sultan olduğunu gördük. Gerçekten de bu hassas terazinin 
kefelerinin halk bazında da dengede tutulması, gördüğümüz güzel 
manzaralardan biriydi. Fakültede dersler işlenirken her mezhebin 
görüşlerine yer verildiğini bizzat gördük. Her yönüyle kendileri-
ne hayran kaldığımız Umman insanının, mezhep taassubu adına 
birbirlerine savaş açanların içine düştüğü cehalete düşmediğini, 
aksine İslam dünyasının fikrî çeşitliliğini ve ilmî zenginliğini sembo-
lize eden farklı fırkalara mensup bu insanların, tek bir safta tek bir 
ilaha ibadet ettiklerini görünce mutlu olduk.

Umman, tarihte Osmanlı hakimiyetine hiç girmemiş bir Arap 
ülkesi olma özelliğini taşıyor. Arap yarımadasının güneyinde yer 
alan, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu ile çevrili Umman’ın sınır 
komşuları; Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabis-
tan’dır. Başkenti Maskat ve nüfusu 2 milyon olan Umman top-
raklarının büyük bir kısmı çöllerle kaplı. Kış ayları, sıcaklığın 25 
derece altına düşmediği, yazları ise termometrelerin 50 dereceye 
kadar yükselebildiği sıcak bir ülke. Başkent dışında en önemli şe-
hirleri; Nizwa, Salâle, Sahar, Rustak, Musandam, Al Hamra, Şur 
ve Tiwi. Bu şehirlerden çoğunu ziyaret etme imkânı bulduk. En 
güneyde yer alan Zufar Valiliğine bağlı Salâle şehri, ülke geneline 
hakim olan çöl iklimine meydan okurcasına yeşil kalmayı başara-
bilen doğal güzellikler abidesi bir şehir. Zufar’a gidemesek de bu-
lunduğumuz muhit ve çevresinde yeşile doyduk diyebiliriz. Çünkü 
Umman’da ağaçlandırmaya ve bunun korunmasına çok önem ve-
riliyor. Umman’ın cadde ve sokakları da oldukça temiz. Camileri, 
evleri ve resmi binaları klasik Arap mimarisiyle inşa edilmiş müte-
vazı binalar olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse hiç gökdelen ve 
büyük kule görmedik desek yanlış olmaz. Umman henüz bozul-
mamış doğal güzellikleri, büyüleyici sarp dağları, derin kanyonları, 
yemyeşil vadileri, okyanusu ve tabii ki çölleri ile görülmeye değer 
muhteşem bir ülke. Beni Khalid, Shab ve Tiwi olmak üzere en 
önemli üç vadisini ve Hâviyetü’n-necm adını verdikleri büyük ve 
derin kanyonu gezdik. Okyanusta gün batımını izlemenin verdiği 
hazzı ise kelimelere dökemiyoruz. Çölde konakladığımız zaman; 
gecenin sessizliğinin ay ışığı ve yıldızlar ile birleşerek gönül derya-
mıza bıraktığı yansıma, gündüzünde ise ufuk ile kumun, gökyüzü 
ile güneşin muhteşem âhengi, bedevî çadırlarında hurma eşliğinde 
umman kahvesini yudumlamanın zevki, dans eder gibi yürüyen 
develerin endamı ve safari macerası, bizim için hiç unutamayaca-
ğımız tatlı anılar ve hoş manzaralar olarak kaldı. Kıyafetleri, kutla-
maları, yerel mutfağı, günlük yaşantıları, gelenek ve göreneklerine 
bağlılıkları ile kendilerine özgü bir profil çizen Umman insanı, aynı 
zamanda modern yaşamın kendilerine sunduğu bilimsel, ekono-
mik ve teknolojik alandaki tüm hizmetlerinden azami oranda ya-
rarlanmakta. Cadde esnafından üniversitedeki profesöre kadar 
herkes İngilizce biliyor ve konuşabiliyor. Ülkedeki ara eleman ih-
tiyacını Hintliler karşılıyor. Her türlü temizlik, taşıma işi ve inşaat 
sektöründe çalışan işçilerin hemen hepsinin Hintliler olduğunu 
gördük. Hiç tatmadığımız baharatları ve kokuları tatmış, renkli 
kumaşlara bürünmüş bu renkli insanların kültürünü de bir derece 
tanıma fırsatı bulmuş olduk. 

2013-2014 bahar dönemi hem maddî, hem manevî, hem de ilmî 
alanda sayısız tecrübe kazandığımız güzel bir yarıyıl oldu. Umarız 
bizden sonra gidecek olan arkadaşlarımız, bizden çok daha güzel 
anılar biriktirerek hayatlarına güzel bir sayfa eklerler. Bu yolculuğa 
çıkmamıza vesile olan, başta Prof. Dr. Ali Köse olmak üzere, Er-
tuğrul Boynukalın ve Yakup Kara hocalarımıza, bizlere tanıdıkları 
imkân, verdikleri teşvik ve cesaret, kaliteli bir nesil yetiştirme adı-
na gösterdikleri gayretten dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Ai-
lelerimize, yakınlarımıza ve maddî-mânevî destekleri ile yanımızda 
olduklarını hissettiren herkese de şükranlarımızı sunuyoruz.

Nuran Sarıcı



Güncel

Katar, ancak üç yüz bin kadarı Katarlı olan yaklaşık iki milyon nü-
fusa sahip ve diğer körfez ülkeleri gibi refah seviyesi yüksek bir 
ülke. Doğalgaz ve petrol Katar’da gelir seviyesini yükselten baş-
lıca kaynaklar arasında yer alıyor. Bununla beraber ülkede refah 
seviyesi iyi olmayan, genelde hizmetçi olarak veya alt grup işlerde 
çalışan yabancılar da var. Daha çok Hindistan ve Bangladeş gibi 
ülkelerden gelenlerin çalıştığı bu hizmet sektörü maalesef kölelik 
benzeri bir kuruma dönüşmüş.

Ülkede pek çok farklı milletten insanın bulunması, İngilizceyi 
burada ikinci dil haline getirmiş. Dolayısıyla Arapça öğrenimi 
noktasında bizi geliştirecek bir sosyal hayat bulamadık. Bu açı-
dan Katar’a gitmeyi düşünenler, bir Batı ülkesine gidiyormuş gibi 
hareket ederse, en azından orta seviye bir İngilizce bilgisi olur-
sa, farklı kültürlerle iletişim içinde olabilme bakımından oldukça 
faydalı olacaktır. Katar halkı Türkleri fazlasıyla seviyor. İlk etapta 
soğuk gibi dursalar da daha sonra ne kadar yardımsever insanlar 
olduklarını anlıyorsunuz.

Katar’da gezilebilecek yerler sınırlı. Ancak yine de gidilecek yerler, 
görülecek güzellikler mevcut. İslâmî Sanatlar Müzesi, el-Cezîre bi-
nası, Fanar Kültür Merkezi, Katâra, bazı câmiler, uçsuz bucaksız 
sahil şeridi gibi çeşitli mekanlar kültürel açıdan dolu, aynı zamanda 
güzel vakit geçirilebilecek yerler. Ve tabi ki her önemli şehrin nasıl 
bir silueti varsa, Doha’nın da simgesi olan meşhur burçlar (gök-

delenler) var. Sayıları her geçen gün artan bu burçları 
akşam ışıklarla renklendirilmiş halde izlemek de ilginç 
bir duygu doğrusu.

Katar’da aynı zamanda pek çok önemli isimle tanışma 
imkânı da bulunuyor. Yusuf el-Karadâvî, Halid Meşal, 
Ali el-Karadâğî, Abdülfettah Ebû Ğudde’nin talebe-
lerinden Suriyeli Âlimler Birliği Üyesi Mecîd Mekkî 
gibi isimlerin yanında, Katar’ın Türkiye ile iyi ilişkileri 
sebebiyle, Türkiye’den gelen üst düzey isimlerle de 
“yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler” vasfıyla 
tanışma imkânı doğuyor. Tabi bu imkanları değerlen-
direbilmek için sosyal ve aktif  olmak önemli. Bunun 
dışında üniversitede pek çok kıymetli hoca ile ünsiyet 
kurma imkânı mevcut. Burada, bizi en iyi şekilde ağır-
layan ve ellerinden gelen desteği bizden esirgemeyen 
Katar Üniversitesi’ndeki Türk hocalarımızı anmazsak 

olmaz. Özellikle Ali İhsan Pala hocamız, Muhammed Aydın ho-
camız ve diğer hocalarımız bizlere çok yardımcı oldular. Zaman 
zaman üzüldüğümüz bazı durumlar, şahit olduğumuz bazı olum-
suzluklar oldu elbette, fakat bugünden bakınca onları kayda değer 
bulmuyoruz. 

Son olarak bizler için en önemli olan noktadan; eğitimden bah-
setmek istiyorum. Katar, sağladığı geniş imkânlar, Suriye ve Mısır 
gibi devletlerdeki karışıklıklar sebebiyle pek çok hoca, üstad ve 
ilim adamını topraklarında barındırıyor. Katar Üniversitesi’ndeki 
eğitim programının öğrenci odaklı ve kaliteli olduğunu söyleye-
biliriz. Ancak öğrenciler söz konusu olduğunda aynı kaliteden 
bahsetmek maalesef mümkün olmuyor. Üniversitenin kalitesine 
ve sunduğu imkânlara rağmen, öğrenciler genelde bu imkânlara 
rağbet etmiyorlar. Aynı zamanda hocalar, öğrencilerle iletişim için 
vakit ayırmak ve yoğun ilmî çalışmalar yapmak zorunda. Aksi tak-
dirde üniversitede kalması pek mümkün gözükmüyor. Bu durum 
da okulun kalitesine olumlu anlamda katkı sağlıyor.

Velhasıl Katar, dileyen için ilmî ve kültürel birikimini arttırabilece-
ği bir ülke. Katar’a gidip oraları tanımaktan; kurduğumuz güzel 
dostluklar ve kazanımlarımızdan dolayı mutluyuz. 

Muhammet Kasım Gültekin

Katar’dan
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2012-2013 eğitim öğretim yılında, Erasmus programı çerçevesin-
de üniversitemizin anlaşmalı olduğu Osnabrück üniversitesinde, 
(Feyza Eşiyok –bir dönem– ve Feride Çavuş –iki dönem–) eğitim 
görme fırsatı bulduk. Eğitim sürecinde yaşadığımız tecrübeleri 
paylaşmak suretiyle, Erasmus Programı tercihlerinizde sizlere 
yardımcı olmak amacıyla bu yazıyı kaleme aldık.

Osnabrück, Almanya’nın 16 eyaletinden biri olan Aşağı Sakson-
ya’da bulunan küçük, sevimli bir şehir. Doğa ile medeniyetin bu-
luştuğu ve girişinde “Barış Şehrine Hoşgeldiniz” yazılı şehre ayak 
bastığımız ilk andan itibaren, biz de bu barış havasını hissettik. 
Osnabrücklüler bugün, Otuz yıl savaşlarını sona erdiren müzake-
relerin kendi şehirlerinde yapılmış olmasından gurur duyuyorlar. 
Bunun yanında Osnabrück ile Çanakkale, büyük bir savaş yaşa-
mış ve savaş sonrasında kendilerini yıldan yıla geliştirmiş şehirler 
olmalarından dolayı 2004 yılında kardeş şehir ilan edilmişler. Bu 
sebeple bu tarihten beri iki şehir arasında karşılıklı pek çok faali-
yet düzenleniyor.

Şehir merkezinde geniş bahçesi ve yemyeşil çimenlikleriyle 1974 
yılında kurulmuş olan Osnabrück Üniversitesi bulunuyor. Bizim 
okuduğumuz bölüm olan İslâm İlâhiyatı, henüz 2 sene önce açıl-
mış. Şu anda Almanya’nın en büyük İslâm Enstitüsü olan bu bö-
lüm, yaklaşık 70 öğrenci ile eğitime başlamış. Enstitü, kısa zaman 
önce kurulmasına rağmen, verilen desteklerle imam yetiştirme, 
lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alan yakla-
şık 200 öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. 

Temiz havası, sakin trafiği ve sıcakkanlı insanları ile Osnabrück 
yaşam kalitesi oldukça yüksek bir şehir. Ancak, İstanbul’da yaşa-
maya alışmış biri iseniz buradaki düzen ve sükûneti yadırgayabi-
liyorsunuz. Biz başta özellikle trafik kurallarına gösterilen titizliğe 
alışmakta zorluk çektik. Bunun yanında gelişmiş ulaşım ağı kül-
türel faaliyetlerden yararlanmamız açısından bizim için büyük bir 
fırsat oldu. Avrupa genelinde trenle ulaşımın yaygın olması saye-
sinde birçok ülke ve şehri tanıma imkanı bulduk. Yaptığımız gezi-
ler esnasında farklı kültürlerden farklı insanlarla tanıştık, böylelikle 
Almancanın yanı sıra İngilizcemizi de geliştirdik. 

Almanya’da şehir içi ulaşımda büyük-küçük, yaşlı-genç demeden 
hemen herkes bisiklet kullanıyor. Hatta bu bazen şehirlerarası 
ulaşım için de geçerli olabiliyor. Roma-Münih treninde tanıştığı-
mız 60’lı yaşlarında bir amca Münih’ten Roma’ya bisikletle gittiğini 
söyledi. 15 gün süren bir yolculuk yaptığını anlatırken biz de şaş-
kınlığımızı gizleyemedik.

Almanca farklı lehçelere sahip olduğu için Almanca konuşurken 
ülkenin neresinde olduğunuz önem kazanıyor. Dile yeni hakim 
olmaya başladığımız için, lehçe ile konuşan biriyle anlaşmak bi-
zim için bazen zor olabiliyordu. Bizim bulunduğumuz bölge; yani 
Aşağı Saksonya bölgesi ise Almancanın en güzel konuşulduğu yer 
olarak gösteriliyor. Almanca derslerimizde de hocalarımız bunu, 
dili burada öğrendiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuz hususuna 
da temas ederek, sık sık dile getiriyorlardı.

Almanya’da iklimin genel itibariyle gri, bulutlu ve yağmurlu oldu-
ğuna dair intibaın, Kuzey bölgeleri için doğru olduğu söylenebilir. 
Osnabrück’te; yılın sadece Haziran’dan sonraki üç ayı sıcak geç-
mesine rağmen, her mevsim yağışlı geçiyor. Bu durum, yağmur-
lu havadan hoşlanmayan bizim için bile zamanla olağan bir hale 
dönüşmüştü. Hatta yaz ayına denk gelen Ramazan’da havanın 
serin olması sebebiyle, daha uzun süre oruç tutmamıza rağmen 
fazla zorlanmadık. Ramazan’ın bir bölümünü orda geçirmiş ol-
mamız; bize Almanya’daki Müslümanların kültür ve geleneklerini 
nasıl koruduklarını görmek adına güzel bir fırsat oldu. Türklerin 
Osnabrück’te dört camisi var ve bu camilerde Ramazan boyunca 
herkese açık iftar veriliyor. Biz de orda bulunduğumuz müddetçe 
bu fırsatı değerlendirdik. Ayrıca Almanya’nın her yerinde olduğu 
gibi Osnabrück’te de Türklere ait bol miktarda kebapçı, pideci, 
bakkal ve emlakçı var. Bu dükkanlar ve özellikle kebapçılar, Türk-
lerin yanı sıra Almanlar tarafından da ilgi görüyor.

Hâsılı güzel arkadaşlıklar kurduk, unutulmayacak anılar biriktirdik, 
farklı hocaların bilgilerinden faydalandık ve bir Avrupa ülkesindeki 
hayata dair fikirler edindik. Erasmus, bize hem dil, hem de kültür 
açısından güzel tecrübeler kazandırdı. Geriye dönüp baktığımız-
da; yüksek lisans ya da doktora eğitimi için tekrar gitmeyi düşü-
nebileceğimiz bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Erasmus’a katılacak 
arkadaşlara tavsiyemiz evrakların hazırlanmasındaki meşakkatli 
süreçte dirayetli olup vazgeçmemeleri, yolun sonunda onları 
bekleyen güzelliklerin olduğunu bilmeleridir.

Feyza Eşiyok- Feride Çavuş

Bir Erasmus Tecrübesi
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Prof. Dr. Salih Tuğ
Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer

Muhterem Hocam, siz fakülte-
mizin kurucu dekanı olarak arka ar-
kaya üç devre boyunca fakültemizde 
dekan olarak görev yaptınız. Bu süre 
zarfında hayata geçirdiğiniz projele-
riniz hakkında bilgi verir misiniz?

