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MERHABALAR

2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladığımız bu dönem içeri-
sinde fakültemizin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca ev 
sahipliğini yaptığı etkinliklerin bir bölümünü sizlerle paylaşan 
yeni bir bültenle yine birlikteyiz. 2016 ve 2017 yaz dönemle-
rinde toplam 1270 öğrencisini mezun eden fakültemiz bu yıl 
tanıştığı 580 yeni öğrenciyle yoluna devam ediyor. Bir taraftan 
2012 yılından bu yana süren kampüs inşaatımız sürerken, di-
ğer taraftan 2015 yılında yapımı tamamlanan camimiz ve kül-
tür merkezimizdeki etkinlikler çeşitlenerek devam ediyor. 2016 
yılında Hazırlık Platformu tarafından fakülte öğrencilerimize 
yönelik tanıtıcı bir bülten hazırlandı. Ayrıca emekli öğretim 
üyelerimizin deneyimlerinden hareketle fakültemizin sosyal 
hafızası üzerine bir sözlü tarih çalışması yapıldı. Bu türlü ya-
yınlar ve çalışmalar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 
Türkiye’deki eğitim ve düşünce hayatı üzerindeki katkılarını 
göstermek açısından büyük önem taşıyor.

Bültenimizin bu sayısında ilk olarak 15 Temmuz’u gündeme 
getiriyoruz. Çünkü fakültemiz, milletimiz tarafından ortaya 
konulmuş bu büyük varoluş mücadelesinin sessiz tanıkların-

dandı. Buna bağlı olarak kültür 
merkezimizde düzenlenen 15 
Temmuz konulu sempozyum 
ve etkinlikler bültenimizde yer 
alıyor. Ardından Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla düzenlenen 2016 
mezuniyet törenimiz var. 2017 
mezuniyetimiz ve fakülte vakfı-
mızın öğrencilerimize sunduğu 
yurt bursu imkanları bu sayının 
ayrıcalıklı haberlerinden. Önce-
ki sayılarımızda olduğu gibi bu 
sayıda da fakültemize yapılan 
uluslararası ziyaretlerden örnek-
ler verdik; imzalanan yeni ulus-
lararası anlaşmaların detaylarını 

aktardık; öğrencilerimizin eğitim gördükleri ülkelerde edindik-
leri izlenimleri sunan yazılara yer ayırdık; kültür merkezimizde 
ve amfilerimizde gerçekleştirilen konferans ve panellerden 
belli başlı örnekler sunduk. Yıl içerisinde kültür merkezimizde 
kurulan Albaraka Sanat Akademisi, bültenimizde yer bulan ha-
berlerden. Öğretim üyelerimizin dönem içerisinde katıldıkla-
rı programlar ve sempozyumların, kaleme aldıkları kitapların 
haberleri de bültenimizin sayfaları arasında. Ayrıca bu sayıda, 
fakültemiz öğretim üyelerinden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. 
Kâmil Yılmaz ile yapılmış ve din hizmetlerinin niteliğine dönük 
değerli fikirler barındıran bir röportaj yer alıyor.

Gelecek sayımızda yeniden yapılanma süreci devam eden 
kampüsümüzün kavuştuğu yeni imkanları konu alan güzel ha-
berler verebilmeyi umuyoruz. Eğitim-öğretim hayatının kalite 
kazandığını gösteren nitelikli çalışmalar ve kalıcı etkinliklerin 
yer bulduğu nice bültenlerde buluşmak ümidiyle...

Yayın Kurulu Adına Yrd. Doç. Dr. M. Nedim Tan
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Darbe girişimine karşı meydanlara çıkarak mücadele 
ederken yaşamlarını yitiren şehitlerimizden Erol Olçok, 
oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Mustafa Cambaz’ın ce-
nazeleri 17 Temmuz 2016 günü İkindi namazında Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırıl-
dı. Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan,  Olçok’u kendisinin “yol 
arkadaşı” olarak andı ve kendisiyle beraber şehit olan 
oğlu Abdullah’tan bahsederken gözyaşlarına hakim 
olamadı. 

Henüz 19 yaşındaki Marmara İlahiyat Fakültesi öğren-
cisi M. Emin Tekin, darbeci askerlerin yoğun ateşine 
rağmen köprüye yürüyerek yaralananlar arasındaydı. 
Tekin, “Çamlıca’da kalabalıkla birlikte 
hareket ettim. Ben en ön sıradaydım. 
Darbeci hain askerlerle göz göze 
geliyorduk. Vatanı için cuntacı aske-
rilerin üzerine yürüyen halkın hiçbi-
rinde en ufak bir korku ya da endişe 
yoktu.” dedi.

Türkiye’nin, tarihinde eşine rastlanmayan bir ihanetle yüzleştiği, ancak halkımızın inandığı değerler uğruna ortaya koyduğu 
olağanüstü mücadele dolayısıyla büyük bir kahramanlığa tanıklık ettiği 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, fakültemiz gerek 
mekansal olanaklarıyla gerekse kamuoyuna dönük akademik içerikli programlarla görev üstlendi. Camimizin avlusu şehitle-
rin mübârek naaşlarını uğurladı, yapılan yürüyüşler için bir hareket noktası oldu. Kültür merkezimiz ve sergi salonumuz dar-
beler üzerine bilinçlendirici konferans ve panellere ev sahipliği yaptı, şehitlerimizin aziz hatıralarının anılmasına vesile oldu.

Güncel
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
BİR DÖNÜM NOKTASININ ŞAHİDİYDİ
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Güncel

53. Dönem Mezunlarımızı uğurladığımız 2015-2016 Akade-
mik Yılı Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıy-
la Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde, 4 Haziran 2016 
Cumartesi günü gerçekleşti. Tören Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fakültemiz mezunu İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Rektörümüz 

Prof. Dr. M. Emin Arat’ın da bulunduğu çok sayıda yetkili 
ve velinin katılımıyla gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşka-
nımız, Milli Eğitim Bakanımız, Rektörümüz ve Dekanımız 
konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerden 
beklentisinin olduğunu belirterek, “Nerede görev yaparsa-
nız yapın Asım’ın neslini yetiştirmede öncü olmanızdır, bu 

şart. Milletimizin gözbebeği, gönül aydınlığı ku-
rumları olan imam hatipler ve ilahiyat fakülteleri bu 
sorumluluğun gereğini yerine getirmek için diğer 
kurumlardan çok daha fazla çalışmak zorundadır. 
Biz Türkiye’nin maddi kalkınması için gece, gündüz 
çalışıyoruz, çalışacağız. Ama sizler de manevi kalkın-
ması için çaba göstermelisiniz. Dünyadaki sayısız 
örnekten biliyoruz ki manevi kalkınmayla destek-
lenmeyen maddi kalkınma, bir süre sonra toplum-
ların felaketi haline dönüşebiliyor. Onun için dört 
şeyin üzerinde özellikle durmamız lazım, gençliğe 
bunu vermemiz lazım. Bir; itikat noktasındaki yapıyı 
güçlendirmemiz lazım, itikadî anlayışımızı güçlen-
dirmemiz lazım. İki; ibadet noktasında ibadette ne 
yazık ki eksikler var, hem de fazlasıyla var, bunun 
üzerine de gidilmesi lazım. Üç; ahlak. Ben inanıyo-
rum ki imam hatip, ilahiyat, buradaki öğrencilerin 
ahlak abidesi olma noktasında yarışın içinde olması 
gerekir. Dört; muamelat, burada da örnek ve bunu 
vereceğinize inanıyorum. Gönüller fethetmek, şe-
hirler, ülkeler fethetmekten daha önemlidir, bunu 
da yapacağınıza inanıyorum. Çünkü gönülleri fet-
hettiğinizde diğer kısmı zaten kendiliğinden çözü-
lecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 53. Dönemi ilk üç sırada 
bitiren öğrencilerimize hediyelerini takdim etti. Öte 
yandan Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı 
Lütfullah Göktaş da Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi diplomasını otuz bir yıl sonra Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Göktaş, üniver-
siteden 1985’te mezun olmuştu. Tören, Fakültemiz 
kurucu dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ’un sohbeti ve De-
kan Yardımcımız Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı 
dua ile tamamlandı.

MEZUNİYET COŞKUSU
2016 Mezuniyet Töreni

2015-2016 Mezuniyet Törenimiz Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşrifiyle Gerçekleşti.
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Güncel

Marmara İlahiyat 2017 Mezunlarımızı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle uğurladık. 
Fakültemiz bu yıl 664 öğrencisini mezun etti. Yeni eğitim öğretim yılında 580 öğrenci ile tanıştı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı bu yıl (2017-18) 
fakültemizi kazanan ve aşağıda isimleri zikredilen kuruluşlara 
bağlı yurtları tercih eden öğrencilere ayda 300 TL (8 ay) yurt 
bursu verecektir. Öğrenciler yurt kaydından sonra İlahiyat Fa-
kültesi Vakfı Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler. 

Yurtlar: 
29 Mayıs Üniversitesi Kız Öğrenci Konukevi 
https://konukevi.29mayis.edu.tr/

Türkiye Diyanet Vakfı Kadıköy Şubesi Naime Anne Konukevi (Kız) 
05303101007 - 02163473778 - 02163573779

Türkiye Diyanet Vakfı Kadıköy Şubesi Örnek Erkek Yurdu 
05061714525

KADEM Çamlıca Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
http://kademvakfi.org.tr/kadem-vakfi-iletisim/yurtlar-iletisim/ 
05360753008

Kadem Vakfı Kısıklı Kız Öğrenci Yurdu 
02164614082 - 05360753009

Türgev Fatma Göksu Kız Öğrenci Yurdu 
http://www.turgev.org/tr/uskudar-fatmagoksu/ 
Türgev Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu 
http://www.turgev.org/tr/umraniye-sule-yuksel-senler/

Özel Gümüşsu Kız Yurdu 
http://gumussukizyurdu.com/ 

Tügva Üsküdar Selami Ali Erkek Öğrenci Yurdu 
http://www.tugva.org/yurtlarimiz/istanbul-uskudar-erkek-
ogrenci-yurdu/

İlim Yayma Cemiyeti 
Koşuyolu Erkek Konukevi - iycuskudar.com 
Burhaniye Erkek Konukevi - iycuskudar.com 
Çamlıca Erkek Konukevi - iycuskudar.com 
Güzeltepe Erkek Konukevi - iycuskudar.com

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı 
http://www.merdivenkoykonukevi.com/ (Erkek) 
http://baglarbasikonukevi.com/ (Kız)

Ensar Vakfı Şehit Recep Büyük Erkek Öğrenci Yurdu 
Ensar Vakfı Üsküdar İcadiye Kız Öğrenci Yurdu 

Önder Çengelköy Kız İhtisas Yurdu 
http://onder.org.tr/yurt/onder-cengelkoy-yuksekogretim-
ihtisas-yurdu

Önder Hz.Ömer Yükseköğretim Erkek (İhtisas) Yurdu 
http://onder.org.tr/yurt/onder-umraniye-yuksekogretim-
ihtisas-yurdu

İlim ve İrşad Vakfı 
Üsküdar Özel Marmara Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
02163434877 - 05057664405

İnsan Vakfı 
https://www.insanvakfi.org.tr/tr/yurtlar/253/istanbul-umraniye-
ozel-ihlamurkuyu-yuksekogrenim-kiz-ogrenci-yurdu.html

İnsan Vakfı Bulgurlu Erkek Öğrenci Yurdu 
https://www.insanvakfi.org.tr/tr/yurtlar/237/istanbul-uskudar-ozel-
istanbul-insan-vakfi-yuksekogrenim-erkek-ogrenci-yurdu.html

Not: Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak isteyen 
öğrencilerimiz Anadolu yakasındaki KYK yurtlarına 
başvurabilirler. Fakültemiz bu yurtların ulaşım mesafesindedir.

2017 Mezuniyet Töreni

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı’ndan Yurt Bursu İmkanı
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Diyanet İşleri Başkanlığının resmi davetlisi olarak İstanbul’da 
bulunan İran Takrîbu’l-Mezâhib Kurumu Başkanı Ayetullah 
Şeyh Mohsen Mohammadi Araghi başkanlığında yedi kişilik 
bir heyet fakültemizi ziyaret etti. (05.07.2017)

Ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrenciler Marmara İlahiyat 
iftarında buluştular. (23.06.2017)

Kuveytli araştırmacı-yazar Dr. Tareq Al-Suwaidan (Târık es-Sü-
veydân) fakültemizi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Filistinli si-
yaset bilimi öğrencisi Maysaa Abu Hilal de bulundu. Babası da 
Üniversiteyi İstanbul’da okuyan Maysaa ile Al-Suwaidan arasın-
da Filistin dramının duygusal anları yaşandı. (02.03.2017)

Ürdün Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemîle er-Rifâî Dekanlığımızı 
ziyaret etti. (02.05.2016)

Ürdün üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muham-
med el-Hatîb fakültemizi ziyaret etti. Fakültelerimiz arasında dört 
yıldır devam eden karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 
tecrübesinin  değerlendirildiği görüşmede müşterek projeler, ilmî 
toplantılar yapmayı da kapsayan  yeni faaliyetlerle akademik işbir-
liğinin daha da ileriye götürülmesi kararı alındı. (01.03.2017)

Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak  İstanbul’a gelen Körfez 
Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkelerinden eğitim kurum-
ları temsilcileri ile Üniversite öğrencilerinden oluşan bir heyet, 
fakültemizi ziyaret etti. (05.07.2017)

Güncel
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İngiltere’de Bulunan Çeşitli Müslüman Vakıf ve Eğitim Kuruluş-
ları fakültemizi ziyaret etti. (16.02.2017)

Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov 
fakültemizi ziyaret etti. (22.05.2017)

Filistin üniversitelerinden bir heyet fakültemizi ziyaret etti.

Fas Karaviyyin Üniversitesi, Kur’ân Araştırmaları ve Kıraatleri 
Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Halid es-Sâkî dekanlığımızı ziyaret 
etti. Karşılıklı işbirliği konusunda mutabık kalınan görüşme 
sonucunda kurumlarımız arasında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimi ve müşterek projeler yapmayı kapsayan akademik 
işbirliği anlaşması imzalandı. (27.12.2016)

Rus üniversitelerinden din işleri ile sorumlu bir heyet fakültemizi 
ziyaret etti. 

Bağdat’ta genel merkezi ve birçok ilde kampüsleri olan Kül-
liyyetü’l-İmâm el-A’zam Üniversitesi Rektör yardımcısı Abdüs-
selam el-Kübeysî ve beraberindeki öğretim üyeleri fakültemizi 
ziyaret ettiler. Irak’taki tek ehl-i sünnet yüksek öğretim kurumu 
olan Külliyyetü’l-İmâm el-A’zam ile fakültemiz arasında karşılıklı 
akademik iş birliği imkanları müzakere edildi. (21.11.2016)

Güncel
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Güncel

Marmara Üniversitesi ile Ürdün Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Arasında Anlaşma İmzalandı

FAKÜLTEMİZ YENİ DÖNEMDE DE BİR DİZİ 
ULUSLARARASI ANLAŞMAYA İMZA ATTI

Ürdün Krallığı’nın akademik kalitesiyle öne çıkan ve en büyük 
özel üniversitesi olan Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
(Applied Science University) Mütevelli Heyeti Başkanı, aynı za-
manda Ürdün eski Milletvekili Heysem Muhammed Ebu Hati-
ce, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emced Saadeh ve İdari ve Mali 
İşler Müdürü Osman Ebu Hummus, 21 Ağustos 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat’ı makamında ziyaret 
etti.

Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan ve İla-
hiyat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğ-
rul Boynukalın’ın da bulunduğu ziyarette, iki üniversite arasında 
ortak derece-diploma programlarının geliştirilmesine, değişim 
programları ve projelerin yapılması ve dil öğretiminin (Türkçe 
ve Arapça) yapılmasına yönelik geniş kapsamlı bir görüşme ger-
çekleştirilmiş, “İşbirliği Anlaşması” ve “Mevlana Değişim Progra-
mı” anlaşması imzalandı. Karşılıklı hediyelerin takdimi ve iyi niyet 
dilekleriyle görüşme tamamlandı.

Öğrencilerimizin 
anlaşma yapılan 
üniversitelerdeki 
eğitimleri devam 

ediyor. Lisans 
derslerinin yanı sıra 
kültürel gezilere ve 
konferanslara iştirak 
eden öğrencilerimiz 
gittikleri ülkelerde 

ülkemizin 
tanıtılmasına katkı 

yapıyorlar. 
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Fakültemiz Bünyesinde

Akademisi ve Galerisi Açıldı

Güncel

Klasik Türk-İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları des-
teklemek amacıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Kültür Merkezi içerisinde kurulan Albaraka Sanat Aka-
demisi, üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat ve 
dönemin Kültür Bakanı  Nabi Avcı’nın da katıldığı bir tö-
renle 3 Şubat 2017 tarihinde açıldı. Sanat Akademisi’nin 
açılış kurdelesi Prof. Dr. Raşit Küçük’ün okuduğu dua eş-
liğinde kesildi. 

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Amacımız 
sanat eserlerin sanatseverler ile buluşturulmasıdır. Önü-
müzdeki günlerde daha kapsamlı kurslar da vermek is-
tiyor ve yeni sanatçıları yetiştirtmeyi hedefliyoruz. Bu-
gün burada yer alan eserler İslam Konferansı Teşkilatı 
ve Birleşik Arap Emirliklerinin düzenlediği dünyanın en 

meşhur ve yaygın katılımlı yarışmaların dördüncüsü-
nün ödül alan eserlerdir. En büyük hayalimiz, sanatla-
rımızı hakkıyla gelecek nesillere miras bırakabilmektir.” 
şeklinde konuştu. 

Geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlu-
lukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle 
kurulan merkez, sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak 
üzere iki ana bölümden oluşuyor. Böylelikle hem önemli 
sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayarak, 
hem hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri baş-
ta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her ke-
sime hitap eden sanat kursları ile hizmet veriyor. Aynı za-

manda “Albaraka Akademi” ismi altında yer alan sınıflarda 
klasik Türk-İslam sanatlarına dair ücretsiz dersler veriliyor 
ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılıyor. 

2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlenen Albara-
ka Uluslararası Hat Yarışması neticesinde oluşan beş yüz 
eserlik koleksiyonun en seçkin örneklerinin sergilendiği 
sanat galerisi 13-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Nok-
ta: Kalemin Secdesi (Hasan Çelebi Mektebinden”, 12-21 
Haziran 2017 tarihleri arasında “40 Yılın Sonunda Eslafın 
Yolunda (Ahmet Sabri Mandıracı)” adlı hat, ebru ve resim 
sergilerine de ev sahipliği yaptı.