Fakülteye ait projelerimden bah-
setmeden önce kendi projelerimden 
bahsetmek isterim. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra, doktoramı Edebiyat Fakültesi “İs-
lam Araştırmaları Enstitüsü” asistanı ola-
rak, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan ho-
camın kürsüsünde tamamladım (1963). 
İslam vergi hukukunun teşekkül tarihi 
üzerinde çalıştım. Esas hedefim İslam 
Hukuk Tarihi üzerinde çalışmaktı. Çün-
kü hukuk tarihi dersleri fakültede ilgimi 
çekmekteydi ve kendimi oraya meylet-
tirmiştim. Fakat İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde İslam Hukuk Tari-
hi üzerine bir doktora çalışması yapma 
imkânım yoktu. Zira fakültede böyle bir 

uzmanlık alanı bulunmuyordu. Bu imkânı 
Edebiyat Fakültesinde buldum. Orada, 
Zeki Velidi Togan hocamın izni, Fuat 
Sezgin hocamın yardımları ve Muham-
med Hamidullah hocamın direktifleriyle 
doktora tezimi tamamladım. Sonra aynı 
fakültede “İslam Araştırmaları Bilim Da-
lında” doçentliğimi ve profesörlüğümü 
elde ettim. Nihayetinde 1976’da, yani 
fakülteye girişimden yirmi sene sonra, 
1956’dan itibaren kadrolarında çalıştığım 
aynı enstitünün müdürlüğü bana nasip 
oldu. Söz konusu görev süresince hem 
kendim ve hem de İslam Araştırmakarı 
Enstitüsü için benim planlayıp geliştirdi-
ğim bazı projelerim vardı. Ancak Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi için 
ısrarla dekanlık teklif  edilince, bir tercih 
yapmak durumunda kaldım. Bu esnada 
gerek enstitünün ilerlemesine yönelik, 
gerekse şahsî ve ilmî projelerimle, Mar-
mara Üniversitesi’ne bağlanarak henüz 
fakülteye dönüşmüş olan ilahiyat fakül-
tesini mukayese edince, burası İstanbul 
Üniversitesi’ne ağır bastı. Zira burada 
çalışmamın akademik çerçevede bu ku-
ruma daha fazla katkı sağlayacağı kanaa-
tine vardım. Dolayısıyla daha önce 1959 
yılında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 
“İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü” olarak 
kurulan bu kurumu, fakülte olarak daha 
yüksek bir akademik seviyeye ulaştırma 
projesi 1982’den itibaren başlamış oldu. 

Bu doğrultuda öncelikle mevcut 
öğretim üyelerinin akademik durumları-
nın düzenlenmesi gerekiyordu. 2647 sa-
yılı Üniversite reform kanununun getirdi-
ği geçici maddelerden istifade suretiyle, 
bu arkadaşlarımızın önceki çalışmalarını 
değerlendirmek üzere üniversiteler ve 
fakülteler arası komisyonlar kuruldu. Bu 
komisyonların değerlendirmeleri doğ-
rultusunda arkadaşlarımızın daha önce 

Bültenimizin bu sayısında söyleşi konuğumuz Fakültemizin kurucu dekanı, sayın Prof. Dr. Salih Tuğ. Fakül-
temizde 1982 ile 1994 yılları arasında, oniki yıl gibi uzun bir süre dekan olarak görev yapan hocamızın, 
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne dönüşme sürecinde büyük 
emeği söz konusudur. Hukuken emekli olsa bile, fiilen emekliliğin insan hayatında yeri olmadığına dair 
çok güzel bir örnek olan hocamızla gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi sizlerle de paylaşmak istiyor, bu vesile 
ile bize zaman ayırdığı ve tecrübelerini bizlerle paylaştığı için Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

ANCAK İLAHİYAT FAKÜLTELERİ 
DİNİN TEBLİĞİNİ LAYIKIYLA 
GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER
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yaptığı ilmî çalışmaların bazıları master, 
bazıları doktora seviyesinde değerlendi-
rilmiştir. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 
1959’dan beri idare edilen İstanbul Yük-
sek İslam Enstitüsü kadroları, 2647 sayılı 
üniversite reform kanunu ile Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kadroları-
na intikal ettirildi ve bu kadrolarda yer 
alan elemanların akademik seviyeleri, 
bahsettiğim komisyonlarca tayin ve tes-
pit edildi. Böylelikle biz, fakülteyi öncesi 
olmayan bir kurum yerine, kurumsal ni-
teliği devam eden bir fakülte mahiyeti-
ne dönüştürmüş olduk. Bu nedenle bir 
boşluk ve sıkıntı söz konusu olmadı. Ve 
bu hocalarımız mevcut ders müfreda-
tına göre derslerini mükemmel bir bi-
çimde yürüttüler. Daha sonra gelen bir 
takım yönetmelik değişiklikleriyle, ders 
programlarının ve hocaların akademik 
kariyerlerinin geliştirilmesi imkânlarını 
yerinde kullanmak suretiyle, fakültemiz 
Türkiye’de varlığını nitelik ve nicelik bakı-
mından hissettirir hâle gelmeye başladı. 
Enstitüden gelen akademik kadroların 
fakültemize kazandırılması, fakültemize 
akademik bir hamle yaptırmıştır. Yetiş-
miş ve akademik seviyesi kontrol altına 
alınmış bu elemanlar, yayınları ve verdik-
leri dersler, millî ve uluslararası seviyede 
katıldıkları kongrelerde sundukları teb-
liğler ve diğer yayın ve çalışmalarıyla te-
mayüz etmiş kimselerdir. Hatta o kadar 
ileri gidenler oldu ki; Tunus’a, Mısır’a, 
Suudi Arabistan’a ve Malezya’ya ders 
vermek üzere giden ve oralardaki üni-
versitelerde verdikleri derslerle temayüz 
eden hocalarımız söz konusu oldu. Bu, 
bugün dahi üzerinde durulması gereken 
önemli bir akademik gelişim meselesidir.  

Akademik kadro yanında önem 
verdiğim bir diğer gelişme de, fakülte-
mize bir kütüphane kazandırmak ve onu 
geliştirmek olmuştur. Vaktiyle çok küçük 
bir salonda çatı katında faaliyet gösteren 
enstitü kütüphanesi, tabii ki fakültemiz 
için yetersizdi. Yeni binâ, kitap ve alan-
larla geliştirilmesi gerekiyordu. Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın 
aracılığıyla, mimar Mehmet Ali Örnek’in 
projesi olan kütüphane binasının inşaatı-
nı başlattık. Sonrasında  yapımını rektör-

lüğün üstlendiği kütüphane binası devlet 
bütçesi ile tamamlanarak, zemin katla-
rıyla beraber baş katlı mükemmel fizik 
yapısıyla faaliyet gösteren bir kütüphane 
haline geldi. Başta merhum Ziya Demir 
olmak üzere kütüphane müdürlerimizin 
ve özellikle Fakülte Sekreteri Ahmet 
Kahraman’ın bu konuda gösterdikleri 
gayretler büyüktür. 

Fakültede önem verdiğim bir diğer 
husus, sosyal ilişkileri temin eden bir va-
kıf  faaliyetinin sürdürülmesiydi. Vakfımı-
zın kendi imkânlarını seferber etmesiyle 
1980’li yıllarda, dekan yardımcım Prof. 
Dr. Saim Yeprem’in de gayretleriyle, 
hocalarımızın odalarına varıncaya kadar 
bütün fakültede bilgisayar sistemi ve ağı 
kurma imkânı bulduk. Böylelikle, mesela 
mezuniyet sonrası diploma işlemlerini, 
bir hafta, hatta üç gün içerisinde tamam-
layarak öğrenciye diplomasını verecek 
hale geldik. Daha önceki yıllarda bu, ev-
rak üzerinde aylar süren çalışmalardan 
sonra yapılabiliyordu. Dolayısıyla bilgi-
sayarın kullanılması da fakültemiz için bir 
gelişmedir. Hatta diyebilirim ki, Marma-
ra Üniversitesi’nde öğretim üyelerine 
varıncaya kadar fakültedeki bütün idari 
sistemini bilgisayar ile donatan ilk fakülte 
biz olduk. Bu konuda Marmara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Ali Özek ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Orhan Oğuz’un gayret ve müsamahaları 
da önemle anılmalıdır. 

Önem verdiğim konulardan biri 
de, öğrencilerin sosyal ve akademik 
faaliyetlere aktif  biçimde katılmasıydı. 
Bunu, fakülte içi öğrenci kulüpleri vası-
tasıyla sağlamaya çalıştık. Yaklaşık yirmi 
kadar kulübün kurulduğunu hatırlıyo-
rum. Hocaların danışmanlığında kuru-
lan ve kültürel, hatta akademik alanda 
faaliyet gösteren bu kulüpler; öğrenci-
lerin derslerle ve fakülteyle ilişkilerini ve 
aidiyet duygularını geliştirmek suretiyle 
büyük faydalar sağlamışlardır. Nitekim 
bugün hala bu kulüplerin faaliyetleri de-
vam etmektedir.

Tüm bunların yanında İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nden devren al-
dığımız yerleşke alanı fakülte açısından 
oldukça yetersiz olduğu için, rektörü-
müz Orhan Oğuz’un gayretleriyle çe-
şitli istimlâkler yapılarak mevcut alanın 
genişletilmesi imkânına da kavuştuk. 
Böylece birimlerimizi bir fakültenin sı-
ğabileceği yaklaşık kırk dönümlük bir 
alana yerleştirme imkânımız oldu. Ni-
tekim bugün fakültemiz aynı alan içe-
risinde daha göze çarpan mimari nite-
likleri ile fakültenin şahsiyetini yansıtan 
binalarla yenilenmektedir. Bu konuda 
hizmet edenlerin ve emeği geçenlerin 
emeklerinin meşkûr olmasını diliyorum. 
Kısacası on iki yıl süren dekanlık göre-
vimde hem öğretim elemanları, hem 
öğrenciler, hem de fakültenin yapısı iti-
bariyle bir akademik kalkınma hamlesi 
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başlattığımızı söyleyebilirim. Şu noktaya 
önemle işaret etmek boynumun bor-
cudur: Bahsettiğim akademik gelişim 
projelerindeki başarılarda “aslan payı”, 
bu maksatla kurduğum ve tam bir daya-
nışma ve geçimlilik içinde uzun seneler 
çalışmalarımızı yürüten “takım arkadaş-
larıma” aittir. Ben ise bu takımın arka-
sında duran sadece bir “üye” idim.

Türkiye’de toplumsal meselele-
rin çözümünde ilahiyat fakülteleri-
nin rolü sizce nedir? Bu rolün hakkıy-
la yerine getirildiğinden bahsetmek 
mümkün müdür?

Din dediğimiz sosyal müessese 
inkâr edilemez bir gerçektir, bir vakıadır. 
Din deyince akla sadece İslam gelmez. 
Çeşitli dinler vardır dünyada. İnanma-
yanın da, bir şeye inanmadığını ifade 
eden insanın da, inanmamaya inanmak 
gibi kendine göre bir takım inanışları 
vardır. Bu din vakıası insanın tabiatında, 
yaratılışında vardır. Ama insanlık tari-
hine baktığımızda, Hz. Adem’den beri 
bütün toplumlarda bir takım filozofla-
rın ve eğitim müesseselerinin yanında 
peygamberlerin de sosyal hareketler 
içinde bulunduğunu görüyoruz. Ve Hz. 
Adem’den bu yana gelen, sayısını bile 
bilemediğimiz peygamberler insanlığı 
belli bir seviyeye yükseltmeye çalışmış-
lardır. Bu peygamberlerin ilim ve eylem 
kaynağı ilâhî iradedir. Yani vahye dayalı 
olarak toplumda Allah ile kul ve kul ile 
kul arasındaki ilişkiyi tanzim etme vazi-
fesiyle yürümüşlerdir. Geçmişteki bu 
gerçeğe binaen bugün dahi toplumlarda 
aynı ihtiyaçları görüyoruz. Ancak son 
peygamber gelmiş, görevini yerine ge-
tirmiş ve peygamberlik devri kapanmış-
tır. Fakat toplumlarda insanların sahip 
oldukları inançların, dinî hayatların da 
tanzim edilmesi lazımdır. Özellikle bun-
ların akademik, yani bilgi ve anlayış se-
viyeleri yüksek âlimler tarafından hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Türkiyemizi 
düşünecek olursak, İslam’a önem veren 
ve vermeyenler arasında farklılıklar olsa 
bile, bu insanların dini bilgiye ihtiyacları 
vardır. İşte bugün ilahiyat fakülteleri, bu 
bilgi müesseselerinden biri olarak örgün 
anlamda en yüksek seviyede yerini almış 

bulunmaktadır. Bunun yanında edebiyat 
fakülteleri de, sosyoloji, dinler tarihi ve 
Türkoloji gibi alanlarda bir miktar dinle 
meşgul olabilirler. Ancak ana damar ila-
hiyat fakültelerindedir. İlahiyat fakültele-
ri, halkın gerçek ilmin süzgecinden geçiri-
lerek rafine edilmiş bilgilere ulaşabilmesi 
için hem “veresetü’l-enbiya” özelliğine 
sahip öğretim üyeleri ve hem de dersleri 
ve diğer ilmî faaliyetleri ile mutlaka bir 
iş görmektedirler. Bu bakımdan ilahiyat 
fakültelerinin Türkiye’deki dinî yaşama 
önem veren, inançlı insanların yanında, 
seküler bir entellektüel yapıya sahip kim-
selerin de din alanında aydınlatılmasında, 
bilgilendirilmesinde büyük faydaları ol-
duğunu düşünüyorum. 

Bu rolü hakkıyla ifa ettiklerini söy-
lemek ise, bugün için hemen mümkün 
değildir, zira bu bir gelişmedir, süreçtir. 
“İyi”nin düşmanı “daha iyi”dir. Dolayı-
sıyla daha iyinin peşinden koşarak, bu 
fakültelerin evrilip tekâmül ettirilmeleri, 
geliştirilmeleriyle daha faydalı olacakları-
nı düşünüyorum.

Size göre ilahiyat fakültelerinin 
Türkiye ve dünya vizyonu ne olma-
lıdır? Fakültemiz başta olmak üzere 
ülkemizdeki ilahiyat fakültelerini bu 
açıdan değerlendirdiğinizde neler söy-
leyebilirsiniz?

İslam’ın cihanşümul bir din olduğu-
nu, Hz. Adem’den bu yana Allah’ın emir-
lerini insanlara ileten bir peygamberler 
zincirinin varlığını ve İslam’ın bundan 
sonra da yine aynı fonksiyonunu devam 
ettireceğini düşünecek olursak, bundan 
böyle peygamber gelmeyeceğine göre, 
peygamberlerin bu vazifesi, onların va-
risleri olan ilim adamlarına düşmektedir. 
Bu ilim adamlarını aşağı yukarı temsil 
edecek olanlar da genellikle ilahiyat fa-
kültelerinde yetişmiş ve kendilerini ge-
liştirmiş olan ilim adamlarıdır. Diğer bazı 
dinlerin de cihanşümullük iddiaları olsa 
bile, biz İslam açısından konuşuyoruz. 
“Dünyadaki bütün müslümanların İslam 
dininin payidar olabilmesi, yaygın hale 
gelebilmesi ve insanlar tarafından kabul-
lenilebilmesi için faaliyet göstermeleri 
lazımdır” diye düşünüyorum. Araplar 
buna “dâva” diyorlar. Bunun klasik bir 

diğer adı da “tebliğ”dir, din tebliğidir. 
Dini tebliğ edersiniz, kabullenilir, ka-
bullenilmez, o ayrı bir mesele. Ancak 
tebliğ fonksiyonunun ilahiyat fakülteleri 
tarafından lâyıkıyla gerçekleştirilebileceği 
kanaatindeyim. Bu minvalde fakültemiz 
yerleşke inşaatını da tamamladıktan son-
ra, gelişmiş bir fakülte olarak müessesevî 
karakterinin büsbütün ağır basacağını 
düşünüyorum. Nitekim bugün fakülte-
mizde lisans ve lisansüstü seviyelerde 
kuvvetli çalışmalar yapılmaktadır. Öğ-
retim elemanlarımız yabancı ülkelerden 
gelen öğretim üyeleriyle de takviye edil-
mektedir. Bunun yanında yurtdışına git-
miş ve orada yaşayan vatandaşlarımızın 
çocuklarının burada okumasına imkân 
sağlayan “uluslararası ilahiyat” bölümü-
nün de bünyemizde faaliyet göstermesi 
gibi gelişmeler, fakültemizin daha da iyiye 
gittiğinin önemli göstergeleridir.

Son olarak, fakültemizdeki öğ-
rencilerimize meslek hayatlarıyla il-
gili tavsiyeleriniz nelerdir?

Tavsiye edeceğim temel şey, yeni 
girenden mezun olanlara kadar bütün 
öğrencilerimizin, öncelikle kendi ken-
dilerini gözetim ve denetim altında tut-
malarıdır. Bu gözetimde üzerinde dura-
cakları en önemli konu ve nokta şudur: 
“Ben bu ilahiyat mesleğini, bu ilim haya-
tını gerçekten seviyor muyum, sevmiyor 
muyum?”, “Ben buraya kendi isteğim ve 
arzumla mı başladım, yoksa birilerinin is-
teği, tavsiyesi üzerine mi?” İlahiyat fakül-
tesi öğrencileri bu mesleği seviyorlarsa 
ve gönülden merak edip öğrenmek isti-
yorlarsa fakültedeki eğitimlerine devam 
etsinler. Yoksa, tabii bana göre, bırak-
sınlar. Çünkü bu alanda ancak çok taraflı 
merak ve sevgiye dayalı bir çalışma hem 
kendilerini hem de müesseseyi başarıya 
ulaştıracaktır. İçtenliğe dayalı bir merak 
ve sevgi bu alanda esastır.

Katılımınız ve paylaşımlarınız 
için çok teşekkür ediyoruz Hocam...
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Sempozyum

İstanbul Müftülüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ve Üsküdar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Ömer Nasu-
hi Bilmen Sempozyumu, 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde Bağlar-
başı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bir dönem fakül-
temizde de hocalık yapmış olan merhum Bilmen’in muhtelif  
yönleriyle ele alındığı ve hatıralarla yâd edildiği sempozyum, 
İlahiyat ve ilim çevreleri kadar halkın da büyük bir ilgi ve ka-
tılımına sahne oldu.

8 Kasım Cumartesi sabahı Eyüp Sultan Camiinde Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, fakültemiz dekanı 

Prof. Dr. Ali Köse, hocalarımız ve diğer mülki amirlerin de 
katılımıyla sabah namazı kılındı. Sabah namazının ardından 
Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında medfun bulunan Ömer 
Nasuhi Bilmen hocanın mezarı ziyaret edildi. Yine aynı me-
zarlıkta yatmakta olan İstanbul eski müftülerinden Abdurrah-
man Şeref  Güzelyazıcı, Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet 
(Öğütçü) Efendi gibi önemli isimler de ziyaret edildi. Fatihalar 
okundu. 

Saat 10:00’da Üsküdar Valide-i Cedid camii İmam-Hatibi Ke-
rim Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 
Ömer Nasuhi Bilmen’in hayatını anlatan sinevizyon ile de-
vam etti. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak 
sempozyumun ev sahiplerinden Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen konuşma yaptı. Ardından fakültemizin dekanı 
Prof. Dr. Ali Köse ve İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yâran yaptık-
ları konuşmalarda katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür 
ettiler. Daha sonra Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler de 
kısa bir selamlama konuşması yaptı. Programın açılış konuş-
masını yapmak üzere Prof. Dr. Mehmet Görmez sahneye 
davet edildi. Görmez, Ömer Nasuhi Bilmen’in zor yıllarda 
üstlendiği müftülük ve hususen Diyanet İşleri Başkanlığı vazi-
felerine değindi ve merhumun dikkat çeken yönlerine, önemli 
hizmetlerine vurgu yaptı.

Sempozyum Ömer Nasuhi Bilmen’in hayatının ve eserleri-
nin değerlendirildiği “Ömer Nasuhi Bilmen’in Hayatı ve De-
ruhte Ettiği Vazifeler”, “Ömer Nasuhi Bilmen Ve Modern 
Bir Klasik Olarak Hukûk-ı İslâmiyye”, “Meal Yazarı, Müfessir 

Ömer Nasuhi Bilmen Anıldı
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Sempozyum

Ömer Nasuhi Bilmen

1883’te Erzurum’un Salasar köyünde doğdu. Küçük 
yaşta iken babasının vefatı üzerine Erzurum Ahmediyye 
Medresesi müderrisi ve nakîbüleşraf  kaymakamı olan 
amcası Abdürrezzak İlmî Efendi’nin himayesinde yetiş-
ti. Amcasından ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin 
Efendi’den ders okudu. İki hocası da yakın aralıklarla 
ölünce İstanbul’a gitti (1908) ve Fatih dersiâmlarından 
Tokatlı Şâkir Efendi’nin derslerine devam edip icâzet 
aldı (1909). Bu arada okumakta olduğu Medrese-
tü’l-kudât’ı da bitirdi (1913). Arapça ve Farsça’yı çok 
iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde şiir yazabilen Ömer 
Nasuhi Bilmen bir ara Fransızca’ya da merak sarmış ve 
bu dili de tercüme yapacak kadar öğrenmişti. 1912’de 
Beyazıt dersiâmı olarak göreve başladı. 1916’da Dârül-
hilâfe Medresesi Kısm-ı Âlî fıkıh müderrisliğine, 1920’de 
tekrar Hey’et-i Te’lîfiyye üyeliğine getirildi. 1922 yılında 
Meclis-i Tedkîkāt-ı Şer‘iyye üyeliğine nakledildi ve aynı yıl 
bu dairenin kaldırılması üzerine dersiâmlığa devam etti. 
1923’te Sahn Medresesi kelâm müderrisi oldu. 1943’te 
İstanbul mütfülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihin-
de Diyanet İşleri başkanlığına tayin edildi ve henüz bir 
yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. 
Uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetin-
de de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, Dârüşşafaka Lise-
si’nde yirmi yıla yakın bir süre ahlâk ve yurttaşlık dersleri 
okuttu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda ve Yüksek İslâm 
Enstitüsü’nde usûl-i fıkıh ve kelâm dersleri verdi. Haya-
tının sonuna kadar ilmî çalışmalarını sürdürdü ve sekiz 
ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 
1971’de İstanbul’da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen 
Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi.

Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul müftülüğüne tayin edildi-
ği tarihten itibaren vefat edinceye kadar gerek ilmî ve 
ahlâkî otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve tevazuu 
ile dinî konularda Türkiye’de müslüman halkın başlıca 
güven kaynağı olmuştur. İnançta, ibadet ve ahlâkta ehl-i 
sünnet mezhebini şahsında tam bir liyakatla temsil et-
tiği için herkesin saygı ve sevgisini kazanmıştı. Şüphesiz 
bunda yaşadığı sürece aktif  politikanın dışında kalma-
sının da önemli rolü vardır. Aslında Diyanet İşleri baş-
kanlığından on ay gibi çok kısa bir süre içinde ayrılma-
sının gerçek sebebi, o günkü yönetimin Türkçe ezan ve 
benzeri konularda Ömer Nasuhi Bilmen’i kendi politik 
amaçlarına alet etmeye kalkışmasıdır. Zira Bilmen de 
selefleri gibi dinî meseleler söz konusu olunca asla taviz 
vermeyen bir yapıya sahipti. 

Hayatının büyük bir kısmını telifle geçiren ve temel İs-
lâmî ilimler alanında çok sayıda eser veren Ömer Nasuhi 
Bilmen’in başlıca eserleri şunlardır: 1. Hukūk-ı İslâmiy-
ye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu. Mezhepler arası mu-
kayeseli sistematik bir İslâm hukuku kitabı olup Latin 
harflerinin kabulünden sonra Türkiye’de İslâm hukuku 
sahasında kaleme alınmış ilk ve en muhtevalı eserdir. 
2. Büyük İslâm İlmihali. Dilinin ağır olmasına rağmen 
şimdiye kadar 2.5 milyonun üstünde basılarak erişilmesi 
güç bir rekor kırmış bulunan eser, Türkiye’de uzun yıllar 
ihmal edilen halkın dinî bilgilerle ilgili ihtiyacının gideril-
mesinde önemli bir boşluğu doldurmuştur. 3. Kur’ân-ı 
Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri. Eserde önce sûre-
ler ve muhtevaları hakkında kısa bilgi verildikten sonra 
âyetlerin meâli yer almakta, ardından her âyetin sade 
bir üslûpla izah ve tefsiri yapılmaktadır.

24-25

ve Şâir Olarak Ömer Nasuhi Bilmen”, “Ömer Nasuhi Bilmen’in Hadis ve Ahlâk 
İlimlerine Katkıları”, “Bir Fakih ve İlmihal Yazarı Olarak Ömer Nasuhi Bilmen” ve 
“Modern Dönemde Bir Kelâm Âlimi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen” adlı altı otu-
rumla tamamlandı. Fakültemizden Prof. Dr. Salih Tuğ, Prof. Dr. Rahmi Yâran, Prof. 
Dr. Nihat Temel, Prof. Dr. 
Hüseyin Elmalı, Prof. Dr. 
Fahrettin Atar, Prof. Dr. 
Mehmet Erdoğan, Prof. 
Dr. Abdullah Kahraman, 
Prof. Dr. Kemal Yıldız, 
Prof. Dr. İlyas Çelebi, 
Prof. Dr. İsmail Taşpınar, 
Doç. Dr. Hasan Cirit, 
Yrd. Doç. Dr. Muhammet 
Abay, Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Efendioğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Bulgen 
sempozyuma tebliğci ve 
oturum başkanı olarak 
katkıda bulundular.



Panel ve Konferanslar

2014-2015 akademik eğitim öğretim dö-
nemi başlarında gelişen Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi ile Borsa İstanbul 
arasında ortak çalışmalar yapma düşün-
cesinin ilk ürünü olarak İslam iktisadı ve 
finansı üzerine uluslararası bir konferans düzenlenmesine karar verildi. 11 Kasım 2014 
tarihinde Raffles Otel İstanbul, Zorlu Center’da düzenlenen “Uluslararası Tarihi, Teo-
risi ve Pratiğiyle İslâm İktisadı ve Finansı: Türkiye Örneği” başlıklı konferansın bilimsel 
ayağını başta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Köse ve İslam 
Hukuku ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak olmak üzere fakülte dekanlığı ve 
İslam Hukuku bilim dalı öğretim elemanlarından Doç. Dr. İsmail Cebeci ve Öğr. Gör. 
İsmail Eriş yürüttüler. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana bilim dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer de yaptığı sunum ile; aynı zamanda İstanbul müftüsü 
olan Prof. Dr. Rahmi Yâran ise açılış konuşması ile konferansın bilimsel ayağına katkıda 

bulundular. Konferansın fiziki organizasyon ayağını ise Borsa İstanbul çalışanlarından Doç. Dr. Erk Hacıhasanoğlu liderliğinde bir ekip 
yürüttü. 2014-2015 akademik yılı başında hazırlıklarına başlanan konferans çalışmaları yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 
10 akademisyenin iki oturumda İngilizce ve Türkçe ola-
rak sunumlarını yaptığı, OIC ülkeleri de dâhil dünyanın 
çeşitli ülkelerinden geniş bir katılım ile 11 Kasım 2014’te 
bir günlük bir çalışma olarak başarıyla gerçekleştirildi. 
İslâm iktisadı ile ilgili Türkçe literatürün değerlendirildiği, 
düşünce ve metodoloji bazında süregelen tartışmaların 
uygulama açısından nelere kaynaklık ettiğinin ele alındığı 
konferansla ilgili sunumlara ve detaylı bilgiye aşağıdaki 
linklerden ulaşılabilir:

http://www.borsaistanbul.com/islam-iktisadi-konferansi

http://www.youtube.com/watch?v=MIa5ezUBtCc

Türkiye Örneğinde İslâm İktisadı ve Finansı Konuşuldu
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Arapça, içinde bulunduğumuz kültürel çevre ve paylaştığımız ta-
rih açısından üzerine eğilinmesi gereken bir dildir. Dünyada da en 
önemli ve en çok konuşulan dillerden birisi olan Arapça’nın ya-
bancı bir dil olarak öğretimi meselesi, bu öğretim faaliyetinin bir 
parçası olan kurum ve şahıslar nezdinde her geçen gün daha fazla 
ilgi görmektedir. Bu ilgi Arapça öğretimi konusundaki yöntem 
arayış ve tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Türkiye’de 
uzun yıllardır Arapça öğretiminin yükseköğrenim seviyesinde 
sürdürüldüğü köklü bir kurum olan Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi bu alanda sahip olduğu deneyimleri, dil öğretiminde uz-
man saygın kuruluşlarla son yıllarda uluslararası düzeyde ilişkiler 
kurarak geliştirmektedir. Ayrıca bu kurumlara kısa ve uzun dö-
nemli kurslarda öğrenim görmeleri için öğrencilerini göndererek 
söz konusu tecrübelerini güçlendirmektedir. 

Bu anlayıştan hareketle Arapça öğretiminde uzmanlaşmış ulusla-
rarası merkezlerin en yetkin temsilcilerini dinlemek, kendileriyle 
fikir alışverişinde bulunmak ve onların öğrencilerimizle yaşadıkları 
deneyimleri öğrenmek için fakültemiz tarafından ilmî bir toplantı 
düzenlendi. 

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. 
Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın selamlama konuşmasıyla başlayan 
program, Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Prof. Dr. Ali Köse’nin açılış 
konuşmalarıyla devam etti. Ardından yabancı misafirler adına söz 
alan Katar İslâmî İlimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muham-
med Halîfe ve Dâru’l-Hadîsi’l-Haseniyye Enstitüsü müdürü Prof. 
Dr. Ahmed Himlişî birer teşekkür konuşması yaparak konunun 
Türkiye’de gündeme getirilmesinin ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi ile 
başlayan ilişkilerin memnuniyet verici olduğunu beyan ettiler.

Programdaki ilk oturum fakültemizdeki Arapça öğretimini konu 
almaktaydı. Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Yrd. Doç. Dr. Abdüssa-
met Bakkaloğlu ve Öğr. Gör. Ahmed er-Ruhbân hazırlık eğitimin-
den itibaren başlayan eğitim süreçleri ve gelinen noktayı anlatan 
birer sunumda bulundular. İkinci oturumda Fas Dâru’l-Hadî-
si’l-Haseniyye Enstitüsü’ndeki tecrübeyi Dr. Muhammed el-

Ya’lâvî ve Dr. Abdullah er-Reşîdî anlattılar. 
Üçüncü ve dördüncü oturum ise Katar’daki 
dil merkezlerindeki Arapça öğretimi tec-
rübe ise ilgiliydi. Bu oturumlarda Prof. Dr. 
Muhammed Halîfe, Dr. Felâh İbrâhim Nâ-
sif, Dr. Muntasıf  el-Hamed ve Dr. Abdullah 
Abdurrahman birer sunum yaptılar.

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Ele Alındı

Panel ve Konferanslar
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Panel ve Konferanslar

28-29

Söyleşi

Söyleşi

Konferans

Nefs 
Psikolojisi

Milenyum Tarikatları Ahl al-kalam: Finding a 
Joint Muslim-Christian 
Theological Language

Mustafa Merter

12 Mart 2014

17 Nisan 2014

12 Mart 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Yönetim Kurulu Odası

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Kültür Merkezi Konferans Salonu

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

Fakültemiz Din Psikolojisi Anabilim Dalı, 17 Nisan 2014 tarihinde psikiyatrist 
Dr. Mustafa Merter ile son kitabı Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili üzerine, 
lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Merter, klasik 
Batı psikolojisinin insanı bilinçaltının yönlendirdiğini savunarak yükselme po-
tansiyelini ihmâl eden Freud ve Jung merkezli anlayışının karşısında, Kur’an 
ve tasavvufa dayanarak geliştirdiği nefs psikolojisi kavramını anlattı. İnsanın 
“esfel-i sâfilîn” ile “ahsen-i takvîm” arasındaki gelişim potansiyelini vurgulayan 
Merter’in, kitabında geniş yer verdiği rüya konusuna yaklaşımı da ilgi çekti. 
Salih rüyayı “onaran rüya” olarak tanımlayan Merter, kişinin rüya yorumları 
ile tekâmülüne katkı sağlayabileceğini belirtti. Sınırlı katılımın olduğu söyleşi, 
öğrencilerin sorularıyla karşılıklı bir diyalog havasında gerçekleşti.

12 Mart 2014 tarihinde fakültemiz de-
kanı Prof. Dr. Ali Köse ile  Milenyum 
Tarikatları kitabı üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Ali Köse, Batı’da Mor-
monlar, Advenistler, Moon tarikatı ve 
intihar tarikatları gibi çeşitli dini akım-
ların 1960’lı yıllardan itibaren hızla 
çoğaldığına dikkat çektikten sonra bu 
tarikatlerin bu denli talep görmesinin 
sebepleri üzerinde durdu. Köse’ye 
göre Endüstri Devrimi ve Fransız İh-
tilâli’nden sonra dinden uzaklaşan Batı, 
içine düştüğü manevi boşluğu doldur-
ma amacıyla Kilise’ye alternatif olan bu 
gibi akımlara yönelmeye başladı. Mo-
dernitenin akılcılık, bireysellik ve laiklik 
temelleri üzerine yükseldiğini, bunların 
aşırı yorumlanmasının insanı dinden ve 
manevi yaşamdan kopardığını belirten 
Köse, bu sebeple insanların toplu inti-
har eylemleri düzenleyecek bir duygu-
sal boşluğa düştüklerini söyledi. Katılı-
mın yoğun olduğu söyleşi soru cevap 
faslı ile sona erdi.

12 Mart 2014 tarihinde Catholic Uni-
versity of America öğretim üyesi Dr. 
Norbert Hintersteiner, Ahl al-kalam: 
Finding a Joint Muslim-Christian The-
ological Language başlıklı bir konferans 
verdi. Son yıllarda Avrupa’nın kendisi-
ni kültürler ve dinler arası süreçlerin 
merkezinde görmesi ve İslam, Hindu-
izm ve Budizm’in Batı’da ön plana çık-
ması ile Batı ve Doğu dinleri arasında 
bir diyalog geliştirilmesi konusunda 
araştırmaları bulunan Hintersteiner 
konuşmasında, özellikle Hristiyanlık ve 
İslam arasında ortak bir dil kullanımının 
her iki dinin kelâm sahaları temelinde 
imkânını tartıştı. Kültürler, dinler ve in-
sanlar arasında köprü kurmanın ancak 
diyalog ile mümkün olabileceğini savu-
nan Hintersteiner, konuşmasını kendi-
sine yöneltilen soruları cevaplayarak 
sona erdirdi. 