“Biz bir aylığına gittik ama çok zor dayandık, sıcak, canı-
mız sıkıldı, eminim sen de bir ay zor dayanırsın ve dön-
mek istersin.” “Amman’ın merkezinde gençlerin toplanıp 
kahve içtikleri Cafra denen meşhur bir mekan vardır ama 
ondan başka da hiçbir şey yoktur, gidince görürsün zaten.” 
İşte bunlar Ürdün’e gitmeden önce, daha önce orada bu-
lunmuş iki arkadaştan aldığım bilgiler. Bunları duyduktan 
sonra biraz duraksadım, düşündüm. Ancak tüm bunlara 
rağmen, gideceğim memleket ve oranın insanı hakkında 
iyimser düşündüm. Çünkü, önceden yaptığım birçok se-
yahatten tecrübe ettiğim ve emin olduğum birşey vardı: 
“İnsanlar hakkında nasıl düşünürsen, sana da öyle yansır-
lar. İyi düşünürsen iyi, kötü düşünürsen kötü.” Tamamen iç 
dünyamızla, düşüncelerimizle alakalı olan bu yargının, dış 
dünya ile bu denli etkileşimli olmasının altındaki esraren-
giz ilişkiyi henüz tam anlamış değilim, ama arasıra hayal 
kırıklıkları olmasına rağmen genel olarak kural bu şekilde 
cereyan etmektedir. 

Yolculuk vakti geldi. Fakültemizde okuyan, bir dönem 
Ürdün’de beraber eğitim göreceğimiz arkadaşlarla bera-
ber uçağa bindik. Yaklaşık üç saat sonra, toz gibi görü-
nen bir yere iniş yapmaya başladık. O zaman önceden 
arkadaşlarımın dedikleri hatırıma geldi. Uçaktan indik. 
Havalimanından bizi o sıcak günde, bir o kadar da sıcak 
olan insanlar karşıladılar ve dört ay boyunca kalacağımız 
evlerimize götürdüler. 

Bir sonraki gün kayıt ve ders seçmek için servisle Zerka 
Üniversitesine gittik. Bizi fakülte dekanı Enes bey karşıladı 

ve beraber üniversite rektörünü ziyaret 
ettik. Fakültenin dekanı diğer hocalarla 
beraber özellikle, fakültemizden oraya gi-
den öğrencilerin her türlü sorununu çöz-
mek için bizzat ilgileniyor, kayıt işlemleri 
için de bizzat kendisi koşturuyordu. O an 
Marmara İlahiyat’ın nasıl bir değere, say-
gınlığa sahip olduğunu bir kez daha an-
ladık, gurur duyduk. Tabi ki bu saygınlığı 
elde etmek hiç de kolay değildir. Bunda 
fakültemizin dekanı Prof. Dr. Ali Köse ve 
Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın (Ürdün’de 
yaygın olan ismi ile Dr. İbrahim) hocaları-
mızın emeği büyüktü. 

Dersler başladı. Öğrenci sayısı yirmiden 
elliye kadar değişen sınıflarda ders gö-
rüyorduk. Ders sırasında hocalarımız 
Türklere ayrıcalıklı ilgi gösteriyor, Arap öğ-

rencilere bize yardım etmelerini, iyi misa-
firperverlik sergilemelerini hatırlatıyordu. İlk günlerimizde 
Arapça ders anlatımına pek aşina olmadığımız için, bazı 
hocaların konuştuklarını pek anlamadığımızı dile getirin-
ce, fakülte yönetimi bize özel iki ders açtı. Diğerlerinden 
farklı olarak o iki derste sadece Türk öğrenciler bulunuyor, 
hoca daha yavaş ve fasih Arapça ile ders anlatıyordu. Sa-
yımız da az olduğu için hoca ile daha çok Arapça konuş-
ma şansımız oluyordu. Sözün özü, gittiğim üniversitenin 
ortamından çok memnun kaldım. Hocalarımızla samimi 
ilişkiler, arkadaşlarımızla kalıcı dostluklar kurduk. 

Biraz da Ürdün’den bahsedecek olursak eğer... Ürdün 
veya tam adıyla Ürdün Hâşimî Krallığı küçük yüzölçü-
müne karşılık yaklaşık 6.5 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu 
topraklar tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış. Ürdün’de Filistin’den oraya gelip yerleşmiş mu-
hacirlerin sayısı yerli halktan daha fazla. Ayrıca, 93 Har-

ÜRDÜN İZLENİMLERİ

Güncel
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bi’nden sonra Kafkaslardan gelip yerleşen Çerkes, Çeçen 
ve Abazalar var. Halkın özellikle Türklere karşı tutumu son 
derece olumlu. Türkiye’den geldiğimizi anlayınca hemen 
yüzlerinde bir tebessüm beliriveriyor. Herhangi bir yere 
girmek veya kontrolden geçmek üzereyken arkadaşlarla 
beraber hep dile getirdiğimiz “nahnü etrâk” şifremizi söy-
leyince birçok kapının açıldığını çok kere müşahade ettik. 
Hatta sonlara doğru kendi aramızda “Türkiye’ye döndü-
ğümüzde artık bu sihirli kelime hiçbir şey ifade etmez” 
diye hayıflanıyorduk. Ülkemizde kültürel kutuplaşmalar 
dolayısıyla sık sık vurgulanan, I. Dünya Savaşı sırasında 
yaşanan Arap-Osmanlı olaylarından şimdi bahsetmenin 
artık hiçbir gerekliliği kalmadığını oraya gidince daha 
iyi idrak ettim. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de o kargaşa-
lı olaylar yaşanırken, Ümmet’in umudu olan Türkiye’nin 
şerlerden korunması için gece boyu dua eden, darbe 
girişimini protesto edip sokaklara dökülen, burada yaşa-
nanlarla ilgili en az bizim kadar endişe eden ve o gece 
şer odaklarının şer amaçları ters tepip milletimiz kazanın-
ca, Allah’a şükredip sokaklarda tatlı, yemek dağıtan bir 
halktan iyilik ve dostluktan başka ne beklenir ki?! Arap 

arkadaşlarım bunları heyecanıyla 
anlatınca, duygulu anlar yaşamıştık, 
gözlerimiz dolmuştu.

Üç Harem bölgesi... Bu süre içerisinde 
yapmış olduğumuz Umre ve Kudüs 
ziyaretlerimiz bize eşsiz bir mânevî 
ortam ve duygusal anlar yaşattı. Medi-
ne’de insanın kalbini okşayan huzurlu 
muhit. Mekke’de Kâbe’nin yörünge-
sinde saf tutmuş gezegenler gibi akıp 
giden müminler. Tavafta babasının 
boynunda uyuyakalmış yavrular. 

Ve Kudüs... Sınır kontrolündeki gün 
boyu bekleyişimiz ve oradaki ruhsal gerilimin ardından ak-
şam ulaştığımız Zeytindağı’ndan o güzelim Mescidi Aksa’yı 
ilk seyredişimiz tüm yorgunluk ve gerginliğimizi anında atı-
verdi. Kudüs sokaklarını koklaya koklaya dolaşırken, karşılaş-
tığımız insanların bize olan sevincini, özğürlüğe olan özle-
mini yüzlerinden, gözlerinden kolayca okunabiliyordu. Tıpkı 
her biri bir ağızadan Filistinli Şair Mahmut Derviş’in meşhur 
“alâ hâzihi’l-arz mâ yestahikku’l-hayât (burada hür yaşamayı 
hak edenler vardır)” mısrasını tekrarlar gibi. Evet, hür yaşa-
mayı fazlasıyla hak ediyorlar ve inşallah kavuşacaklar.

Ürdündeki çeşitli gezilerimiz (Petra, Ceraş, Akabe, Lut Gölü, 
Vadi Rum, Aclun vd.) de geçirdiğimiz dört aylık süreye ayrı 
bir renk kattı. Burada tabiki, eğitim için beraber gittiğimiz 
arkadaşlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Arapların bir 
atasözü var: “er-Refîk sümme’t-tarîk” yani, “Yoldan önce yol 
arkadaşı”. Şükürler olsun ki, hep iyilerle bir araya getirildik. An-
ladım ki, bir memleketi güzel yapan oranın doğal güzelliği 
değilmiş. Etrafındaki insanlar, arkadaş ortamı iyi olunca çorak 
topraklar da, çöller de ayrı bir güzelliğe bürünüverirmiş.

Son olarak Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Bursları, Fara-
bi Değişim Programı gibi Mevlana Değişim Programı da 
Türkiye’de kurumsal olarak Batı’ya nispeten açılması çok 
geç kalınan ama açıldığı günden itibaren de kendini kısa 
zamanda geliştirebilen önemli programlardır. Bunlar ülke-
nin yumuşak gücüdür ve günümüzde devletler yumuşak 
gücünün nispetinde güçlüdürler. Dolayısıyla bu tür prog-
ramların geliştirilmesi her açıdan hayatî öneme sahiptir. 
Söz gelimi, Marmara Üniversitesi’nin de Mevlana progra-
mı kapsamında birçok yabancı üniversite ile ikili anlaşma-
lar imzalayrak bağları daha da pekiştirmesi bu yolda atılan 
önemli adımlardır. Yazıma son verirken, bize bu imkanı 
sağlayan devlet yetkililerimize, hocalarımıza ve İlahiyat Fa-
kültesi Vakfı mensuplarına teşekkürlerimi arz ederim. 