Ali Köse

Norbert Hintersteiner

Konferans

Fıkıh ve Değişim

5 Mart 2014
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

5 Mart 2014 tarihinde fakültemiz 
öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Erdoğan “Fıkıh ve Değişim” başlık-
lı bir konferans verdi. Mecelle'nin, 
zamanın değişmesiyle ahkâmın de-
ğişmesinin inkâr olunamayacağına 
dair 39. maddesine atıfla, hukukta 
değişimin aklen ve dinen kaçınılmaz 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, İslâm 
hukukunun değişime müsait oluşuna 
dair özellikleri, bu değişime sebep 
olacak âmiller ve değişimin mahiyeti 
üzerinde durdu. Değişimin nesihten 
farkına, ifrat ve tefritten uzak, orta bir 
yol tutulmasının önemine değinen Er-
doğan, İslam tarihi boyunca bilhassa 
sahabe ve tâbiîn döneminde ahkâm-
da yapılmış değişikliklerden çeşitli ör-
nekler verdi. Konferans, Erdoğan’ın 
katılımcıların sorularını cevaplaması 
ile sona erdi.

Mehmet Erdoğan
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Konferans

Konferans

Church Councils in 
Constantinople

Felsefe ile İlahiyat 
Münasebeti

12 Mayıs 2014 21 Mayıs 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Kültür Merkezi Konferans Salonu

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Yönetim Kurulu Odası

12 Mayıs 2014 tarihinde University 
of London, Heythrop College men-
subu Prof. Dr. Richard Price “Church 
Councils in Constantinople: The Role 
of the Emperor and People” başlık-
lı bir konferans verdi. Richard Price 
konuşmasında, Hristiyanlık tarihinde 
konsillerin mahallî ve ekümenik olmak 
üzere ikiye ayrıldığını; ekümenik kon-
silleri toplama ve bunlara başkanlık 
etme gibi yetkilerin Papa’da olmasına 
rağmen, Doğu konsillerinin Bizans im-
paratorları tarafından toplandığına dik-
kat çekti. Konsillerin yapıldığı dönem-
lerde Papaların konsillerin kararlarını 
bazen kabul edip, bazen de konsillere 
temsilci yollamadığını ve kararları pro-
testo ettiklerini belirten Price, impara-
torların ve halkın konsiller üzerindeki 
etkisinden bahsetti. Konferans Price’ın 
katılımcıların sorularını cevaplaması ile 
sona erdi.

21 Mayıs 2014 tarihinde fakültemiz 
Bilgi ve Değerler Kulübü etkinlik-
leri çerçevesinde yazar Vedat Ali 
Özkan Kayacı “Felsefe ile İlahiyat 
Münasebeti” başlıklı bir konferans 
verdi. Kayacı, Bâb-ı Elbâb ve Nas-
da Nâs isimli kitaplarını merkeze 
alarak konu hakkındaki çalışmaları-
nın içeriğine dâir kendi bakış açısını 
özetleyen bir sunumda bulundu. 
Meselenin güncel boyutlarına da 
değinen Kayacı, düşüncenin belli bir 
sistem çerçevesinde kendini dışa-
vuruşu bağlamında ilâhiyatın felsefe 
ile ilişkilerinin dâimâ canlı kalacağını 
vurguladı. Program soru-cevap fas-
lıyla sona erdi.

Vedat Ali Özkan KayacıRichard Price
Sö
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Bekir Develi 
ile Söyleşi

23 Ekim 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi
Konferans Salonu

23 Ekim 2014 tarihinde televizyon programı yapımcı ve sunucusu 
Bekir Develi ile Bilgi ve Değerler Kulübü’nün etkinlikleri çerçeve-
sinde bir söyleşi gerçekleştirildi. Daha çok  hazırladığı gezi belgesel-
leri ve iftar programları ile tanınan Develi konuşmasında, popüler 
kültür ve mizah ilişkisi, muhafazakar kesimin sinema ile ilişkisi ve 
gündeme dair bazı meselelere değindi. Tek kişilik sahne gösterileri 
ve tiyatro deneyimi de olan Develi, mizahi üslûbu ile katılımcıları 
çokça gülümsetti. Yoğun ilgi gösterilen söyleşi, soru-cevap faslı ile 
sona erdi.

Konferans

Kökü Ezelde Dalı 
Ebedde Bir Gençlik

8 Mayıs 2014
M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezi Konferans Salonu

8 Mayıs 2014 tarihinde İhsan Şeno-
cak, fakültemiz Umran Kulübü et-
kinlikleri çerçevesinde “Kökü Ezelde 
Dalı Ebedde Bir Gençlik” başlıklı bir 
konferans verdi. Çağımız gençliğinin 
kendi dinini ve kültürünü iyi tanıya-
madığı ve İslâmî ilimleri erbabından 
okuyamadığı, bu sebeple de yeni 
akım ve fikirlere karşı korunmasız 
kaldığını savunan Şenocak, gençlerin 
ümmetçe kabul gören eserler vası-
tasıyla İslâmî ilimleri tedris etmeleri 
gerektiğini söyledi. Şenocak, İslâmî 
ilimlerle meşgul olanların “redd-i 
kadîm ve gelenekçiliğin” karşısında 
keşf-i kadim usûlü ile Hz. Adem’e 
uzanan kadim vahye ulaşmaları 
gerektiğini, bu sayede günümüz 
problemlerine de doğru çözümler 
bulabileceklerini belirtti. Konferans 
Şenocak’ın katılımcıların sorularını 
cevaplaması ile sona erdi.

İhsan Şenocak
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30-31
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Panel

Konferans

Türkiye’de 
Tarikatlar

Merhum Kurra Hafız 
İsmail Biçer’i Anma 
Programı

Ortadoğu’yu 
Konuşmak

Semih Ceyhan

14 Mayıs 2014

25 Aralık 2014

21 Ekim 2014

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

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

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

25 Aralık 2014 tarihine Sayha Kulübü’nün etkinlikleri çerçeve-
sinde fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Semih Ceyhan 
ile Türkiye’de Tarikatlar konulu bir söyleşi yapıldı. Konuşmasında 
Türkiye’nin dinî haritası bakımından tasavvufun önemli yeri ol-
duğunu değinen Ceyhan, sûfîliğin tarihteki kurumları olan tarikat 
yapılarının bugün nasıl ele alınabileceği ve hangi yönleriyle değer-
lendirilebileceği üzerinde durdu. Düşünce ve edebiyat tarihinin 
yanı sıra temel İslâm bilimleri açısından da konuya yönelinmesi 
gerektiğini vurgulayan Ceyhan, ilgili soruları detaylı bir biçimde 
yanıtladı.

14 Mayıs 2014 tarihinde Bilgi ve De-
ğer Kulübü’nün etkinlikleri çerçeve-
sinde Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak, 
Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Ra-
mazan Pakdil ve Ekrem Nalbant’ın 
katılımlarıyla Türkiye’nin seçkin hâ-
fız ve kurrâlarından merhûm İsmail 
Biçer’i (1947-1998) anma konulu 
bir program düzenlendi. İsmail Bi-
çer’in hayatının anlatıldığı, kırâatin-
den örnekler verildiği programda, 
onun Türkiye çapında hâfızlık ve 
kırâat sahasındaki gayretleri üzerin-
de duruldu. Ayrıca katılımcılar mer-
hûm Biçer’le hâtıralarını anlatarak 
programa renk kattılar. 

21 Ekim 2014 tarihinde Umran Ku-
lübü’nün etkinlikleri çerçevesinde 
Ortadoğu haberciliğinin tanınan 
ismi Mehmet Akif  Ersoy “Orta-
doğu’yu Konuşuyoruz” başlıklı bir 
konferansla fakülte öğrencileriyle 
bir araya geldi. Suriye ve Irak’ta ya-
şanan gelişmeleri, Ortadoğu’nun ne 
tür bir hesaplaşma içine düştüğünü, 
özellikle Filistin meselesinde geli-
nen noktayı tahlil eden Ersoy, kar-
şılaştığı insanî sıkıntıları ve bölgenin 
önümüzdeki yıllarda nasıl bir krizle 
yüzleşeceğini anlattı. Ersoy’un ka-
tılımcılar tarafından kendisine yö-
neltilen soruları detaylı bir biçimde 
yanıtlamasının ardından program 
sona erdi. 

Mehmet Akif Ersoy

Konferans

İlâhiyat Fakülteleri 
Dinî Kurumlar mı? 
Laik Kurumlar mı?

27 Mart 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Kültür Merkezi Konferans Salonu

27 Mart 2014 tarihinde Prof. Dr. 
İsmail Kara Din Felsefesi Derne-
ği’nin fakültemiz etkinlikleri çer-
çevesinde, ilâhiyat fakültelerinde 
verilen eğitimin mâhiyetini konu 
alan ve bu eğitim biçiminin  mev-
cut politik tavırlar ekseninde dü-
şünülmesi gerektiğini vurgulayan 
bir konferans verdi. İlâhiyat fakül-
telerinin dinî bir kimlik mi taşıdığı 
yoksa laik bir nitelikte mi olduğu 
sorusunun tek tip bir cevabı ola-
mayacağını belirten Kara, konunun 
karmaşık bir tarihe ve güncel olay-
lara nisbetle daha derin damarlara 
bağlı olduğuna işaret etti. Konfe-
rans ilgili görüş ve soruların değer-
lendirilmesiyle sona erdi.

İsmail Kara
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Konferans

Panel

Geçmişin İhyâsı 
Geleceğin 
İnşâsı

Farklılığın 
Ontolojisi

Vefatının Yüzüncü Yılı 
Anısına Mevlânâ Şiblî 
Nûmânî’nin Hayatı, 
Kişiliği, Düşüncesi

11 Aralık 2014

18 Aralık 2014

Ekrem Demirli
Ömer Türker

18 Aralık 2014

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

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

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

18 Aralık 2014 tarihine Sayha Kulübü’nün etkinlikleri çerçe-
vesinde fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Tür-
ker ile İstanbul Ü. İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ekrem Demirli İslâm nazarî mirasını konu alan bir panelde 
buluştular. Düşünce tarihinin sürekliliği açısından kelâm, fel-
sefe ve tasavvufta ortaya çıkan metafizik üslubun mahiyetini 
konu alan panelde günümüzdeki arayışların bu mirastan nele-
ri hangi metotla elde edebileceği üzerinde duruldu. İbn Sînâ, 
Fahreddin Râzî ve İbnü’l-Arabî gibi farklı disiplin temsilcilerini 
buluşturan metafizik zeminin önemine değinildi.

11 Aralık 2014 tarihinde Fetih Nesli 
Kulübü’nün etkinlikleri çerçevesinde 
araştırmacı-yazar Metin Karabaşoğ-
lu “Farklılığın Ontolojisi: İhtilaftaki 
Rahmeti Görebilmek” başlıklı bir 
konferans verdi. Kavrayış ve yaşa-
yışlardaki çeşitliliğin gerçekte bir ça-
tışma unsuru değil birlik ve bütünlük 
tezahürü olduğunu belirten Kara-
başoğlu, ihtilafı rahmet olarak idrâk 
edebilmenin önemini vurgulayarak 
yaşanan sosyal sıkıntıların temelinde 
farklılığı algılamamaktan kaynaklanan 
bunalımların bulunduğuna işaret etti. 
Konuşmasında güncel sorunlara da 
değinen Karabaşoğlu kendisine yö-
neltilen soruları geniş bir biçimde ce-
vaplayarak konuşmasını tamamladı.

Hindistanlı âlim ve tarihçi Şiblî Nûmânî 
(1857-1914), vefâtınının yüzüncü yılı 
münasebetiyle Prof. Dr. Mustafa Fay-
da, Prof. Dr. M. Sait Özervarlı, Prof. 
Dr. Abdülhamit Birışık ve Farkhanda 
Jabeen’in katıldıkları bir panelle anıldı. 
Panelde Türkçeye Asr-ı Saâdet adıy-
la tercüme edilen Sîret-i Nûmân adlı 
eseriyle tanınan Nûmânî’nin, gele-
neksel tarih anlayışıyla modern tarih-
çiliği birleştiren yönleri, ilmî kişiliği ve 
mücadeleleri sözkonusu edildi. İslâm 
tarihçiliği ve siyer sahasında ortaya 
çıkan birikim açısından Nûmânî’nin 
çabalarının önemine değinildi.

Metin Karabaşoğlu

Konferans

Ortadoğuda Mezhep 
Savaşları

25 Aralık 2014

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Mehmet Cengiz Binası, 417 (Amfi)

25 Aralık 2014 tarihinde Bilgi ve 
Değerler Kulünü’nün etkinlikleri 
çerçevesinde Şehir Üniversite-
si İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara 
Ortadoğu’daki dinî yapıları konu 
alan bir konferans verdi. Mezhep 
kavramının boyutlarının ele alın-
dığı konferansta dinî tutumların 
nasıl sosyal yapıyı etkiledikleri ve 
birbirileri arasında ne tür bir uyuş-
ma-çatışma dinamiği içinde olduk-
larına değinildi. Ortadoğu coğraf-
yasının geçmişte ve günümüzde 
tanık olduğu din kaynaklı görünen 
gerilimlerin sebepleri ve sonuçları 
üzerinde duruldu. Konferans so-
ru-cevap faslıyla sona erdi.

Mehmet Ali Büyükkara
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İlahiyat Fakültelerinin Dünü, 
Bugünü ve Yarını Konuşuldu
5 Mayıs 2014 tarihinde Din Felsefesi Derneği tarafından 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleş-
tirilen “İlahiyat Fakültelerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” 
konulu panel, oturum başkanlığını üstlenen öğretim üye-
lerimizden Prof. Dr. İsmail Kara’nın açılış konuşmaları 
ile başladı. Konuşmalarında, fakülte içerisinde böylesine 
önemli bir mevzuyu gündeme getirmesi bakımından Din 
Felsefesi Derneği’nin alana önemli bir katkıda bulundu-
ğunu belirten Kara, bugün ilahiyat fakültelerinde görülen 
sorunların bir kısmının bu fakültelerin kuruluş mantığın-
dan kaynaklandığını, diğer bir kısmının da derslerden, 
derslerin işlenişinden ve içeriğinden kaynaklandığını dile 
getirdi. Problemlerin, yeni çözüm imkanları doğurması 
bakımından müspet sonuçlar verebileceğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Sabahattin Zaim 
Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tu-
ran Koç, bugün ilahiyat fakültelerinde görülen sorunların 
tespit edilebilmesi için, İslâmî ilimler adıyla kuruluşundan 
bu yana bu fakülte mensupları olarak dünya görüşümü-
zün, kültür ve medeniyetimizin, varlık tasavvurumuzun, 
değer telakkimizin gözden geçirilip değerlendirmeye tâbi 
tutulması gerektiğini ifade etti. Temel İslam bilimleri ile 
Felsefe ve Din Bilimleri münasebetine “Cibril Hadisi” 
bağlamında değinen Koç, söz konusu hadiste iman, İs-
lâm ve ihsan olmak üzere üç kavramdan söz edildiğini ve 
bunların sırasıyla dinin tefekkür boyutunu, davranışları-
mıza yansıyan kısmını ve bunun nasıl olması gerektiğini 
bize bildirdiğini beyan etti. Medeniyetimizin kurucuları 
olan atalarımızın tarihiyle, diliyle, edebiyatıyla, mantığıyla, 
felsefesiyle ve sanatıyla bütüncül bir eğitimden geçtiğini 
söyleyen Koç, günümüzde ilahiyat fakültelerinde söz ko-
nusu disiplinlerin birbirinden tamamen ayrılmış müstakil 
kompartımanlar halinde sunulmasının ilahiyat fakülteleri-
nin en büyük sorunu olduğunu dile getirdi.

Turan Koç’un tebliglerinden sonra ikinci konuşmacı 
olarak söz alan İstanbul Ünivesitesi İlahiyat fakültesi 
dekanı Prof  Dr Murteza Bedir, ilahiyat fakültelerinin 
modern Batıdaki teoloji fakülteleri örnek alınarak ve 
pozitivist tenkitçi din adamı yetiştirmek üzere kurulmuş 
fakülteler olduğunu iddia etti. İlahiyat fakültelerinde gö-
rülen başlıca sorunlardan en önemlisi olarak, halkın ço-
ğunluğu tarafından medresenin yerini alacağı düşünülen 
bu fakültelerin aslında kurucularının niyetleri bakımın-
dan daha farklı bir fonksiyona sahip olması faktörünü 
belirtti. Bugün karşı karşıya geldiğimiz sorunun bu iki 
farklı beklentinin birbiriyle olan çatışması olduğunu vur-
guladı. Diğer bir sorun olarak da ilahiyat fakültelerinde 
yirmi kadar anabilim dalının her birinin kendi alanı ile 
ilgili üniversite kurma eğiliminde olmasını gösteren Be-
dir, bu durumun getirdiği ders sayısındaki artışın ve bö-
lünmüşlüğün bu fakültelerdeki akademik eğitimi menfi 
yönde etkilediğini söyledi. Bunun neticesi olarak bugün 
derinliğini kaybetmiş sığ bir metinci ilahiyat ile karşı kar-
şıya olduğumuzu dile getirdi.

Prof. Dr. Murteza Bedir’in ardından son konuşmacı olarak 
söz alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı 
Prof. Dr. Ali Köse, tefekkür kaybı probleminin günümüzde 
sadece ilahiyat fakültelerinde değil, üniversitelerin hemen 
hemen tüm bölümlerinde görüldüğünü ifade etti. Bugün 
ilahiyat fakültelerindeki ders programlarının ve müfredatın 
fevkalade olduğunu belirten Köse, Temel İslam bilimleri, 
Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları şek-
lindeki üçlü tasnifin yerinde ve doğru olduğunu vurgula-
dı. İlahiyat fakültelerinde verilen derslerin içeriklerinde 
kesinlikle bir sorun olmadığını belirten Köse, bu derslerin 
ağırlıklarının ve kredilerinin ilgili alandaki akademisyenler 
tarafından uzlaşı sonucu belirlenebileceğini dile getirdi. 
Halkın din hizmetlerini gerçekleştirme bakımından ilahiyat 
mezunlarının güçlüklerle karşılaştığını söyleyen Köse, söz 
konusu hizmetleri gerçekleştirmek için ilahiyat fakültele-
rinde yeni bir alan ihdas etmenin gerekli olmadığını, mev-
cut programın bu hizmetleri gercekleştirebilecek personel 
yetiştirebileceğini ifade etti.
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Panel ve Konferanslar



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Prof. Dr. Ali Köse

5 Haziran 2014’te Diyanet İşleri Başkan-
lığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalıştayı’nda 
“Dünyevileşme Olgusu Karşısında Din 
Hizmetleri Çalıştayı”nda çerçeve bildiri 
sundu.

8-10 Aralık 2014’te Diyanet İşleri Baş-
kanlığı V. Din Şurası’nda “21. Yüzyıl 
Türkiyesinde Gelenekle Modernite 
Arasında Din Algıları ve dindarlık Form-
ları: Sosyolojik bir bakış” başlıklı bir bil-
diri sundu.

Dönem içerisinde şu makalesi yayım-
landı: “Popular Religiosity: A Socio-Ps-
ychological Study of  Visiting Shrines in 
Turkey”, Hamdard Islamicus, 2013, vol. 
36, no.3, s.7-32.

Prof. Dr. Safi Arpaguş

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 31 Aralık 2014 
tarihinde Yakın Doğu Üniversitesinde 
“Mevlevî Âdâb ve Erkânı” başlıklı bir 
konferans verdi.

Diyanet Televizyonu’nda “Enderundan 
Nağmeler” programına konuk olarak 
“Mevlânâ ve Mevlevîlik” hakkında ko-
nuştu. (25.12.2014)

Şeb-i Arûs ve 741. Mevlânâ’yı Anma et-
kinlikleri çerçevesinde İzmir, Karabağlar 
Müftülüğü ve Kur’ân’a Hizmet Vakfı’nda 
düzenlenen programa konuşmacı olarak 
katıldı. (21.12.2014)

Prof. Dr. Rahim Acar

8-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Al-
manya’da, Goethe Üniversitesinde ya-
pılan “Theology and Rationality III: The 
Problem of Miracles ” (“Teoloji ve Aklîlik 

III: Mucize Problemi”) başlıklı atölye ça-
lışmasına katıldı. Atölye çalışmasında “A 
Naturalistic Explanation of Miracles: The 
Case of Avicenna,” (“Tabiatçı Bir Mucize 
Açıklaması: İbn Sina Örneği”) başlıklı bir 
tebliğ sundu.

Prof. Dr. Hadi Adanalı’nın “Felsefî Açıdan 
Gayb/Metafiziğin Tarihi Serencamı” baş-
lıklı tebliğinin müzakerecisi olarak Kuramer 
Mucize ve Gayb Çalıştayı’na(17-22 Eylül 
2014) katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer

10-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında XV. 
Din Eğitimi Koordinasyon Toplantısı kap-
samında düzenlenen Din Eğitiminde Kalite 
Sempozyumu’nda “Program Geliştirme 
Çalışmaları Açısından Türkiye’de Yüksek 
Din Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Gele-
ceği” başlıklı bir sunum yaptı.

17-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzen-
lenen Türk İslam Geleneğinde Aile konulu 
ulusal sempozyumda “Günümüz Türk ve 
İslam Ailesinde Din Eğitiminin Esasları ve 
Meseleleri” başlıklı bir sunum yaptı. 

1-3 Haziran 2013 tarihinde Barcelona’da 
gerçekleştirilen Edulearn 13 (5th Interna-
tional Conference on Education and New 
Learning Technologies) konulu uluslararası 

sempozyumda “Comparative Examining 
of the Curriculum of Secondary Religious 
Education Classes in Turkey From Ap-
proach of Development of Educational 
Program in Religious Education” başlıklı 
bir sunum yaptı. 

25 Ocak 2014 tarihinde Diyanet TV’de ya-
yınlanan ve Dr. Fatma Bayraktar Karahan 
tarafından hazırlanıp sunulan Eksen İnsan 
programına Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğ-
lu ile katılarak “Din ve Dünya” kavramları 
üzerinde din eğitimi açısından değerlendir-
melerde bulundu.

8 Mart 2014 tarihinde Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen 
“Tarih Boyunca Türk Kadını” sempozyu-
munda İslam’ın kadına bakışı ve Müslüman 
Türk kadının meseleleri hakkında bir tebliğ 
sundu. 

26 Nisan 2014 tarihinde Diyanet TV’de 
yayınlanan ve Dr. Fatma Bayraktar Kara-
han tarafından hazırlanıp sunulan Eksen 
İnsan programına Nurten Ceceli Alkan ile 
katılarak “İslam’ın İnsan Yetiştirme Metod-
ları” üzerinde din eğitimi açısından değer-
lendirmelerde bulundu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi’nin 44. sayısında “Din Eğitiminde 
Bir Değer Olarak “Kul Hakkı” Kavramı: 
İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri ve 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitapla-
rı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesi 
yayınlandı. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi’nin 45. sayısında “Din Eğitimi Poli-
tikaları Açısından Batı’da Yaşayan Türklerin 
Dini Çoğulculuk Algısı” başlıklı makalesi 
yayınlandı.

30 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihleri ara-
sında Regent’s Centre for Transnational 
Studies tarafından Londra’da düzenlenen 
Turkish Migration Conference: Compara-
tive Perspectives and Continuities konulu 
uluslararası konferansta “Migration and 
Perception of Religious Pluralism” başlıklı 
bir sunum yaptı.  
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen

TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araş-
tırma Bursu kapsamında bir yıl süreyle 
gittiği Canada McGill Üniversitesi İslâmî 
Araştırma Enstitüsünde, Prof.Dr. Robert 
Wisnovsky danışmanlığında sürdürdüğü 
“Klasik İslam Düşüncesinde Atomculuk 
Eleştirileri” başlıklı post doktora çalışmala-
rını tamamlayarak fakültemize döndü. 

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tara-
fından düzenlenen Uluslararası Eş’arîlik 
Sempozyumu’nda “Continuous Creation: 
From Kalam Atomism to Contemporary 
Cosmology” başlıklı bir tebliğ sundu.

Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumunda 
“Yeni İlmi Kelâm Dönemi Mütekellimleri-
nin Kevnî Ayetleri Yorumları: Ömer Nasu-
hi Bilmen Örneği” başlıklı bir tebliğ sundu.

Prof. Dr. Süleyman Derin

27 Kasım 2014’de Uluslararası İslâmî Araş-
tırmalar Enstitüsü (IAIS) Malezya adlı kuru-
mun daveti ile Kuala Lumpur’da “Sûfî Mâ-
neviyâtı ve Mânevî Tezkiyeye Olan İhtiyaç” 
başlıklı bir seminer verdi.

Prof. Dr. Yakup Çiçek

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçeve-
sinde, Üsküdar Müftülüğü’nce Kirazlıtepe 
Boğaziçi Yaşam merkezinde 16.04.2014’te 
düzenlenen “Din ve Samimiyet” konulu 

konferansa konuşmacı olarak katıldı. Çi-
çek, 17.04.2014’te Pendik Müftülüğü Kon-
ferans salonunda bir konuşma yaptı.

25.04.2014 tarihinde  Türk Ocağı Vakfı’nın 
Çemberlitaş’ta düzenlediği Cuma Konfe-
ransları çerçevesinde “Peygamber Efendi-
mizin Ahlâkı” konulu bir konferans verdi. 

15.10.2014 tarihinde Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde Diyanet İşleri Başkanlığınca 
düzenlenen “Cami ve Gençlik” konulu 
programda “Camiler, Din Görevlileri ve 
Gençlik” konulu bir konuşma yaptı. 

13.11.2014 Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde düzelenen Mehmet Zahit 
Kotku’yu Anma Programı’nda konuşma 
yaptı. 

2.12.2014’te yapılan Uluslararası Engel-
lilere Dinî ve Mânevî Bakım Sempozyu-
mu’nda tebliğ sundu.

Prof. Dr. Hatice Arpaguş

XIX. Kelâm Anabilim Dalları Koordinas-
yon Toplantısı “İnanç-Ahlak Sempozyu-
mu” adıyla bu yıl Çukurova Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde düzenlendi. 16-18 
Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 
sempozyumda son oturumda değerlen-
dirmeci olarak iştirak etti.

21-24 Eylül 2014’te Siirt’te düzenlenen 
Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sem-
pozyumu’na “Gazzâlî’nin Eş’arîliğe” katkısı 
isimli tebliğle katıldı.

06 Kasım 2014 tarihinde Esenyurt Kız 
İmam-Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 
“İmam Hatip Lisesi Mezunu Olmak Bir 
Dezavantaj mı?” isimli söyleşiye katıldı.

8-10 Aralık 2014’te düzenlenen Günü-
müzde Yeni Dinî Anlayışlar; Dinî Bilgi, Eği-
tim ve Din Hizmetleri başlıklı V. Din Şura-
sına katıldı.

Doç. Dr. Nuh Arslantaş

TC. Hahambaşılık makamı işbirliği ile Doç. 
Dr. Nuh Arslantaş’ın koordinatörlüğünde 
Neve Şalom Sinagogunda “Yahudilik ve 
Tarihi” konulu 2 oturumluk bir seminer 
düzenlendi. Nuh Arslantaş, Rav Leon 
Adoni ve Yusuf Besalel’in konuşmacı ola-
rak katıldığı etkinliğe fakültemizden 40 öğ-
renci iştirak etti.

Nuh Arslantaş’ın rehberliğinde Fakültemiz 
İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üye-
lerinden bazıları ile İslam Tarihi ve Dinler 
Tarihi anabilimdalında yüksek lisans ve 
doktora yapan öğrenciler, 10.05.2014 ta-
rihinde Şabat (Sebt/Cumartesi) ibadetini 
gözlemlemek ve Musevi din adamlarından 
bilgi almak üzere Caddebostan Sinago-
gu’nu ziyaret ettiler.

20.01.2014 tarihinde TC Lefkoşa Büyükel-
çiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nde, Din 
Görevlilerine Yönelik Aylık Mutad Toplantı 
Programında, KKTC’de görev yapan din 
adamlarına Girne Öğretmenevi’nde Ya-
hudilerin inanç, ibadet ve dini uygulamaları 
hakkında konuşma yaptı.

8.04.2014 tarihinde İmamet Hitabet İlmi 
Araştırmalar Vakfı’nda (Maltepe/İstanbul) 
“Peygamber Efendimiz’in Sünneti Işığında 
Geçmişte ve Günümüzde Yahudilerle İliş-
kiler” konulu panelde konuşma yaptı.

22-25.05.2014 tarihinde Diyarbakır Va-
liliği, İslam Tarihçileri Derneği, İlim Yay-
ma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi işbirliği 
ile gerçekleştirilen “İslam Tarihinin İlk 
Asrında Diyarbakır ve Çevresi” konulu 
toplantıya müzakereci olarak katıldı.

16 Haziran 2014 tarihinde Simurg Dü-
şünce Topluluğu’nun davetlisi olarak 



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troia 
Kültür Merkezi’nde Üniversite öğrenci-
lerine “İslam’ın İlk Dönemlerinde Müslü-
man Yahudi İlişkileri” başlıklı bir konuş-
ma yaptı.

31.01.2014 tarihinde Ülke TV’de “Ülkede 
Bu Gece” programında Yahudiler konu-
sunda soruları cevapladı.

22.07.2014’te İsrail’in 8 Temmuz 2014 
tarihinde Gazze’ye başlattığı “Koruyucu 
Hat Operasyonu” (Mivtza’ Tzuk Eitan) adlı 
operasyonda Gazze’de yaşananların de-
ğerlendirilmesi bağlamında “Dünya Bülte-
ni” isimli web gazetesinden Taha Kılınç ile 
ropörtaj yaptı.

27 Eylül 2014 tarihinde Kanal 24’te “Din 
ve Hayat” programında Yahudi tarihi ve 
Yahudilerin dini uygulamaları hakkında ko-
nuşma yaptı.

Doç. Dr. Halil Aydınalp

18-20.04.2014’te Erzurum’da tertip 
edilen Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştir-
me Düzenimiz Sempozyumu’nda  “Mo-
dern Dünyada İnsan Yetiştirme Düze-
nimizi Etkileyen Sosyal Dinamikler ve 
Bazı Çözüm Önerileri” başlıklı bir tebliğ 
sundu.

17-18.10.2014’te Ottawa University, 
School of  International Development 
and Global Studies tarafından düzenle-
nen International Conference of  Glo-
bality-Unequal Development and Ethics 
of  Duty programında “Reflecting on 
Global Obstacles for Fighting Global 
Poverty: Reel Politics vs. Reel Justice” 
başlıklı bir tebliğ sundu.

15.05.2014’te Marmara Üniversitesi Orta 
Doğu Araştırma Enstitüsü’nde “Orta Do-
ğu’da Din ve Terör Tartışmaları” konulu 
bir seminer verdi. 

21.10.2014’te Kanada Montreal Türk Kül-
tür Merkezi’nde “Din ve Terör İlişkisi” baş-
lıklı bir konuşma yaptı.

Bu dönem içerisinde şu makale ve 
tanıtımları yayımladı: “Kural Dışı Dini 
Bir Yönelim Olarak Çağdaş Tekfir İde-
olojisini Anlamak”, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 
45, İstanbul: 2014, s.57-74; “Bir Karşıt 
Kültür Unsuru Olarak Çağdaş Tekfirci-
lerin Türkiye’de Dini Hayata Bakışı ve 
Anlamları” Toplum Bilimleri Dergisi, 
sayı: 14, Ankara: Ocak-Şubat 2014, 
s.47-68; “Beyond Fundamentalism: 
Confronting Religious Extremism in 
the Age of  Globalization”, Reza Aslan, 
Random House Publishing, IX+225 
sayfa”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, sayı: 45, İstanbul: 
2014, s.310-316; Halil Aydınalp, “The 
Personal Motivations of  Suicide Bom-
bers: Exploring Security Implications”, 
The Moral Psychology of  Terrorism: 
Implications for Security, Edit: Jalil 
Roshandel and Nathan Lean, Cambri-
dge Scholars Publishing, 2014.

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, 27 Nisan 
2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
İbn Sa’d ve Eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-Ke-
bîr Sempozyumu’nda “İbn Sa’d’ın Hayatı, 
Eserleri, Hocaları ve Öğrencileri” konulu 
tebliğini sundu. Kelpetin, İbn Sa’d’ın ya-
şadığı dönemin münbit ilmi ortamından 
oldukça iyi istifade ettiği; fıkıh, tefsir, hadis 
ve özellikle siyer alanının önemli şahsiyet-
lerinden dersler aldığı, hocası Vâkidî’nin 
vefatından sonra Bağdat’ın en meşhur 
fakih ve muhaddisleri arasında adının zik-
redildiğinden bahsetti.

Doç. Dr. Aynur Uraler

Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu’nda 
“Muhteva Açısından Hikmet Gonceleri 
Üzerine Bir Tahlil ve Değerlendirme” baş-
lıklı bir tebliğ sundu.

Doç. Dr. Ali Ayten

Yrd. Doç. Dr. Bilal Baş ile birlikte 11-
18.07.2014 tarihleri arasında Mevlânâ 
Programı çerçevesinde Malezya’daki 
Uluslararası İslam Üniversitesine bir haf-
talık akademik ziyaret gerçekleştirdiler. 
Bu ziyaret çerçevesinde dersler veren 
öğretim üyelerimiz ayrıca birer seminer 
verdiler. Yrd. Doç. Dr. Bilal Baş “ Chur-
ch-Empire Relations during the Byzan-
tine Iconoclastic Controversy ” başlıklı, 
Doç. Dr. Ali Ayten “Popular Religiosity 
in Turkey” başlıklı bir sunum yaptılar.