Chingiz Baimurzaev

Güncel
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Kültür Merkezi’nde 27-28 Ekim 
2016 tarihlerinde düzenlenen “15 Temmuz Darbe Girişimi: Sivil Toplum Kuru-
luşları Buluşması [Failed Coup and the Future of Civil Society in Turkey]” başlıklı 
uluslararası sempozyuma  yurt içi ve yurt dışından yetmiş sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi katıldı. 15 Temmuz’un sebepleri, sonuçları ve darbeyi destekle-
yen oluşumların ele alındığı sempozyumda Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin Arat, 
Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. 
Hamza Kandur, Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Esra Albayrak tarafından birer açılış 
konuşması yapıldı.

Esra Albayrak, 15 Temmuz gecesi meşru yönetimin hükümsüz kılınarak halk 
üzerinde hegemonya kurulmak istendiğini, ancak buna en büyük cevabın yine 
halk tarafından verildiğini vurgulayan bir konuşma yaptı. İbrahim Kalın ise prog-
ramdaki konuşmasında 15 Temmuz’da sokağa çıkanların uçaklar ve tanklar kar-
şısında hiçbir beklenti içinde olmaksızın canları pahasına sırf ülke ve sahip ol-
dukları değerler için öne çıktıklarını, onların bu atılımlarının dünyada örneğinin 
az bulunacağını vurguladı. Darbeleri örtük bir biçimde destekleyen ve gücünü 
Mesihçi anlayışlardan alan hareketlerin bu duyarlılık karşısında yenik düştüğü-
nü, her türlü karşı propagandanın yine bu ruhla alt edileceğini söyledi.

Sempozyuma Kemal Sayar,  Ali Murat Yel, Fahrettin Altun, Cengiz Tomar, Zeynep 
Kandur, Merve Kavakçı, Nuri Tınaz, Banu el-Farid Alatas, Seyed Javad Miri, Abdul 
Fettah al-Awaisi ve Muhammad Jawad Amin panelist olarak katıldılar. Program-
da darbe gazileri Safiye Bayat, Metin Doğan, Adviye Gül İsmailoğlu, Sabri Ünal, 
Can Cumurcu ve bir oğlu gazi, bir oğlu şehit olan İhsan Ayanoğlu katılarak dar-
be gecesi yaşadıklarını anlattılar. Programda 15 Temmuz’u canlandıran bir fo-
toğraf sergisi de yer aldı. Sempozyum yemeğine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dr. Berat Albayrak davetlilere 15 Temmuz’u anlattı.

Türkiye’den pek çok basın temsilcisinin ve araştırmacı-yazarın yer aldığı sem-
pozyumda 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye dışında nasıl algılandığı, karşı 
propagandalara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği, akademik birikimin bu 
süreç içerisinde ne tür roller üstlenebileceği detaylı olarak değerlendirildi.
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz 
FETÖ/PDY hain darbe girişiminde vatanı için hayatını feda 
eden şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için anma prog-
ramı düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezinde ger-
çekleşen programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. 

Berat Albayrak, AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM FETÖ/
PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın 
Reşat Petek katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Marmara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, “Dünya kültür ve me-
deniyetine asırlar boyunca ışık tutan milletimiz, 1071 yılında 
Malazgirt’te yüklendiği misyonunu, Mohaç’ta, Kûtü’l-Amâ-
re’de, İstiklâl Harbi’nde destansı kahramanlıklarla ifâ etti. 
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakarya’da, Dumlupınar’da sayı-
sız şehidimizin naaşı, varlığını bu vatana adayan evlatların 
bedenlerinde, tekrar tekrar dirildi.” dedi. “Tarih boyunca nice 
kuşakların canını feda ettiği bu topraklar, 15 Temmuz ge-
cesi bir kere daha şâhit oldu ki, bu millet vatanı için bütün 
varlığını gözünü kırpmadan fedâ etmeye her zamankinden 
daha hazırdır.” şeklinde konuşan Rektör Arat, “Bu inançla çe-
likleşmiş bedenler, bir ülkeyi parçalamayı, bir milleti bölme-
yi, bir medeniyeti yok etmeyi hedefleyen hainler şebekesini 
bir gecede ezdi geçti. Doğrudan halk tarafından seçilen ilk 
devlet başkanımız olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve millî 
iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kas-
teden hain darbe girişimi, milletimizin iradesine karşı açık bir 
meydan okumaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı 
ve liderliği altında kenetlenen halkımız, bu vatanın sahipsiz 
olmadığını darbecilere ve onların efendilerine gösterdi. Elli 
yıldır sinsice tezgahlanan bu ihanet planı, milletimizin azmi 
ve kararlı mücadelesi sayesinde yarım günde çöktü.” dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM FETÖ/PDY Darbe Gi-
rişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Reşat Petek 
konuşmasında, FETÖ/PDY ile ilgili örgütün iç yüzünü ve ta-
rihsel süreçte yaşananları yapılan araştırmalarla birlikte çar-
pıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Dr. Berat Albayrak ise 15 Temmuz 2016 gecesi 
Marmaris’te yaşananlar ile Sayın Cumhurbaşkanımızın süre-
ci nasıl yönettiği ile ilgili detayları paylaştı. Bakan Albayrak, 
“1000 yıldır millet olma şuuruyla ve destanlarla büyüyoruz. 
Milli birliğimizi ve beraberliğimizi yıkmaya yönelik her türlü 
algı operasyonlarına rağmen 15 Temmuz gecesi tek vücut 
olarak tarihe altın harflerle geçecek bir günü yaşamış olduk” 
dedi. Bu terör gruplarının, beyni yıkanmış nesillerle yıllar 
boyu bugünler için ne şekilde hazırlanıp ne kadar ağır za-
rarlar verdiğini anlatmak için birkaç tespitte bulunmak iste-
diğini söyleyen Bakan Albayrak, örgütün yapısı ve işleyişi ile 
ilgili bilgiler verdi. 

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarına teşekkür plaketle-
rini bizzat Bakan Albayrak ve Komisyon Başkanı Reşat Petek 
takdim etti. Program, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şe-
hitler Sergisi’nin açılışı ile sona erdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ ANILDI
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Prof. Dr. Yusuf Sıddîkî, İslam ve Arap ülkelerini karıştırmaya 
çalışan eller olduğunu vurgulayarak “ülkelerimizi karıştıran 
yabancı bir gücün varlığına kuvvetle inanıyoruz, bu güçler 
biz İslam ve Arap ülkelerinin hayatın her alanında istikrar, iler-
leme ve refah bulmasını istemiyorlar” dedi.

Prof. Dr. Sıddîkî, Türkiye’de darbe girişiminin başarısız olması, 
özgür halkların, askerlerin hükmüne boyun eğmediklerine 
en büyük delil olduğuna işaret ederek Türkiye’de muhalefet 
partilerinin dahi  askeri gücün baskılarına rağmen demokrasi 
ve sivil idare yolundan ayrılmayı reddettiğine dikkat çekti.

Türk halkının, kültürü, ilmi ve etrafında olan biteni idrakiyle 
çok bilinçli olduğunu ve başına gelecekleri kavra-
yarak bütün gücüyle darbeyi boşa çıkardığını ifade 
eden Sıddîkî, “bu duruşun ortaya çıkmasında Türki-
ye’deki analitik, kritize etme  ve olayları doğru şekil-
de anlama üzerine kurulu öğrenim sistemi ve müf-
redatının rolünü unutmamak gerektiğini” belirtti.

Prof. Dr. Sıddîkî, İslam ve Arap ülkeleri yönetimleri-
nin eğer halklarının kendilerine ve rejimlerine yar-
dımcı ve destekçi olmasını istiyorlarsa, adalet ve 
eşitlik üzerine kurulu halihazırda Türkiye’deki idare 
yöntemini kendilerine örnek almaları gerektiğini 
vurguladı.

Bu bağlamda Türkiye’deki krize karşı tavırda Katar Devletinin 
dik ve şerefli duruşuna dikkat çeken Prof. Dr. Sıddîkî,  “Katar 
darbe girişimini hiç zaman kaybetmeden kınadı, anayasal 
meşrûiyete el uzatılmaması konusunda  uyarıda bulundu, 
bu davranış Katar’ın güçlü ve dik duruşunun bir yansıma-
sıdır. Ayrıca bölgesel ve devlet içi birçok meselede örtüşen 
Katar ve Türkiye ilişkilerinin gücünden kaynaklanmaktadır. 
Bu duruş, her zaman hak, adalet ve halkların özgür idâresi 
yanında duran Katar idâresinin alışageldiğimiz duruşu” oldu-
ğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişi-
mini önlemek amacıyla halkı sokağa daveti ile alakalı ise Prof. 
Dr. Sıddîkî şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’nın halkı sokağa 
ve meydanlara daveti, eğilimi ve görüşü ne olursa olsun hal-
kın ve bütün partilerin  nezdinde Cumhurbaşkanı’nın yüksek 
itibarını ve yerini göstermektedir. Bu olay bize liderin zor du-
rumlarda halkından kendisine  destek olmalarını isteme hakkı 
olduğunu  göstermiştir. Ayrıca liderin yönetimde ve halkı ara-
sında adalet ve eşitliği gözettiği takdirde zor şartlarda yalnız 
bırakılmayacağı ve halkı tarafından sahiplenileceğini göster-
miştir. Allah’a hamdolsun ki olaylar bu şekilde cereyan etti. Bu 
hadise gerçekten bölgeyi karıştırmaya ve komplo kuranlara 
çok güzel bir ders olmuştur. Çünkü artık son söz, rejimlerin ve 
liderlerin değil halklarındır. Bu hadiseden ayrıca Arap ülkele-
rindeki rejimler de dersini almalıdır. Hep beraber olup halk-
larının siyâsî, sosyal, ekonomik, insânî ve ahlakî çıkarları için 
anlaşmaları ve yardımlaşmaları gerekmektedir.”

Fakültemiz ve Üniversitemizin en yakın akademik işbirliği içinde bulunduğu üniversiteler arasında bulunan ve her öğretim 
yılında öğrencilerimizi ağırlayan Katar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîki, Katar’da yayım-
lanan er-Râye gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Türkiye’deki meşru hükümete karşı girişilen başarısız darbe girişimini 
kınayarak  Türk halkının darbeciler karşısındaki tavrını övdü.

Katar Dekanı Yusuf Sıddîkî'nin Fakültemizi Ziyareti (16.08.2017)

KATAR ÜNİVERSİTESİ İSLÂMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. 
YUSUF SIDDÎKÎ’NİN TÜRKİYE’DEKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ÜZERİNE YAZISI

Özgür Halklar Askerlerin Hükmüne Boyun Eğmez
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Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz

Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer

Sayın Hocam, uzun yıllardır fa-
kültemizde öğretim üyesi olarak görev 
yaptınız. Bunun yanında 2010 yılının 
sonundan bu seneye kadar Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcılığı görevini 
yürüttünüz. Bu dönem zarfında ger-
çekleştirdiğiniz projelerinizden bizlere 
kısaca bahseder misiniz?

Efendim, bendeniz iki buçuk yıl 
orta öğretim kurumlarında (İstanbul, 
Gaziosmanpaşa İHL); otuz dört yıl 
Marmara İlâhiyat Fakültesinde öğre-
tim üyeliği, altı yıl Diyanet İşleri Baş-

kanlığında başkan yardımcılığı yap-
tım. Bu sene, yılbaşından sonra da 
İstanbul Müftülüğüne atandım. Bil-
diğiniz gibi fakültenizin de öğretim 
üyesiyim. Diyânet İşleri Başkanlığı, 
başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmed 
Görmez’in önderlik ve rehberliğinde 
son altı yılda çok önemli hizmetlere 
imza attı. Böyle bir dönemde görev 
yapmayı nasip ettiği için Rabbime 
hamd ediyorum. Diyânet İşleri Baş-
kanlığında genel müdürlükler ve 
bazı birimler bulunmaktadır. Ge-
nelde bana bağlı bulunan Din Hiz-
metleri, Eğitim Hizmetleri, Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile 

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuru-
lu idi. Son bir yılda bunlara Hac ve 
Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
de eklenmişti. Din Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün daha önceleri rutin 
haldeki Câmi ve Din Görevlileri Haf-
tasında öne çıkarılan Cami ve Çocuk 
(2011) Engelsiz Cami Engelsiz İbadet 
(2012) Geç Kalma Genç Gel (2013) 
Câmi, Kadın ve Aile (2014) Câmi ve 
Namazla Diriliş (2015) gibi konu-
lar, öncelikle çocuk, genç, kadın ve 
engellilerin Cami ile buluşmasına 
yönelik toplumda kabûl gören mâ-
nevi dokunuşlardı. Câmilerin, kadın 
ve engellilerin erişimine uygun hâle 
gelmesi, işitme engelliler işâret di-
liyle hutbe çalışmaları yaptık. İşitme 
engelliler için Dini Kavramlar Kıla-
vuzu hazırlattık. Kur’an Kursları için 
yaş engelinin kaldırılmasından sonra 
ihtiyaç odaklı kursları daha da yay-
gınlaştırdık. Ama daha önemlisi 4-6 
yaş grubu Kur’an Kursları açarak bu 
alanda yeni bir açılım gerçekleştir-
dik. Her görevlimizin kendi câmiinde 
vaaz edebilmesini sağlamak ama-
cıyla “Yüz Yüze Vaaz” programlarıyla 
40.000 civarında görevlimizi bu eği-
timden geçirdik. Görevlilerin hutbe 
yazma ve okuma becerilerini geliştir-
mek üzere Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi büyük illerimizde hutbe okulları 
açarak eğitim verdik. Teşkilatımızda 
vaiz ve müftü yetiştirmek üzere açı-
lan Haseki Dini İhtisâs Merkezlerimi-
zin sayısını yaklaşık iki kat artırarak 
10’a çıkardık. Hedefimiz bu merkez-
lerin Diyanet Akademisine dönüştü-
rülmesidir. Türkiye’de ilk defa Ulusla-
rarası düzeyde Kıraat sempozyumu 
gerçekleştirdik. (İstanbul, 2012) 2016 

Bültenimizin bu sayısında söyleşi konuğumuz bu sene itibariyle İstanbul Müftüsü olarak göreve başlayan 
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz hocamız. Halihazırda fakültemiz öğretim üyesi de olan Hocamızla Diyanet 
İşleri Başkanlığı bünyesindeki projeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerindeki tartışmalar üzerine gerçek-
leştirdiğimiz sohbetimizi sizlerle paylaşırken; kendisine, yoğun programı içerisinde bizlere zaman ayırdığı 
ve değerlendirmelerini paylaştığı için şükranlarımızı sunuyor, görevi süresince başarılarının daim olmasını 
temenni ediyoruz...

DİYÂNETİN ÖNEMİ VE YERİ 
TARTIŞMASIZDIR
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haccında hacda devrim niteliğinde 
bir iş yaptık. Arafat’taki tüm çadırla-
rımızı 3.5 metre yüksekliğinde klimalı 
hâle getirdik ki bu Hac târihinde bir 
ilkti. Başka hiçbir ülkeye nasîb olma-
yan bu hizmeti gerçekleştirmek Tür-
kiye’ye ve Türk diyanetine nasîb oldu. 
Din hizmetini câmi dışına taşıyıp her-
kese ulaşma arzusuyla özellikle deza-
vantajlı gruplara yönelik hizmetler 
gerçekleştirdik. Sevgi evleri, kadın 
sığınma evleri ve huzur yurtlarının 
yanısıra hastanelerde mânevî destek 
hizmetleri başlattık. Sağlık bakan-
lığıyla yapılan bir protokol ile iki yıl 
önce başlayan bu hizmet İlâhiyat fa-
kültelerinde buna yönelik bir eğitimi 
de gerekli kıldı. KYK yurtları ile yapı-
lan protokollerle kız ve erkek öğren-
ci yurtlarında ihtiyaç odaklı Kur’an 
Kursları açtık ve böylece üniversite 
öğrencilerine ulaşmaya çalıştık.

Yönetim Hizmetleri kapsamın-
da son olarak bir çalışma başlattık. O 
da son günlerde tamamlanma aşa-
masında. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğıyla yapılan bu çalışmanın iki alanı 
var. Birincisi dini tesis alanı denilen 
Câmi yerlerinin belirlenmesi konu-
sunda Diyânet İşleri Başkanlığının 
da konuya dahil edilmesi. İkincisi ise 
Câmilerin yer ve konumlarına göre 
tasnif edilerek standartlarının be-
lirlenmesi. Câmi sadece bir mabed 
değildir. Dolayısıyla her camide ka-
dınlar, gençler, yaşlı ve emekliler ile 
çocuklara hizmet verebilecek sosyal 
donatı alanlarının standartlarının 
belirlenmesi. Bu durum herkesin 
kafasına ve istediğine göre değil, 
ihtiyâca göre fonksiyonel ve estetik 
cami yapmanın önünü açmış olacak 
inşallah. TDV’de vakfın hizmet ve fi-
nans kaynaklarının geliştirilmesi adı-
na bir takım hizmetlerde bulunmaya 
çalıştık. Özellikle vekâletle kurban 
bizim dönemimizde otuz binlerden 
250 binlere çıktı hamdolsun. Bunlar 
elbette ki ekip hâlinde başkanımızın 
önderliğinde gerçekleşen hizmet-

lerden bizim elimizin de dokunduk-
larıdır. Bütün emeği geçen herkese 
teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu sene itibariyle İstanbul Müf-
tüsü olarak görev yapmaktasınız. Bu 
göreviniz süresince öncelik verdiğiniz 
çalışma alanları ve yürüteceğiniz pro-
jeler nelerdir?