3.08.2014-3.09.2014 tarihleri arasında 
fakültemiz öğrencilerden oluşan Doç. 
Dr. Ali Ayten yönetimindeki 34 kişilik 
bir öğrenci grubu Zerka Üniversitesi 
bünyesindeki Eyvân Enstitüsü’nde bir 
aylık süreyle Arapça eğitimi aldı. Arapça 
öğrenimini başarıyla tamamlayan öğren-
cilerimiz Ürdün büyük elçimizin de katıl-
dığı bir mezuniyet programında sertifika-
larını aldılar.
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Bilal Baş

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Faculty 
of  Theology and Religion’da bir yıl sü-
reyle misafir araştırmacı olarak görev 
yapacak. Burada Bizans Tarihi ve Late 
Antiquity sahalarının en önde gelen 
isimlerinden sayılan Prof. Averil Came-
ron’un gözetiminde “Geç Antikçağ’da 
Bizans Manastırcılığı (300-600): Asketik 
Teoloji, Manastır Ekonomisi ve Kilise Si-
yaseti” başlıklı projesinde çalışmalarda 
bulunacak. Ayrıca Oxford Centre for 
Byzantine Studies ile Oxford Centre for 
Late Antiquity’de misafir üye statüsünde 
seminer vb. çok sayıda faaliyete katıla-
cak ve iki sahanın da dünya çapında en 
önde gelen uzmanlarıyla tanışma fırsatı 
bulacak.

Öğr. Gör. M. Efdaluddin Kılıç

Fakültemiz Türk İslam Sanatları Tarihi 
hocalarından Ögretim Görevlisi M.Ef-
daluddin Kılıç, Malezya’nın Terengganu 
şehrinde düzenlenen “Terengganu In-
ternational Islamic Arts Festival 2014 
Di Taman Tamadun Islam, Kuala Teren-

gganu” başlıklı Uluslararası İslam Sanat-
ları Festivali kapsamında 5-7.12.2014 
tarihleri arasında gerçekleşen Hat Sanatı 
Yarışması’nda Türkiye’yi temsilen jüri 
üyesi olarak bulunmuş, üç gün süren 
faaliyetler kapsamında çeşitli workshop 
uygulamaları yaptı. 

Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı

Moskova’da düzenlenen Uluslararası 
Kur’an Yarışmasında jüri üyesi olarak 
görev yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak

13-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında 
ABD’nin San Francisco şehrinde Din 
Sosyolojisi derneğinin (ASR- Associ-
ation for the Sociology of  Religion) 
düzenlediği yıllık toplantıya katılmış ve 
“Self-identification of  Intellectual Mus-
lim Women in Turkey: New Actors in 
a Contested Public Sphere” başlıklı bir 
bildiri sunmuştur. 

Doç. Dr. Semih Ceyhan

22-25.08.2014’te Pekin Üniversitesi 
tarafından Çin’in Denfeng eyaletinde 
düzenlenen The Third Session Cent-
re of  Heaven and Earth: Chinese and 
World Civilizations başlıklı uluslararası 
forumda “The Chinese Seal of  Huma-
nity in the end of  the world: China as a 
mystical metaphor and reality according 
to Greatest Sufi Master Muhyiddin ibn 
al-Arabi” başlıklı bir tebliğ sundu. 

Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Özturan

19 Mart 2014 İSAM Konferans Salonun-
da, “Ahlâkî Önermelerin Kaynağı Olarak 
Akıl” isimli bir konferans verdi.

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî’de 
Ahlâkın Kaynağı adlı çalışması “Akdeniz 
İlahiyat Araştırmaları Mansiyon Ödü-
lü”ne lâyık görüldü.

Fakültemiz, yaz tatilinde kardeş fakülte Ya-
kındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğ-
rencilerine yönelik yetiştirme ve geliştirme 
programının ikincisini düzenledi. Çamlıca 
Kültür ve Yardım Vakfı’nın himayesinde, 
koordinatörlüğünü öğretim üyelerimizden 
Doç. Dr. Nuh Arslantaş ile vakfın eğitim 
ve kültür sorumlusu Ömer Kılıç’ın yaptı-
ğı program bağlamında 40 öğrencimize 
Arapça, Kur’an okuma ve temel dinî bilgi-
ler (ilmihal) konusunda dersler verilmiştir.Yakındoğu İlahiyat öğrencilerine 

program düzenlendi.



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri

Tüm fakülteler arasında merkezî sistemle geçiş imkanı sağlayan 
Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal Programları (YAP) Türkiye’deki 
devlet üniversiteleri arasında ilk defa üniversitemizde yürürlü-
ğe konulmuş, fakültemiz ve üniversitemizdeki eğitim-öğretim 
hayatı açısından olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülen prog-
ramlar çerçevesinde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itiba-
ren 57 öğrencimiz farklı fakültelerde eğitim görme hakkı kaza-
narak kayıtlarını yaptırmışlardı. 2014-2015 öğretim yılında da 
İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf  Öğretmenliği, Zihin Engelliler 
Öğretmenliği, Eczacılık Fakültesi, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili 
ve Edebiyatı, Hukuk Fakültesi, Gazetecilik, Radyo, Televizyon 
ve Sinema, Biyomühendislik (İngilizce) gibi bölümlerde 30 ka-
dar öğrencimiz eğitim görme hakkı kazandı.

1 Eylül 2014 tarihinde başlayan ve danışmanlığını 
Yrd. Doç. Dr. Abdussamed Bakkaloğlu’nun yü-
rüttüğü Lisan-ı Dâd kulübünün başlattığı projenin 
amacı, Marmara İlahiyat öğrencilerini Arapçayı 
öğrenme konusunda cesaretlendirmek ve konuş-
malarına yardımcı olmaktır. Proje, ilk olarak hazır-
lık sınıfını bitiren öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir 
grupla faaliyete başladı. 25 öğrencinin herbiri bir 
Suriyeli “kardeş” ile eşleştirildi. Öğrenciler haftanın 
üç günü bir araya geldiler. Bir araya gelen bu grup 
bir günü Türkçe, bir günü Arapça konuşarak, bir 
günü de etkinlik günü olarak değerlendirdiler. Bu 
grup neticesinde projenin, başta hazırlık öğrencile-
ri olmak üzere fakülte öğrencilerimiz arasında yay-
gınlaştırılmasına karar verildi ve OSUS ile anlaşıldı.

Tefsir tarihi yazıcılığı, İslam dünya-
sında müfessirlerin biyografilerinin 
tespiti veya tefsire dair eserlerin tanı-
tımı şeklinde başlamış, Batıda yapılan 
çalışmalarla modern şeklini almıştır. 
Klasik çalışmalar bugün için yeterli 
olmadıkları gibi modern çalışmalar 
da çeşitli illetlerle malul bulunmakta-
dırlar. Çünkü özellikle de Batıda or-
taya çıkan ve kendisini merkeze alan, 
müslümanları ise ayrıştırma hedefine 
hizmet eden bir bakış açısıyla yapılan 
çalışmalardaki kusurlar, bunları esas 
alan İslam dünyasındaki çalışmalara 
da sirayet etmiştir. Bu kusurlu tarih 
anlayışı özellikle 20’inci yüzyılın sonla-
rında ülkemizdeki bazı araştırmacıla-
rın dikkatini çekmiş ve bu konuda bir-
kaç arayış denemeleri olmuştur. Son 

zamanlarda konu daha derinlemesine 
ele alınmış ve bu konuda yapılan aka-
demik çalışmaların bir uzantısı olarak 
ideal bir tefsir tarihinin unsurlarını 
tespit etmek üzere 23-24 Ekim 2014 
tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı 
Koordinatörlüğünde ‘Tefsir Tarihi Ya-
zımı Sempozyumu’ ana başlığı altında 
bir sempozyum düzenlenmiştir. Tefsir 
tarihi yazımının dünü, bugünü ve ya-
rınını merkeze alarak ‘yeni bir tefsir 
tarihi yazımı tasavvurunun inşası’ üze-
rinde duran sempozyum, bu alanda-
ki ilk adımlardan birini oluşturmuş-
tur. Sempozyum kapsamında yedi 
oturumda on beş tebliğ sunulmuş 
ve tebliğlerde tefsir tarihi yazımının 
muhtelif  problemlerine ve zorlukla-
rına dikkat çekilmiştir. Fakültemizin 
Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Abay da 
bu sempozyuma “Tefsir Tarihi Yazı-
cılığı ve Bilişim Teknolojileri” başlıklı 
tebliği ile katılmıştır. Abay tebliğinde 
konu hakkındaki düşüncelerini dile 
getirmiştir: Bilişim cihazlarının mer-
kezinde yer alan bilgisayarın kendine 
mahsus bir dili vardır ve bu dil doğru 

olarak kullanıldığında İslam ilimleri-
nin her alanında çok verimli sonuçlar 
elde edilecektir. Veriyi saklama, veriye 
ulaşma, veriyi sıralama, veriyi özetle-
me gibi işlemlerden oluşan bilişim 
sürecinin hemen her safhası, gerek 
tefsir ilminin tarihî serüvenini ortaya 
koymada, gerekse mevcut verilerden 
yeni sonuçlar çıkarmada, tefsire dair 
görüşlerin zamansal ve bölgesel hari-
tasını çıkarmada araştırmacılara pek 
çok imkanlar sunmaktadır. Önümüz-
de on dört asırlık bir tefsir müktese-
batı vardır ve bu birikimden hakkıyla 
istifade edebilmenin yolu bu birikimi 
kategorik olarak tasnif  etmekten 
geçmektedir. Eserlere, şahıslara ve 
tefsirle ilgili görüşlere dair yapılacak 
kategorik tasnifler tefsir tarihinin daha 
net olarak ortaya konması için kaçınıl-
maz ön çalışmalardır. İşte bu noktada, 
bu uzun ve meşakkatli yolu kısaltması, 
tarihi ve karmaşık verileri sistematize 
etmesi bakımından bilişim teknoloji-
lerinin sağladığı imkânları tefsir tarihi 
yazımı için de kullanmak gerekmek-
tedir. Abay, daha sonra konuyla ilgili 
bazı örnek çalışmalara temas ederek 
tebliğini tamamlamıştır.

ÇAP-YAP Hareketliliği SürüyorMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, OSUS 
İsimli Suriye Okulu ile Türkiye-Suriye Kardeşlik 
Projesine İmza Attı

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Abay Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumundaydı
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Öğrenci Etkinlikleri

Diyanet TV’de yayınlanan Genç 
İlahiyat Programı’nın konuğu bu 
defa M.Ü. İlahiyat Fakültesi’ydi. 
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Mer-
kezi’nin ev sahipliği yaptığı prog-
rama, Mimar Sinan üzerine yaptığı 
çalışmalarla tanıdığımız, mimarlık 
tarihi ve kent planlaması üzeri-
ne yaptığı çalışmalarını sürdüren 
Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk ola-
rak katıldı ve bir konferans ver-
di. Konferansın ardından ilahiyat 
gençliğinin yakından tanıdığı sa-
natçı Mustafa Cihat’ın konseriyle 
devam eden program, öğretim 
üyeleri ve öğrencilerimizden yo-
ğun ilgi gördü. Ayrıca programın 
tümü canlı olarak ekranlara geldi.

Fakültemiz bünyesinde öğrenci ku-
lüplerinin iş birliği ile 21-22 Ekim 
2014 tarihlerinde Suriye’nin İdlib 
bölgesinde bulunan Keferteharim 
Merkez Hastanesi’ne tıbbi malzeme 
karşılamak üzere kermes düzenlen-
miştir. Kermese Marmara Genç Viz-
yon, Uluslararası İlahiyat, Bilgi ve De-
ğerler, Sayha, Fetih Nesli , Umran, 
Neva, Lisan-i Dad, Çizgi Ötesi ve 
İrfan Kulüpleri katılmıştır. Kermesten 
elde edilen 7677 TL Yeryüzü Dok-
torları aracılığıyla söz konusu hasta-
neye ulaştırılmıştır. Tüm kulüplere 
teşekkür ediyoruz.

Marmara Üni-
versitesi İlahi-
yat Fakültesi 

bünyesinde bir kulüp faaliyeti olarak 2013 Mart ayında 
yayın hayatına başlayan dergi, süresiz bir yayın organı ola-
rak bugüne kadar 8 sayı çıkarmış ve beşincisi düzenlenen 
Türkiye Dergi Fuarına katılmıştır. Bu zamana kadar “Da-
vet”, “İlim”, “Ahlak”, “Cihad”, “Ümmet” ve “Şeriat” gibi 
müslümanların gündeminde yer etmesi gereken husus-
lara değinen derginin hedef  kitlesini İslamî İlimleri tahsil 
edenlerin oluşturması hasebiyle 3. ve 7. sayılar bu kitleye özel birer sayı olarak 
hazırlandı. Bunun yanında fakültemizde kulüp olarak kitap müzakereleri, sosyal 
aktiviteler ve çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Kulüp pasif  duruşu reddederek, 

müslümanları İslamî bir tavır 
sahibi olmaya, okudukları-
nı paylaşmaya, yazmaya ve 
yaşamaya davet ediyor. Ku-
lübün gayesi ümmetin eksik 
görülen yönlerine ve muhtaç 
olduğu düşünülen konuların 
önemine, fikrî yazılar ve fa-
aliyetlerle hatırlatma babın-
da vurgu yapmak, ihtiyaçları 
gidermeye yönelik somut bir 
çaba ortaya koymaktır.

05 Kasım 2014
Üsküdar Belediyesi

Bağlarbaşı Kültür Merkezi 

Marmara Üniversitesi 
Rektörlük Kupasında 

3. Olan Takımımız 
Kupasını Aldı

Öğrencilerimiz Diyanet TV’de

REMEL DERGİ/KULÜP



Öğrenci Etkinlikleri

Adana Huzur Evi Ziyaretinden Sonra Bir Genç Gönüllünün Duyguları

Bugün gözüme çarpan bir kaç ayrıntı vardı ki beni derinden etkiledi. Sizlerin de 
farkına vardığına eminim. Sohbet etmeye, konuşmaya başladığımız dedelerimiz, 
ninelerimiz öyle hararetli öyle heyecanlı anlatıyorlardı ki. Yanlarından kalkmasak 
saatlerce konuşacaklarına eminim, ancak kendilerinden müsaade isteyince, sanki 
ellerinde tuttukları narin bir kuşmuşcasına bizi salıveriyorlardı. Sıkılırız, yoruluruz da 
bir daha gelmeyiz korkusu taşıyordu her biri. Her Allah'a emanet olun deyişlerinde, 
bir daha gelin diye bir haykırış yükseliyordu. 

Hürmetin en üstünü hak eden bu insanlar, ne yazık ki huzur evinin verdiği psikolo-
jiyle toplumdan dışlanmışlık, işe yaramamazlık düşüncelerine saplanmışlar. Bir elle-
rinden tutuş, bir gözlerine bakış, bir sözlerine hayret ediş, can kulağıyla dinleyiş bu 
insanların yüzünü güldürmeye yetiyor. Toplum, aile, çevre tarafından dışlandığına, 
yüz üstü bırakıldığına inanan bu insanlar kendi önlerinde saygıyla, hürmetle dimdik 
duran genç dimağlar gördükçe, yü-
reklerinde yeniden umut kabarıyor. 
Açıkçası sadece onların yüreklerinde 
değil, ben bugün orda ki her arkada-

şımın gözünde gördüğüm ışıltıdan anladığım kadarıyla, hepimizin yüreklerin-
de bu umutlar kabarıyor. Huzur evlerine, sevgi evlerine ihtiyaç olmayan bir 
topluma umut.

İnşallah bu insanların ellerinden kaçırmaya korktukları narin kuşlardan, bu in-
sanları koruyan, kollayan Zümrüdüanka olmaya beraber yürüyelim. İnşallah 
bu umutları gerçeklere beraber çevirelim. Ziyaretlere bu heyecanı taşıyan, 
bu mücadeleyi vermeye gönül koyan arkadaşlarla devam edeceğim için çok 
kıvançlıyım. (Gündüz Yastı-22 Eylül 2014)

Fakültemizde bu dönem hizmete gi-
ren fitness salonu ile birlikte haftanın 
belirli günlerinde sportif  aktivitelere 
uygun programlar yapılmaya başladı. 
Bu faaliyetler fakülte tarihimiz açısın-
dan da bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu 
yıl spor kulübümüzün göz dolduran 
etkinlikleri sebebiyle fitness salonu-
muzun aktif  bir şekilde kullanılacağı 
düşünülüyor.

Genç Gönüllüler Kulübü Bu Dönemde de 
Faaliyetlerini Sürdürdü

Fakültemizdeki 
fitness salonu 
hizmete girdi.
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Öğrenci Etkinlikleri

Fakülte öğrencileri tarafından Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Karataş’ın da-
nışmanlığında ve 3. sınıf  öğrenici 
Ecemnur Güner’in editörlüğünde 
çıkarılan Misafir Dergisi edebiyat, 
kültür ve sanat içerikli yayın çizgi-
sini sürdürüyor. Dönemlik olarak 
düzenli bir biçimde çıkarılması 
düşünülen dergide film, kitap ve 
mekan tanıtımları, röportajlar, fa-
külte tarihine isimlerini yazdırmış 

hocalarımızdan birinin hayat hikayesi ve Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış bir 
metin yer almakta. Ayrıca öğrencilerimizin şiir, deneme, araştırma yazıları, kari-
katür ve fotoğrafları da dergi içeriğinde yer buluyor. Her sayısında kendisini biraz 
daha geliştiren Misafir Dergisi’nin varlık sebebi öğrencilere renkli bir üniversite 
hayatı yaşamaları için yardımcı olmak ve kendi kalemlerini konuşturacak bir or-
tam sunmaktır. Dergimizin 2. sayısında bir fotoğraf  yarışması da düzenlendi. “Üs-
küdar, çay ve misafir” konularında yapılan yarışmaya arkadaşlarımız birbirinden 
güzel resimlerle katıldılar. Yarışmamızın birincisi Cebrail Aslan seçildi.