Evet, 12 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren İstanbul Müftülüğüne baş-
ladım. İstanbul bir şehir değil, âdeta 
bir ülke. On bine yakın çalışanı bulu-
nan 39 İlçe Müftülüğü, 3.300 câmi, 
2.200’ün üzerinde Kur’an Kursu olan 
bir yer. İstanbul Müftülük makamının 
Diyanet İşleri Başkanlığı içinde dini 
hayatı temsil bakımından çok ciddi 
bir özgül ağırlığı ve önemi var. İstan-
bul ve İstanbullular en güzeline layık-
tırlar. Bizler de en iyi hizmeti sunmak 
için bir çalışma başlattık. Öncelikle İs-
tanbul’da neyimiz var, potansiyelimiz 
nedir? Din hizmeti bakımından alt 
yapımız nedir? Camilerimiz, Kur’an 
kurslarımız, konferans salonlarımız, 
imam hatip liselerimiz, ilahiyat fa-
kültelerimiz ve fiziki potansiyelimize 
ilişkin kentimizin bir MR’ını çekmek 
istiyoruz. Cami çok önemlidir ancak 
cami dışına çıktığınız zaman, din 
hizmetini yaygınlaştırmış sayılırsınız. 
Camiye gelen var, gelemeyen var, 

gelmeyen var. Bunların hepsini hesa-
ba katarak din hizmetini câmi dışına 
çıkarmak zorundasınız. Bunun için 
en önemli muhataplarınız gençler, 
kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı 
gruplardır. Dezavantajlı gruplara yani 
sokak çocukları, uyuşturucu bağım-
lıları, engelliler, huzurevi, yetimha-
nede kalan ve toplumun insafına 
bırakılmış insanlara da din hizmet-
lerini ulaştırma noktasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bizler o 
merhamet bekleyen insanlarımıza 
dokunabilirsek bunun bize geri dö-
nüşü büyük olacaktır. Tabii burada 
rehberlik edecek insanların yani din 
adamlarının, dini söylemleri ve dilleri 
önemlidir. Din hizmetini dezavantajlı 
grupların yanı sıra herkesin ayağına 
götürmek görevimizdir.

Herkesi, her kesimi ve grupları 
camiye çekmeyi amaçlıyoruz. İstan-
bul’umuzu “nereye kadar taşıyabi-
liriz”i görmeye çalışacağız. İmam 
hatipler, ilahiyat fakülteleri, Kur’an 
kursları, cami dernekleri ve STK’larla 
iletişimimizi güçlü kılacağız ve bir 
araya geleceğiz. Zaman zaman hepsi 
ile bir araya gelerek, rehberlik etme-
nin yollarını arayacağız. Müftülükle-
rimiz bir rehabilitasyon limanı olsun; 
istiyoruz. Açık kapı günleri yaparak, 
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halkla görüşme günleri yapmayı 
planlıyoruz. İnsanları dinlemek, soru-
larını cevaplamaya hazır olduğumu-
zu ifade etmek istiyoruz. “Kitap kafe” 
türü mekânlar yaparak gençlerimizi 
buralarda görmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere ülkemizde son 
günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
varlığı ile ilgili çeşitli tartışmalar mev-
cut. Sizin söz konusu tartışmalara yak-
laşımınız nedir? 

Diyânet İşleri Başkanlığının 
varlığı ile ilgili tartışmalar daha çok 
laiklik vurgusuyla yapılmakta, devle-
tin her dine ve din mensûbuna aynı 
mesâfede olması meselesi öne çık-
maktadır. Bu anlaşılabilir ve aşılabilir 
bir konu. Cumhuriyetle aşağı yukarı 
yaşıt olan Diyânet’in hem din ve din 
mensuplarının korunmasında, hem 
de devletin korunmasında önemli 
bir yeri olduğu muhakkak. Özellikle 
dini ve milli birlik ve bütünlüğümüzü 
sağlanmasında diyânet şemsiye ve 
çatı kurum durumundadır. Dolayısıy-
la ülkemizde diyânetin önemi ve yeri 
tartışmasızdır. Eğer Türkiye bir Pakis-
tan ve Afganistan olmamışsa bunda 
Diyanet gibi çatı bir kurumun önemli 
bir yeri vardır. Her ülkeyi kendi şart-
ları içinde değerlendirmek lazım. 
Batıdaki gibi din ve dini kurumların 
devlet ve bilimsel kurumlara müda-
halesi söz konusu olmamıştır. Dola-
yısıyla Türkiye’de din devlet ilişkilerini 
ve diyânetin konumunu bunlardan 
bağımsız olarak düşünmek gerekir.

Özellikle Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın verdiği hizmetler kapsamında 
bu tartışmaların Diyanet’in geleceği-
ne etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Diyânet İşleri Başkanlığının ver-
diği hizmetler kapsamında diyanet 
tartışmalarının diyânetin geleceğine 
belli bir etkisi olacağı muhakkaktır. 
Bu yüzden belki biraz daha ihtilaf ah-
lâkı ve uzlaşma kültürü kapsamında 
özellikle Alevi, Caferi vatandaşlarla 
ilgili tartışmaları daha iyi yönetmek 

gerekiyor. Özellikle diyânetin ilk ku-
ruluş yıllarında bütün tekke ve za-
viyelerle birlikte Bektaşî dergâh ve 
cem’evlerinin yönetimi de diyânete 
bağlıydı. Diyânet iki yıl bu hizmeti 
yürüttü. Ancak 1925 yılında çıkarılan 
677 sayılı kanunla Diyânet’in uhde-
sinden bu görev alındı. Siyasalla-
şan Alevilik ve Bektaşilik ile Diyânet 
arasına büyük mesâfeler girdi. Alevi 
açılımı için yapılan çalıştaylarda bu 
durum ortaya çıktı. Kürt meselesin-
de olduğu gibi Alevi meselesinde 
de konuyu kaşıyan güç odakları ül-
kemizi açmaza sokacak adımlar at-
maktadırlar. Ama biz, bütün bunlara 
rağmen bir ortak dil ve üslûb bularak 
bu kardeşlerimizle birlikte yürüyebili-
riz diye düşünüyorum.

Fakültemiz mezunlarının görev 
aldığı alanlardan birinin Diyanet İşleri 
Başkanlığı olduğunu düşündüğümüz-
de, fakültemiz öğrencilerine tahsil ha-
yatlarına yönelik olarak neler tavsiye 
edersiniz? 

İlahiyat Fakülte mezunlarının 
görev aldığı önemli yerlerden biri 
de şüphesiz Diyânet’tir. Dolayısıyla 
İlâhiyatlar için Diyânet potansiyel is-
tihdam alanıdır. Diyânet hizmetleri 
biraz adanmışlık, aşk ve heyecan is-
tiyor. “Din aşktır” diyen Muhammed 

İkbâl’in anlatmak istediği de bu olsa 
gerek. Arkadaşlarımızın İlâhiyat ve 
diyânete bir dâvâ şuuru ve gönül-
lülük duygusu ile severek intisâb et-
melerini tavsiye ediyorum. Severek 
intisâb ettikleri İlahiyat alanında Fa-
külte ile sınırlı kalmayan bir yetişme 
süreci sürdürebilmeleri beş yılda iyi 
noktalara gelmelerini sağlar. Hedef-
leri olsun. İstedikleri noktalara ulaş-
mak ve gerekli altyapı bilgisini elde 
etmek için planlı bir şekilde çalışsın-
lar. Zaman yönetimi önemli. Arapça, 
İngilizce ve Farsça konusunda bir 
birikim elde etsinler. Çağımızın hem 
nimeti hem de külfeti olan medyayı 
iyi kullanmayı öğrensinler. Olabildi-
ğince dini tatbikat içinde olsunlar. 
Câmi ve câmî hizmetleriyle sosyal 
muhtevalı din hizmetlerine uzak 
durmasınlar. 

Hocam zaman ayırdığınız ve de-
ğerlendirmelerinizi paylaştığınız için 
çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim. Çalışmala-
rınızda muvaffakiyetler dilerim.



“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik 
Sempozyumu” 2-4 Aralık 2016 tarihleri arasında İstan-
bul’da yapıldı. Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Ta-
savvuf Araştırmaları Merkezi tarafından daha önce Üs-
küdar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Aziz Mahmud 
Hüdâyî Sempozyumu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen İmâm-ı Rabbânî Sem-
pozyumu’nun üçüncü halkası olarak organize edilen bu 
sempozyumda, Türkiye’deki tasavvuf araştırmacılarının 
yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, Suriye, Balkan-
lar ve Orta Asya’dan akademisyenlerin de katılımıyla kırk 
civarında tebliğ sunuldu.

XIV. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Bahâeddin Nakşibend 
tarafından zemini oluşturulan tasavvuf yolu Hindis-
tan’dan Balkanlar’a, Yemen’den Kafkaslar’a kadar geniş 
bir coğrafyada yayılma imkânı bulmuştur. Bu yolun tâ-
kipçileri tarih içinde önemli roller üstlenmişlerdir. İslâm’ın 
yayılması için çalışmaktan fakir fukaranın doyurulmasına, 

bid’atlarla mücâdeleden İslâmî ilimlere katkıya, millî mü-
câdeleye destek olmaktan aşiret ihtilaflarını gidermeye 
varıncaya kadar çok geniş bir sahada etkinlik ve rolleri 
olmuştur.

Onun yolunu tâkip edenlerden İmâm-ı Rabbânî Hindis-
tan’da hem Ekber Şah’ın uydurduğu “Dîn-i İlâhî” ile, hem 
de bid’at ve hurâfelerle mücâdele etmiş, İslâm dünyasın-
da Müceddid yani yenileyici ve ihyâ edici bir zât olarak 
tarihe geçmiştir. XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın baş-
larında İslam dünyası yabancı ülkeler tarafından sömürü 
gayesiyle işgal edilmeye başlanınca Nakşibendî mensup-
ları millî mücâdelelerde en ön safta yer almış ve vatan 
savunmasında önemli hizmetler îfâ etmişlerdir. Şeyh Şâ-
mil, Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî, Alvarlı Efe, Muhahmmed 
Ziyâüddin Nurşinî ve Üsküdar Özbekler Tekkesi postnişî-
ni Atâ Efendi’nin hizmetleri bunlara örnektir. Bu konular 
sempozyum boyunca akademisyenler tarafından incele-
nip anlatıldı. 

Fakültemizden Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, Prof. Dr. Necdet 
Tosun, Prof. Dr. Süleyman Derin, Prof. Dr. Safi Arpaguș, 
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Doç. Dr. 
Ali Namlı, Doç. Dr. Hikmet Yaman, Doç. Dr. Dilaver Selvi, 
Doç. Dr. Semih Ceyhan ve Doç. Dr. Ahmet Karataș’ın katkı 
yaptığı sempozyum kamuoyunda geniş ilgi gördü.
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18-19

Kur’ân-ı Kerim’i anlayarak okuyup, 
inanarak yaşamak; Kur’ân’ı sadece 
ilmî çalışmaların nesnesi olarak ele 
almakla kalmayıp, hayatın öznesi ve 
ana ekseni olarak görmek isteyen 
Müslümanların 2014 yılında kur-
dukları Kur’an Çalışmaları Vakfı’nın, 
alanında marka olan Marmara Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi işbirliği 
ile düzenlediği “Bütün Boyutlarıyla 
Din” başlıklı halka açık ilmî toplantı 
30 Nisan 2016 tarihinde Bağlarbaşı 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tarafımdan 
organize edilen ve birbirinden değerli ilim adamlarının, 
tebliğ ve görüşleriyle katkıda bulundukları bu toplantıda 
din kavramı etrafında yaşanan tartışmalara tatminkâr çö-
zümler üretildiği söylenebilir. 

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun idare ettiği Açış Oturumu’n-
da Vakıf başkanı Fahrettin Yıldız vakfın kuruluş amacını, 
çalışma ve hedeflerini özetleyen bir konuşma yaptı. İs-
tanbul müftümüz Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Marma-
ra İlâhiyat dekanı Prof. Dr. Ali Köse’nin dinin anlam ve 
önemi çerçevesindeki veciz konuşmalarının ardından, 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Tarif ve Tatbik Bağlamında ‘Din’ 
Kavramının Düşündürdükleri” başlıklı tebliğiyle sem-
pozyumu açtı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın yaptığı Birin-
ci Oturum’da Prof. Dr. İsmail Taşpınar, “Dinin Tanımı, Tarihi, 
Tasnifleri, Kaynağı”, Prof. Dr. Murat Sülün, “Din Kelimesinin 
Etimolojisi ve Semantik Gelişimi” konularını kendilerine 

ayrılan süre çerçevesinde sunma imkânı buldular. Murat 
Sülün’ün yönettiği İkinci oturum’da Prof. Dr. Rahim Acar, 
“Din-Akıl-Bilim İlişkisi”, Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, “Din; 
İbadet, Muamelat”, Prof. Dr. Yakup Çiçek, “Dinin Manevi 
Boyutu ve MS”, “Din, Sanat, Estetik” başlıklı çalışmalarını 
özetlediler. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yönettiği Sosyoloji 
ağırlıklı Üçüncü Oturum’da ise Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, 
“Din, Birey ve Toplum: Bireyin, Toplumun ve Dinin Doğası 
Üzerine”, Prof. Dr. Ejder Okumuş, “Din ve Sosyal Değişme”, 
Prof. Dr. Mustafa Tekin, “Sosyal Normlar Bağlamında Din; 
Teorik Sosyolojik Bir Okuma”, Prof. Dr. Yümni Sezen, “Din 
ve Sosyal Müesseseler” başlıklı tebliğlerini sundular. 

23. Dönem AK Parti Düzce milletvekili ve İslam Hukuku 
profesörü Celal Erbay’ın başkanlık ettiği Dördüncü Otu-
rum’da Prof. Dr. Hasan Onat, “Din ve İnsan Hakları; Dinî 
Çoğulculuk, Şiddet vs.”, Prof. Dr. Ömer Özsoy, “Çağdaş 
Dünyada Din, İslâm ve Müslümanlar”, Frankfurt İslam 
Araştırmaları Merkezi’nden Ertuğrul Şahin ise “Avrupa’da 
Dine Yaklaşımlar ve İslâm Algıları” konularını özetlediler. 

Toplantı, Prof. Dr. İlhami Güler ile Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu’nun tebliğ konularını değerlendirdikleri Değerlendir-
me Oturumu ile sona erdi. Tebliğ sahiplerinden Prof. Dr. 
Hüseyin Hatemi ile değerlendirme oturumunda konuş-
ması olan Prof. Dr. Raşit Küçük toplantıya iştirak edemedi 
ise de gönderdikleri yazılar sempozyum kitabına konul-
du. Sunulan tebliğlerin toplantı tarihinde kitaplaştırılmış 
olması, bu sempozyumun benzerlerinden bir farkı olarak 
kayıtlara geçmiş oldu. Tebliğ konularının, aforizma nite-
liğindeki cümlelerle kitabın sonunda özetlenmiş olması 
da ilginç ve güzel bir uygulama oldu. 

Prof. Dr. Murat Sülün



Sempozyum

Fakültemiz ve el-Arabiyye li’l-cemi’ 
[Arabic for All] işbirliği ile 1 Nisan 
2017 tarihinde kültür merkezimiz-
de “Arapça Öğretiminin Geleceği-
ne Bakış [Ta’lîmu’l-lugati’l-Arabiyye 
li-gayri’n-nâtıkîne bihâ -Nazra nah-
ve’l-müstakbel]” başlıklı uluslarara-
sı bir sempozyum gerçekleştirildi. 
Küresel ölçekte Arapça öğrenen-
lerin sayısındaki artış dolayısıyla 
var olan eğitim metotlarını yeni-
den değerlendirmek, kültürlerara-
sı iletişim biçimlerini ve pedagojik 
birikimi göz önünde bulundura-
rak yeni arayışlara zemin hazırla-
mak amacıyla düzenlenen sempozyumda dijital çağ-
da Arapça’nın nasıl öğretileceği tartışıldı. Elektronik 
kaynaklar, internet forumları, sosyal medyadaki ama-
tör dil öğrenme biçimleri, sözlükler, klasik ve çağdaş 
Arapça’nın kendi içindeki farklılaşmaları gibi konula-
rın ele alındığı sempozyumda, yaş gruplarına göre 
dil öğrenme yeteneğinin dikkate alınmasının ve farklı 
dönemlerdeki öğretim tecrübelerinin karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde du-
ruldu. Arapça öğretim sürecinde hoca ve öğrenci ara-
sındaki iletişimin dijital imkanlar çerçevesinde nasıl 
olacağı, ders malzemesinin ne şekilde zenginleştirilece-
ği, örgün eğitim ve yaygın eğitim açısından Arapça’nın 
durumu da konuşulan meseleler arasındaydı.

Arap Dili ve Belâgatı bölümünün koordinasyonunda 
gerçekleşen sempozyuma çeşitli ülkelerden Arap Dil-
bilimi alanında ünlü isimlerden Prof. Dr. Muhammed 
Abdülhâlık, Prof. Dr. Mahmud İsmail Sînî, Prof. Dr. Ab-
durrahman el-Fevzan gibi pek çok ismin yanı sıra otuza 

yakın yabancı akademisyen ve Arapça öğretimi alanın-
da faaliyet gösteren kuruluş mensubu iştirak etti. Tür-
kiye’deki öğrencilerin konuşma ve yazma becerisinde 
karşılaştıkları sorunları konu alan tebliğlerin de sunul-
duğu programda, Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar “Arapça 
Öğretiminin Türkiye’deki Mevcut Durumu ve Geleceği” 
başlıklı bir sunum yaptı. Kaçar, Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi örneğinde Arapça öğretiminin imkanla-
rını ve sorunlarını anlattı.

ARAPÇA ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ KONUŞULDU
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Sempozyum

Fakültemiz İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Unesco’nun 2016 
yılını Aristoteles yılı ilan etmesi münasebetiyle bu büyük 
filozofun İslam entelektüel geleneğindeki yansımalarını bir 
çalıştayda ele aldı.  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Kut-
luer’in önerisi ve Doç. Dr. Ömer Türker’in girişimleriyle ger-
çekleştirilen çalıştay, 30 Aralık 2016’da, fakültemizde gerçek-
leştirildi. Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayda İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nden İbrahim Halil Üçer “Mevcut 
Kavramı Ekseninde Aristotelesçi Metafizik”, İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nden İshak Arslan “Doğa Kavramı Ekseninde 
Aristotelesçi Bilim Anlayışı”, fakültemiz öğretim üyelerinden 
Hümeyra Özturan da “İyi Kavramı Ekseninde Aristotelesçi 
Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi” başlıklı sunumlarıyla müzakere-
lere açılım sağlayan değerli katkılarda bulundular.

“Mevcut Kavramı Etrafında Aristotelesçi Metafizik” başlıklı 
sunumunda Üçer, temel olarak “varlık” kavramının var olan-
lara yüklenişinin Aristoteles ve İbn Sînâ felsefelerindeki far-
kını ortaya koymaya çalıştı. Buna göre her ne kadar her iki 
filozof da ‘varlık’ın var olanlara yüklenişinin teşkik (dereceli 
eşitlik) ile olacağını iddia etmişlerse de, teşkik teorileri fark-
lılık arz etmektedir. Metafiziği tümel bir bilim olarak vazet-
mek isteyen Aristoteles’in mantıksal tümellikten farklı olarak 
geliştirdiği “bir ilkeye nisbetle” (pros hen) tümellik fikrinden 
farklı olarak İbn Sînâ “varlık”ın mutlak teşkik ile var olanlara 
yüklendiğini iddia etmiştir. Üçer, Aristoteles’in geliştirdiği 

pros hen tümellik fikrinin bir ontoloji değil 
ancak bir teo-ontoloji kurmaya yaradığına 
dikkat çekip, buna karşın İbn Sina’nın geliş-

tirdiği “mutlak teşkik” düşüncesinin var olma tarzlarından 
bağımsız “varlık olmak bakımından varlık”ın bilimi olarak bir 
ontoloji kurmayı başardığını iddia etti.