2013 yılında kurulan 
kulübün temelleri, fa-
aliyetlerini resmiyete 
dökmeden önce üye-
lerinin çeşitli sosyal 
sorumluluk etkinlikleri 
ve kültürel program-
larda bir araya gelme-
siyle atıldı. Kuruluşun-
dan sonra düzenlenen 

kermesler, konferanslar ve “Ümmet Coğrafyası Tanıtım Günleri” ile adını du-
yurdu. Derdi olan insanlardan olmak ve yolda kalmak adına yapılan istişareler 
sonucu faaliyetlerini sürdürüyor. Kulüp Filistin’i selamlarken, Amerika’daki kar-
deşlerini de unutmuyor. Gerekirse kermeste börek satıyor, gerekirse bir konfe-
ransta not alıyor.

Umran Kulübü tarafından düzenlenen Ümmet Coğrafyası Tanışma Günleri programı çerçevesinde 
Bogor Ünv. Öğretim Üyesi Asep Nurhalim Endonezya’daki İslâmî hayat hakkında bilgi verdi. Program 
sonrasında Endonezya’lı öğrencilerin yerel lezzetlerden oluşan ikramı vardı.

MİSAFİR DERGİSİ

Umran Kulübü Etkinlikleri



Fakülte bünyesi içerisinde basılan Vesaire, hayatın bunca kavga gürül-
tüsünün arasında naif  bir işe imza atmak niyeti taşıyan öğrenciler ta-
rafından çıkarılmaktadır. Okulun edebiyat sever kitlesinin birbirinden 
haberdar olmasına vesile olabilmek ve bir işi güzelce yapmak dışında 
bir amacı olmayıp, dünyanın saman kâğıdı ile kurtarılamayacağını, aynı 
zamanda edebiyatın da bambaşka dünyalar kuracağını bilerek para-
doksal bir varlık sürdürmektedir. Vesaire’nin ilk sayısı Kasım ayında 
yayınlanmakla birlikte sene sonuna kadar 6 sayı çıkarılması planlan-
maktadır. İlk sayısında yer alan isimler: Ayşe Sadiye Doymuş, Gülsen 
Özek, Hacer Kocabey, Haticenur Çelek, Hiç, Nesibe Büşra Tokuş, 
Pınar Özge, Saliha Zeynep Ergün, Şeyma Subaşı, Tuğba Çelikkaya. Ve-
saire’nin sayfaları incelikten yana olan herkese açıktır. İletişim adresi: 
fanzinvesaire@gmail.com

Öğrencilerin lisans öğrenimi boyunca elde ettikleri müktesebatı temsil eden bitirme tezlerini sundukları öğrenci sem-
pozyumlarının sekizincisi yapıldı. Bu dönemki sempozyumun diğerlerinden farkı ise iki gün boyunca ve Türkçe, İngilizce 
ve Arapça olmak üzere üç dilde düzenlenmesiydi. 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü fakülte hocalarımız ve öğrencilerimizin 
yoğun katılımı ile Türkçe iki oturum gerçekleştirildi. Fakülte dekanımız Prof. Dr. Ali Köse’nin ve Doç. Dr. İsmail Cebeci’nin 
açılış konuşmasını yapması ile başlayan sempozyumda ilk oturuma Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı, ikinci oturuma ise Yrd. 
Doç. Dr. M. Nedim Tan başkanlık ettiler. Sunulan tebliğler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişiklik arz etmekle beraber 
temel İslâm bilimlerinden psikoloji, sosyoloji ve tarihe kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktaydı. 22 Mayıs 2014 Perşem-

be günü Yrd. Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu’nun 
açılış konuşmasını yapması başlayan İngilizce otu-
ruma Öğr. Gör. Mehmet Toprak başkanlık etti. 
Arapça oturum ise Yrd. Doç. Dr. Ali Benli’nin 
başkanlığında gerçekleştirildi. Program sonunda 
tebliğ sunan öğrencilere çeşitli armağanlar ve ser-
tifika verildi. Üç dilde olmasından dolayı fakültede 
bir ilki temsil eden bu sempozyum, başta sayın 
dekanımız ve fakülte vakfımızın desteği ile ger-
çekleşmiş ve gerek öğrencilerin gerekse hocaların 
yoğun ilgisine mazhar olmuştur.

8. Öğrenci Sempozyumu Yapıldı

VESAİRE FANZİN DERGİSİ

Öğrenci Etkinlikleri
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Sanat Haberleri
KONSERLER

“Niyazî-i Mısrî’yi Anma Konseri”, 20 Ocak 
2014, Kocaeli BB Korosu, Dr. Şefik Postal-
cıoğlu Salonu, Kocaeli.

“Sivâsî İlâhiler” ve “Niyâzî İlâhiler”, 25 Şu-
bat 2014, Bâd-ı Sâbâ Programı, Diyanet 
TV, Ankara.

“Zekâî Dede İlahileri Konseri”, 4 Mart 
2014, MÜİF Kültür Merkezi, İstanbul.

“Fatih Koca ile Kutlu Doğum Konseri”, 13 
Nisan 2014, Paris, Fransa.

“MÜZED Türkiyede Sûfî Müzik Konseri” 
(M. Safa Yeprem ile birlikte), 18 Nisan 2014, 
Haydarpaşa Kampüsü, İstanbul.

24 Nisan 2014, Kutlu Doğum Konseri, Ya-
kındoğu Ünv. İlahiyat Fak. Korosu, Lefkoşa, 
Kıbrıs.

Sydney, Avusturalya Tasavvuf  Musikisi 
Konserleri, 3-6 Mayıs 2014

“Turâbî İlâhiler Konseri”, 23 Mayıs 2014, 
Cem Karaca Kültür Merkezi,Bakırköy, 
İstanbul.

“Nigârî İlâhiler Konseri”, 27 Haziran 2014, 
Amasya.

Fatih Koca ile Kutlu Doğum Konseri, 12 Ni-
san 2014, Montereu, Fransa.

Fakültemiz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bu 
egitim-ögretim yılı içinde de yurtiçi ve yurtdışında bir çok konser düzenledi.

A. Hakkı Turabi müzikle tedavi 
temasını konu alan Şifânağme al-
büm serisinin üçüncüsünü çıkardı. 
Albümde Nâyî Osman Dede’nin 
Segah Saz Semâîsi, Neyzen Emin 
Dede’nin Sûzinak Peşrevi, Hacı Fâik 
Bey’in Dügâh Kâr’ı, Kemal Niya-
zi Seyhun’un Hicazkâr Saz Semâîsi 
gibi eserler icrâ ediliyor ve bu nağ-
melerin insan üzerindeki tesirlerine 
ilişkin bilgi veriliyor.

A. Hakkı Turabi bu yıl içerisinde tasav-
vuf musikisinden seçkin örneklerin yer 
aldığı Ehl-i Aşk (Masters of Love) isimli 
yeni bir albüm çıkardı. Albümde tekke 
musikisinin en tanınmış eserlerinden 
“Ey garip bülbül diyârın kandedir”, 
“Tedbîrini terk eyle takdir Hudâ’nın-
dır”, “Çün sana gönlüm mübtelâ düş-
tü” ve “Yine aşkın sırrı düştü serime” 
gibi ilâhiler icra ediliyor.

ALBÜM



Kitap Dünyası

Marmara İlahiyat Arapça Hocalarından Semiha Halîfe Filis-
tin’den Montreal’e Uzanan Bir Hayatın Romanını Yazdı.

“Bir âlemden diğerine yapılan kaçınılmaz yolculuk, insanın 
kimi zaman muvakkat olandan ebedî olana geçmeden önce 
ara âlemlerde yaşamasıyla başlar. Filistin’den İstanbul’a, İs-
tanbul’dan Montreal’e uzanan yolda gidip gelen bir kadın, 
ülkelerin ve toplumların üzerinde attığı her adımda bir ayağı-
nı rüya âlemine basar. Bir kadın, gerçek ile hayal, hakikat ile 
rüya arasında kimi uzun kimi kısa, kimi kolay kimi acı veren 
adımlar atarak oğlunun, annesinin, kocasının ve babasının 
izlerini sürer. Gam ile ulaştığı gece ve gündüzlerde zahir ve 
bâtın gölgeler arasında bulacaktır kendi hakikatinin izlerini...”

Aydınlanma çağının düşü-
nürleri, insanlığın modern-
leştikçe dinden uzaklaşaca-
ğını ve dinlerin eninde sonunda öleceğini düşün-
düler. Hatta bunun için zaman biçenler bile oldu. 
Aslında bu öngörü bilimsel bir tahmin değil, ideo-
lojik bir temenni idi. Yani tezin ardında “böyle ol-
malıdır!” iması vardı. Ancak insanoğlunun inanma 
isteği sona ermedi, hatta dinsel pratiklerde yük-
seliş gözlendi. Prof. Dr. Ali Köse, din sosyolojisi 
konusunda dünyaca tanınmış meslektaşları Peter 
Berger, Rodney Stark, Harvey Cox, David Martin, 
Robert Bellah, Conrad Ostwalt, Daniel Bell, Gra-
ce Davie ve Karel Dobbelaere’i bir araya getirdi.

Tecdid, müslümanların dinin aslî kaynaklarına sadık 
kalarak yenilenme ve kendiliklerini kaybetmeden 
güncele uyum sağlayabilme çabalarını ifade eder. 
İslâm tarihinin muhtelif  dönemlerinde, özellikle de 
buhran anlarında yaşanan gelişmelere paralel ola-
rak öne çıkan bu kavramın muhtevası, dönemlere 
ve kavramı kullanan kesimlerin yönelimlerine göre 
farklılıklar arz etmiştir. Modernizmin İslâm dünya-
sına girişinin hemen öncesi, tecdid arayışlarının en 
çok yoğunlaştığı dönemlerden birisi olmuştur. Bu 
dönemde Batı Afrika’dan Yemen’e, Kafkaslardan 
Hint Alt-kıtasına kadar birçok bölge, daha sonra-
ları Tecdid Hareketleri olarak adlandıralacak ıslah 
arayışlarına sahne olmuştur. Elinizdeki eser, tecdid 
olgusunun ve önde gelen tecdid hareketlerinin Batı 
akademyasında algılanış tarzlarını göstermeyi he-
defleyen bir derlemedir. 

Hakikat bilgisine ulaştıran 
sûfîlere mahsus müstakil bir 
yöntem ve dindarlık tavrına 
işaret eden “tarikat” olgusu, İslâm medeniyeti 
tarihinde miras aldığı mânevî, ahlâkî ve sosyal 
kurallara göre teşkilâtlanmış müessese şeklinde 
zihinlerde yaygınlık kazanmıştır. II. (VIII.) asırdan 
günümüze kadar dünya coğrafyasının dört bir 
yanında intişar eden ve kendine has irfanî yollar 
olan tarikatlar, toplumun her kesiminden insanın 
mâneviyat ve kültürünü şekillendirmede önemli 
roller üstlenmiştir. Geçmişten günümüze Türki-
ye’nin İslâmlaşma tarihinin teşekkülünde tarikat-
lar, ferdî ve sosyal hayatımızın anlam haritasının 
çizilmesinde en mühim unsurlardan biridir. Bir 
başvuru eseri mahiyetinde tasarlanan elinizdeki 
kitap, Türkiye’de tarikatlar tarihi alanında ciddi 
düzeye ulaşan ilmî bilgi birikiminin telif  makaleler 
yoluyla bir araya getirildiği ilk akademik derleme 
eserdir. 

Helvese fî Montreal, Beyrut: Dâru Reyyân, 2014
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Batı Gözüyle Tecdid 
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Tarih ve Kültür

Ali Köse
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Semih Ceyhan (ed.)

İstanbul: Timaş Yayınları, 2014

İstanbul: Klasik Yayınları, 2014

İstanbul: İSAM Yayınları, 2014

Öğretim üyelerimizin
2014 yılında yayımladıkları kitaplar

Erdemler üzerine yapılan 
çalışmalar, ahlâk ile sağlık 
arasında kuvvetli bir bağ ku-
rulmasını sağlamıştır. Günümüzde özellikle pozi-
tif  psikoloji yaklaşımıyla bu kadim geleneklerin 
bakış açısının yeniden gözden geçirilmesi yararlı 
görülmüş ve bu çerçevede pek çok çalışma ya-
pılmıştır. Bu bağlamda gerek sağlık davranışları 
erdem ilişkisine gerekse sağlık (fiziksel ve psiko-
lojik) ile erdem ilişkisine dair yapılan çalışmalar-
da, dinî ya da felsefî olsun kadim geleneklere atıf 
zorunlu bir hale gelmiştir. Elinizdeki bu kitap er-
dem, sağlık ve mutluluk ilişkisini pozitif  psikoloji, 
transpersonel psikoloji ve İslâmî psikoloji yakla-
şımları çerçevesinde tartışmaktadır. 

Erdeme Dönüş: Psikoloji 
ve Mutluluk Yolu

Ali Ayten

İstanbul: İz Yayınları, 2014

Abbasiler döneminde X. asırda Bağdat’ta yaşamış 
Babilli Natan (Natan ha-Bavli) tarafından kaleme 
alınan bu kronik, hem Yahudi tarih yazıcılığı hem 
de İslamî dönemde yazılan ilk İbranîce kronik ol-
ması yönüyle büyük önem taşımaktadır. Eser ilk 
kez Türkçeye bu çalışma ile tercüme edilmiştir.

Bodleian Library (Oxford-İngiltere) 2208, Pococ-
ke 31’de kayıtlı olan kronik, İbranice kaleme alın-
mıştır. Kaleme alındığı tarihi ve müellifi belli olma-
yan kronikte, 1031-1033 hicrî, 1622-1624 miladî, 
5382-5385 İbranî yıllar arasında Osmanlı tarihinin 
en kritik döneminde Osmanlı başkenti İstanbul’da 
meydana gelen siyasî olaylar, zaman zaman takdim 
ve tehirlere rağmen, kronolojik olarak bazen gün 
be gün bazen de birkaç gün ya da hafta ara ile dik-
katli bir şekilde kaydedilmiştir. Osmanlı tarihinde 
büyük travma yaratan Sultan II. Osman’ın (Genç 
Osman) katledilmesi olayının çağdaşı olması sebe-
biyle de ilk elden kaynak özelliği taşıyan kronik, ilk 
defa ülkemizde neşredilmesi yanında, Türk Tarih 
Kurumu yayınları arasında neşredilen ilk İbranice 
yayın özelliği taşımaktadır.

Dünyanın Kısa Tarihi-
İslamî Dönemde Kaleme 
Alınan İlk İbranîce 
Kronik 

Anonim Bir İbranice 
Kroniğe Göre 1622-
1624 Yıllarında Osmanlı 
Devleti ve İstanbul

Nuh Arslantaş

Nuh Arslantaş
(Yaron ben Naeh ile birlikte)

Türk Tarih Kurumu: Ankara 2014 

Türk Tarih Kurumu: Ankara 2013

Bu eser, farklı zamanlarda ilmî toplantılarda sunduğumuz 
ya da aylık dergilerde yayınladığımız bazı yazılar ile 
henüz hiç yayınlanmamış bazı makalelerimizden 

oluşmaktadır. “Tasavvuf Kültüründe Kedi” bölümüyle 
başlayan eser, “Osmanlı’da Sultanlar ve Sûfîler”, “Ahîlik”, “Millî 
Mücâdelelerde Sûfîlerin Rolü” ve “İslâmiyet’in Yayılmasında 
Sûfîlerin Rolü” gibi tasavvufun ictimâî (sosyal) yönleriyle ilgili 
bazı yazılardan sonra, “Sır”, “Rüya”, “Tecellî” gibi tasavvufun 
manevî konularına yelken açmakta, birçok kişinin merak 
ettiği “Bid’at”, “Zaman-Mekân”, “Hacda Yaşanan Manevî 
Hâller” ve “Letâif” gibi konularla okuyucuya yeni kapılar 
aralamakta, “Müslümanca Düşünmek” ve “Bazı Sûfîlerin 
Hataları” bölümlerinde bazı yanlış fikirlerin düzeltilmesi 
yolunda bir tecdid ve ihyâ çabasına girmekte, son olarak 
20. yüzyılın önemli bir Allah dostu olan Mahmud Sâmî 
Ramazanoğlu hazretlerinin hayatı ve düşünce dünyasına dâir 
bir yazıyla sona ermektedir.Bu eser, farklı zamanlarda 

ilmî toplantılarda sunduğu-
muz ya da aylık dergilerde 
yayınladığımız bazı yazılar ile henüz hiç yayınlan-
mamış bazı makalelerimizden oluşmaktadır. “Ta-
savvuf Kültüründe Kedi” bölümüyle başlayan eser, 
“Osmanlı’da Sultanlar ve Sûfîler”, “Ahîlik”, “Millî 
Mücâdelelerde Sûfîlerin Rolü” ve “İslamiyet’in Ya-
yılmasında Sûfîlerin Rolü” gibi tasavvufun ictimâî 
(sosyal) yönleriyle ilgili bazı yazılardan sonra, “Sır”, 
“Rüya”, “Tecellî” gibi tasavvufun manevî konula-
rına yelken açmakta, birçok kişinin merak ettiği 
“Bid’at”, “Zaman-Mekân”, “Hacda Yaşanan Ma-
nevî Hâller” ve “Letâif ” gibi konularla okuyucuya 
yeni kapılar aralamakta, “Müslümanca Düşün-
mek” ve “Bazı Sûfîlerin Hataları” bölümlerinde 
bazı yanlış fikirlerin düzeltilmesi yolunda bir tecdid 
ve ihyâ çabasına girmektedir. 

İrfan Bahçesi: Tasavvuf 
Deryâsından Damlalar

Necdet Tosun

İstanbul: Erkam Yayınları, 2014
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Hadislerin şifâhen naklin-
den kitaplardaki tasnifine 
kadar geçen süreçteki ri-
vayet faaliyetinde yer almış 
aktörler arasında, güvenilir şahsiyetlerin yanısıra 
çeşitli gerekçelerle tenkit edilmiş zayıf  râvîler de 
bulunmaktadır. Farklı seviyelerde zayıflık ithamına 
uğramış bu kişiler, naklettikleri rivayetlerle birlikte 
hadis ilminin önemli inceleme konularından birini 
oluşturmuştur. Elinizdeki eser, tenkide uğramış 
hadis râvîlerini bir araya getiren ve onların ilmî 
şahsiyetleri ile rivayetlerinin sıhhati üzerine önemli 
değerlendirmeler içeren “duafâ literatürü”nü in-
celemektedir. Duafâ kitaplarının gelişimini, litera-
türün tarihsel bağlamı ve sistematik yönlerini aynı 
anda dikkate alan bir yaklaşımla ortaya koyan bu 
eser, zayıf  rivayetlerin hadis kitaplarındaki mev-
cudiyeti hakkında da değerlendirmeler yapmak-
tadır. Sahih ve hasen nitelikli hadislerin yanında 
çok sayıda zayıf  rivayet de içeren Dârekutnî’nin 
(ö. 385/995) Sünen’i üzerine odaklanan çalışma, 
zayıf  râvîlerden gelen hadislerin rivayet kitaplarına 
ne ölçüde ve hangi gerekçelerle alındığı sorusuna 
cevap aramakta, zayıf  hadislerin Sünen’de öne 
çıkan kullanım özelliklerine dikkat çekmektedir. 
Zayıf  râvîler literatürü hakkında ülkemizdeki ilk 
müstakil araştırma hüviyetini taşıyan eser, ele al-
dığı konuları derin bir vukuf ve dikkat çekici bir 
akademik üslupla ortaya koymaktadır.  

Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerim 
dışında diğer semâvî kitaplar 
hem lafız hem de anlam ba-
kımından tahrife uğradıkları 
için, ilâhîlik vasıflarını kaybetmişlerdir. Bu bakım-
dan bugün insanlığın elinde bulunan tek orijinal 
kitap Kur’ân’dır. Bu niteliği sebebiyledir ki Kur’ân, 
asırlardan beri binlerce ilim adamının gözlerini 
hayranlıkla kendisine çevirdiği bir kitap olmuştur. 
Başta Müslüman bilginler olmak üzere pek çok 
ilim adamı bir taraftan onun kaynağı, kırâatı, ta-
rihi üzerinde araştırma yapmışlar; diğer taraftan 
da içerdiği hükümler, müjde ve tehditler, öğüt ve 
kıssalarla ilgili eserler kaleme almışlardır. Kur’ân’ın 
Varlık ve Bilgi kaynağı olması onun İslam Medeni-
yeti içinde ortaya çıkmış her türlü düşünüş ve dav-
ranış biçiminin de temeli olduğu anlamına gelir ki, 
Kur’ân doğru anlaşılmadan söz konusu medeniye-
ti ve kültürü de doğru anlamak mümkün olmaz.

Osmanlı inanç ve kültür 
dünyası üzerine yaptığımız 
Osmanlı Halkının Gelenek-
sel İslâm Anlayışı ve Kaynakları adlı doktora ça-
lışması bu alanda ilk sayılabilecek çalışmalardan 
biri idi. Bu çalışmaya dair aldığım olumlu tenkitler 
benzer çalışmaların devamını getirdi ve bu alanda-
ki çalışmalarım birbirini takip ederek devam etti. 
Osmanlıyla ilgili çalışmaların azlığı, özellikle halkla 
ilgili çalışmaların ise bir elin parmağını geçmeyecek 
seviyede olması, bu alana olan ilgimizin devam 
etmesini sağladı. Bu alanın önemli kaynakları ve 
kaynaklardaki mevcut malzemenin analiz ve de-
ğerlendirilmesi çalışma alanımızın temel amaçla-
rından biriydi.

Tâbiûn neslinin düşünce ve 
faaliyetleri erken dönemler-
deki âlimlerin aksine, çağdaş 
araştırmacılarca ihmal edil-
miştir. Nitekim günümüzde, hem hadis alanında 
hem de diğer branşlarda tâbiûn dönemiyle ilgili 
yeterince çalışmanın yapılmadığı bir gerçektir. Bu 
gerçek, tâbiûn döneminin, bazı araştırmacılar tara-
fından, İslam kültürünün “kayıp halkası” olarak nite-
lenmesine sebebiyet vermiştir. Bu çalışma, hakettiği 
ölçüde bilinmeyen tâbiûn dönemini genel özellikleri 
itibariyle tanıtmayı ve bu devrin âlimlerinin sünnet 
anlayışlarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Semâvî dinlerin en eskisi ola-
rak kabul edilen Yahudilik’te, 
bu dünyanın ötesinde bir ahiret aleminin, ceza ve 
mükafat yerinin mevcut olup olmadığını araştıran 
ve var olduğu neticesine ulaşan bu eser, geniş bir 
birikimin ve birkaç dilde yazılmış kaynaklara ula-
şabilmenin sağladığı zengin temel üzerinde, ana 
metinlere dayanarak kaleme alınmıştır. Alanında 
yapılmış en kapsamlı ve yetkin çalışma olarak 
dikkat çeken eserde bütün bir Kitab-ı Mukaddes, 
apokrif  metinler, Talmud ve Mişna külliyatı, Ya-
hudi felsefesi titizlikle gözden geçirilmiş; yer yer 
Yahudiliğin sosyal tarihine ve gelişimine ayrılan 
sayfalarla esere ayrı bir zenginlik kazandırılmıştır. 
Ahiret inancı noktasında tüm ilahi dinlerin temel 
kaynakları itibariyle aynı kelime üzere olduklarını 
göstermesi yönünden de ayrı bir değere sahip 
olan eser, bu konuya ilgi duyanlar için bir baş yapıt 
niteliğine sahiptir. 

XIX. yüzyıl sûfîlerin-
den Hüseyin Azmî 
Dede (1815-1893), 
Mevleviyye tarîkatı-
nın son dönemdeki 
seçkin temsilcile-
rinden biridir. Mevlevîliğin hem âdâb ve 
erkân yönünden, hem de irşâd esasları 
noktasında intikālini sağlamış bir sûfî olarak 
Hüseyin Azmî Dede’nin kırk bir yılı Geli-
bolu, yirmi dört yılı ise Kāhire Mevlevîhâ-
nesi’nde olmak üzere ömrünün altmış beş 
yılı postnişînlikle geçmiş; bu süre içerisinde 
o bir yandan seyr ü sülûk faaliyetlerini sür-
dürürken diğer yandan döneminin sosyal 
ve fikrî meselelerine ilgi göstererek çeşitli 
risâleler kaleme almıştır. Bu çalışmada Hü-
seyin Azmî Dede’nin hayâtına dâir bilgileri 
değerlendirdikten sonra, ikisi daha önce ta-
rafımızdan yayınlanmış, dokuzu ise bugüne 
kadar yayınlanmamış risâlelerinden tasav-
vufî, felsefî ve i’tikādî konularla ilgili on bir 
tanesini neşretme imkânı bulduk. 

Zayıf Raviler Kur’ân ve Yorum

Osmanlı ve Geleneksel 
İslam

Tâbiûnun Sünnet 
Anlayışı

Yahudi Kaynaklarına 
Göre Yahudilik’te Ahiret 
İnancı

Gelibolu’dan Kahire’ye 
bir Ömür: Son Dönem 
Mevlevîlerinden Hüseyin Azmi 
Dede’nin Hal Tercümesi ve 
Risâleleri

Mustafa Macit Karagözoğlu Muhsin Demirci

Hatice K. Arpaguş

Arif Ulu

İsmail Taşpınar

Safi Arpaguş

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2014 İstanbul: M.Ü. İFAV, 2014

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2014

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2015

İstanbul: M.Ü. İFAV, 2014
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Kitap Dünyası Öğretim üyelerimizin
2014 yılında yayımladıkları kitaplar

Ekrem Yusuf  Ömer el-Kavâsimî’nin kaleme 
aldığı bu kıymetli eser bir doktora tezidir. 
Yazar büyük müçtehit İmam Şafiî’nin şahsi-
yetini, onun müçtehitlik kişiliğinin oluşma-
sındaki etkenleri, içinden çıktığı ilmi birikimi 
ve özellikle kendisinin yazmış olduğu fıkıh 
ve usûlü incelemiştir. Ayrıca eserde, Şa-
fiî mezhebinin tarihi serüvenini, her asrın 
önde gelen Şafiî fakihlerini, onların gayret-
lerini ve mezhebe katkılarını da incelemiştir. 
Yine yazar, Şafiî mezhebini araştıran araş-
tırmacılar için Şafiî mezhebinin ıstılahlarını 
açıklamış ve daha fazla istifade edilmesi için 
özgün sınıflandırma yapmıştır.

Şafiî 
Mezhebine 
Giriş
Ekrem Yusuf Ömer el-
Kavâsimî
(trc. Hüseyin Örs, Seher 
Erdem, Sacide Ataş, Elifgül 
Gökhan, Muharrem Turan)

Öğrencilerimiz ortak çalışmayla bir 
doktora tezini Arapçadan Türkçeye 
tercüme ettiler. 

İstanbul: 
Nida Yayıncılık, 2014



Bu kitap, Arap dili sarfını 
(morfoloji/ biçim bilgisi) iş-
levsel yöntemle kolay anlaşılır 
bir üslupla öğretmeyi hedefle-
mektedir. Konular, öğrencile-
rin rahatça anlayabileceği bir 
tarzda, kullanımı yaygın keli-
meler dikkate alınarak anla-
tılmıştır. Kurallar, öğrencilerin 
hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözeti-
lerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğ-
rencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edil-
miştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını 
mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri 
amaçlanmıştır.Ayrıca öğrencilerin kendi kendileri-
ne çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili 
test ve cevap anahtarı eklenmiştir.

İki cilt halindeki Âyet ve Ha-
dislerle Açıklamalı Kur’ân-ı 
Kerîm Meâlimizin tek cilde 
indirilmiş şeklidir.

Bu kitap, Arap dili nahvini (sen-
taks/söz dizimi) işlevsel yön-
temle kolay anlaşılır bir üslupla 
öğretmeyi hedeflemektedir. 
Konular, öğrencilerin rahatça 
anlayabileceği bir tarzda, kulla-
nımı yaygın kelimeler dikkate 
alınarak anlatılmıştır. Kurallar, 
öğrencilerin hazmedebileceği 
şekilde tedrîcilik prensibi gözeti-
lerek işlenmiştir. Alıştırmalarda-
ki cümlelerin, öğrencilerine se-
viyesine uygun olmasına dikkat 
edilmiştir. Böylece öğrencilerin, 
Arap dili kurallarını mümkün 
olduğu kadar zorlanmadan öğ-
renmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca 
öğrencilerin kendi kendilerine 
çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili test 
ve cevap anahtarı eklenmiştir.

Hadislerin şifâhen naklinden 
kitaplardaki tasnifine kadar 
geçen süreçteki rivayet faaliyetinde yer almış aktör-
ler arasında, güvenilir şahsiyetlerin yanısıra çeşitli ge-
rekçelerle tenkit edilmiş zayıf râvîler de bulunmak-
tadır. Farklı seviyelerde zayıflık ithamına uğramış bu 
kişiler, naklettikleri rivayetlerle birlikte hadis ilminin 
önemli inceleme konularından birini oluşturmuştur. 
Elinizdeki eser, tenkide uğramış hadis râvîlerini bir 
araya getiren ve onların ilmî şahsiyetleri ile riva-
yetlerinin sıhhati üzerine önemli değerlendirmeler 
içeren “duafâ literatürü”nü incelemektedir. Duafâ 
kitaplarının gelişimini, literatürün tarihsel bağlamı 
ve sistematik yönlerini aynı anda dikkate alan bir 
yaklaşımla ortaya koyan bu eser, zayıf rivayetlerin 
hadis kitaplarındaki mevcudiyeti hakkında da de-
ğerlendirmeler yapmaktadır. Sahih ve hasen nitelikli 
hadislerin yanında çok sayıda zayıf rivayet de içeren 
Dârekutnî’nin (ö. 385/995) Sünen’i üzerine odakla-
nan çalışma, zayıf râvîlerden gelen hadislerin rivayet 
kitaplarına ne ölçüde ve hangi gerekçelerle alındığı 
sorusuna cevap aramakta, zayıf hadislerin Sünen’de 
öne çıkan kullanım özelliklerine dikkat çekmekte-
dir. Zayıf râvîler literatürü hakkında ülkemizdeki ilk 
müstakil araştırma hüviyetini taşıyan eser, ele aldığı 
konuları derin bir vukuf ve dikkat çekici bir akade-
mik üslupla ortaya koymaktadır.  

Kuşkusuz kelâm belli bir ta-
rihsel gerçeklik ve zaman di-
limine bağlı olarak doğup gelişen beşeri bir disiplin 
olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda ilk olarak 
halifelik, irade hürriyeti, iman-amel münasebeti gibi 
İslâm tarihine özgü dînî, siyasi ve sosyal problemle-
re çözüm üretme gayreti ile VIII. yüzyılın başların-
da ortaya çıkan bu ilim; İslâm’ın yayıldığı yerlerde 
karşılaşılan farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşim 
sonucu oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak tarihi süreç 
içinde konu ve metot yönünden çeşitli dönüşümler 
geçirmiştir. Özellikle VIII. yüzyılın sonlarından itiba-
ren doğa felsefesi ve bilgi teorisine dair konuların 
dahil olması, kelâmı derin teorik kökleri olan bir 
bilim haline getirmiştir. Kelâm ilmi sistematik özel-
liği sayesinde İslam dininin inanç esaslarını, yaşanan 
çağın anlam dünyasına uygun bir şekilde temellen-
dirmeyi, rakip din, düşünce sistemleri karşısında 
savunmayı, İslâm’ın temel esaslarıyla uyuşan özgün 
bir dünya görüşü ve varlık anlayışı inşa etmeyi ba-
şarmışlardır. Esasen bin yıldan beridir İslâm dünya-
sının yaklaşımında ana ekseni oluşturan Ehl-i Sünnet 
paradigmasının teşkilinde kelâmcıların meydana ge-
tirdiği bu dünya görüşünün etkisi büyüktür.

Elinizdeki bu mütevazi eserin 
başlıca özellikleri şunlardır:

• Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri 
incelenerek hazırlanmıştır. 

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

• Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i 
şeriflerden de örnekler sunulmuştur. 

• Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örnek-
lerde bilinmeyen kelimeler izah edilmiştir.

• Konuların sonunda alıştırmalar verilmiş, bunların 
cevapları da kitabın sonuna eklenmiştir.

Elinizdeki bu çalışma Hint 
Altkıtası’ndaki hadis/sünnet 
merkezli faaliyetleri Pakistan ekseninde ortaya 
koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede genel 
olarak hadis ilminin Altkıta’daki serüveni, özelde 
Pakistan’daki durumu, ekoller, kurumlar, şahıslar 
ve eserler düzeyinde ele alınmıştır. Hadis tarihi ve 
literatürünün önemli bir kesitini ele alan kitabın 
konuyla ilgili çalışmalara mütevazi bir katkı suna-
cağını ümid ediyoruz.

“Tarihten Günümüze Tartış-
malı İnanç Meseleleri isimli 
çalışma 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabi-
lim Dalı tarafından düzenlenen Mehdilik, Nüzûl-i 
İsâ, Sihir ve Ricâlü’l-Gayb gibi geleneğimizde bir 
vakıa olarak yer almış ancak hakkında kat’î deliller 
bulunmayan ya da var olsa da yoruma ve te’vîle 
açık inanç meseleleri hakkındaki ilmi toplantıları 
kapsamaktadır. Bu şekildeki toplantılardan amaç 
itikâdî konularda hüküm vermeyi sadece bir ana-
bilim dalının omuzlarına yüklemek yerine, me-
seleyi ilgili diğer anabilim dallarının da katkısıyla 
disiplinler arası bir formatta yeniden tartışmaya 
açarak ortak bir akıl etrafında çözümüne katkı 
sağlamaktır.” 
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