İshak Arslan tarafından “Doğa Kavramı Ekseninde Aristoteles-
çi Bilim Anlayışı” başlığı ile yapılan sunumda Arslan öncelikle 
“Doğa” (Physus) kavramının Aristoteles öncesi dönemde na-
sıl açıklanmaya çalıştığına değindi. Buna göre Sokrat öncesi 
doğa filozoflarından da önce, ilk olarak şairler doğa hakkında 
söz söylemiş fakat bütün bu sonsuz hareketler ve değişimler 
dünyasının ardında yatan ilke olarak doğaya belirli bir açıklama 
modeli, bir nomos geliştirememişlerdir. Dahası Platon’un da 
bütün diyalogları bir şeyi tanımlama, ona isim verme iddiası 
ile başlar ama bir aporia ile son bulur. Nitekim Platon doğa’nın 
ancak bir tür müşahede yöntemi ile bilinebileceği kanaatine 
varmıştır. Aristoteles ise Platon’un çözümünün sübjektif oldu-
ğunu ve genele mal edilemeyeceğini iddia etmiştir. Sofistlerin 
bilginin imkânsızlığı iddiasına bu şekilde cevap verilemeyece-
ğini düşünen Aristoteles varlıkları on kategoriye ayırmış ve bir 
şeyin ancak dört nedeniyle bilindiğinde bilinmiş olacağını ileri 
sürmüştür. Bu sebeple ona göre bütün yönleriyle kuşatıcı bir 
bilgi, her türlü varlık seviyesinde mümkündür. Arslan, modern 
bilimin başat özelliğinin Aristotelesçi bilim anlayışı ve bilgi iddi-
asından bir vaz geçiş olduğunu dile getirdi.

Son olarak Dr. Hümeyra Özturan “İyi Kavramı Ekseninde 
Aristotelesçi Ahlak ve Siyaset Düşüncesi” başlıklı sunumun-
da Platon’da “iyi” kavramının aşkın, tanımlanamaz, ancak bir 
tür mistik tecrübe ile varlığının farkına varılan ve ideaların 
ideası olduğunu açıkladı. Ardından Aristoteles’in tamamıyla 
metafizik alana hasredilmiş bu iyi kavramını bir gaye neden 
olarak nasıl insan eylemlerinin konusu haline getirdiğine 
dikkat çekti. Son olarak İslam filozofları tarafından iyi kavra-
mının nasıl yorumlandığına değindi. Bilhassa müzakereler 
esnasında Aristoteles felsefesinin İslam dünyasında nasıl 
algılandığı ve eleştirildiği üzerinde uzun ve ayrıntılı tartış-
maların yapıldığı çalıştay Doç. Dr. Ömer Türker’in kapanış ve 
teşekkür konuşmasıyla sona erdi.



X. ve XI. Öğrenci Sempozyumları 2015-2016 ve 2016-2017 
eğitim-öğretim yıllarının Bahar dönemlerinde düzenlendi. 
Öğrencilerimizin bilgiye ulaşma, konuları çözümleme ve 
yazma yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan sem-
pozyumlarda 50 kadar tebliğ sunuldu. Fakültemizin ulus-
lararası niteliğini sergileyecek şekilde İngilizce, Fransızca, 
Almanca ve Arapça tebliğlerin yer aldığı sempozyumlar 
gerek öğrencilerden gerekse öğretim üyelerinden büyük 
bir ilgi gördü. 

İlahiyat müfredatı sınırları içerisindeki her disiplinden ko-
nuların ele alındığı sempozyumdaki bazı başlıklar şöyleydi:  
“Social Impacts of Syrian Refugees on Turkey”, “Farâbî’de 
Felsefî İlimler Hiyerarşisi”, “Miyazaki Sineması’nın Şintoizm 
ve Değerler Eğitimi Açısından Analizi”, “Medya Vaizlerinin 
Halka Verdiği Din Algısı”, “Imame als Multiplikatoren in 
Deutschland”, “Tekke-Medrese Çatışması Bağlamında Ka-
dızâdeliler Hareketi”, “Modernlik ve Müphemlik Bağlamın-
da Bauman’ın Modernite Görüşü”, “Neş’etü ilmi’t-tefsîr ve 
tatavvuruhû ibtidâen min asri Rasûlillâh ilâ asri’t-tedvîn”, 
“Platon’un Poetik Gelenekle Savaşı: Şiirin Sürgünü”, “Sözlü 

Tarih Çalışmaları ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Emekli Hocalarının Tarihe Tanıklığı”, “Mosques in Brunei 
Darussalam From the Architectural Wievpoint”, “-Dehre 
Sövmeyin- Hadisinin Tahrici ve Değerlendirmesi”, “el-Lü-
ma’ Adlı Eserinden Yola Çıkarak Ebû Nasr Serrâc Tûsî’nin 
Şathiye Anlayışı”, “Türk Toplumunun Ötenaziye Bakışı”. 

İlahiyat bünyesindeki disiplinlerarası içeriği yansıtan teb-
liğlerin sempozyumdaki oturumlara entelektüel bir nitelik 
kazandırdığı görüldü. Sempozyumların sonunda tebliğ 
sunan öğrencilere katılım belgesi takdim edildi. 

Sempozyum

Fakültemizde öğrencilerimizin bitirme çalışmalarını tebliğ şeklin-
de sunmalarıyla gerçekleşen sempozyumlar bir gelenek olarak 
devam ediyor.
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İLME ADANMIŞ BİR ÖMÜR:
PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN
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Üsküdar Belediyesi tarafından Prof. Dr. Hayrettin Karaman için 
düzenlenen gecede Karaman hocamızın hayatını konu alan 
“İlme Adanmış Bir Ömür” adlı belgeselin gösterimi gerçekleş-
tirildi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir katı-
lımla gerçekleştirilen geceye Karaman’ın talebesi olmuş pek çok 
akademisyen ve siyasetçi iştirak etti. Programda birçok eseri fa-
kültelerde ders kitabı olarak okutulan ve böylece dinî ilimlerin 
tahsili açısından günümüz Türkiye’sine katkısı büyük olan Kara-
man hocamızın yalnızca eserleriyle değil talebeleriyle de yakın 
tarihimizde önemli bir yer edindiği vurgulandı. İlmî kimliği ile 
birlikte hiçbir zaman halkla irtibatını koparmadığı, güncel so-
runlara dönük doğru ve kalıcı çözümler sunduğu, bu yönüyle 
de gelecek nesiller için bir yol haritası çizdiği üzerinde duruldu. 
İmam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerindeki eğitimin değer 
ve içerik bakımından zemin kazanması için ömrü boyunca sür-
dürdüğü çabalara değinildi. 

Belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman, “Ömrümüzün son merhalesini yaşadığımız 
bu hayat bölümünde insanın sizin gibi dostlarının olması, yapı-
lanların takdir edilmesi ve bundan sonra gelecek nesillere örnek 
olarak takdim edilmesi, gerçekten mutluluk verici.” diye konuştu. 
Hayatının kendisi tarafından kaleme alındığını belirten Prof. Dr. 

Karaman, “Bu belgesel için arkadaşlar bana geldiğinde ken-
dilerine, ‘Ben zaten hatıratımı yazdım. Buna benzer bel-

geseller ve faaliyetler yapıldı. Tekrar edilirse iyi olmaz’ 
dedim. Onlar da sağ olsunlar, ‘Biz farklı bir format ve 
amaç düşünüyoruz’ dediler. O zaman ben de ‘Burada 
imam hatip merkezde olsun’ dedim. Burada önemli 
olan imam hatip. Bendeniz de o camiadan yetişen 
yüzlerce insandan bir tanesi. Bu belgesel de esas 
olan imam hatipler. İmam hatipler ilk kurulduğun-
da arkasında bir güç vardı halk tarafından. Şimdi de 
bizler destek olmalıyız. İmam hatipli öğrencileri en 
iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Ama sadece imam hatip 
değil. Diğer okullarda okuyan çocuklar da bizim 
çocuklarımız. Hepsini güzel insan olarak yetiştir-
meliyiz. Amaç, Okul, medrese ve tekkeyi ayırmak 
değil, bir vücut gibi hepsini tek yapmak gerekir” 
dedi.



Panel ve Konferanslar

Kelâm Anabilim Dalı’nın etkinlikleri 
çerçevesinde ilk olarak 18 Mart 2016 
Cuma günü M.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Yönetim Kurulu salonunda düzen-
lenen “Kelâmın Tümel Bir Disiplin 
Olarak İnşası” konulu panelin mode-
ratörlüğünü Prof. Dr. Metin Yurdagür 
gerçekleştirdi. Konuşmacı Dr. Hayret-
tin Nebi Güdekli panelde, hicrî I. yüz-
yılda kelâmın tek tek teolojik prob-
lemlere çözüm bulan bir çalışmadan 
sistematik bir disipline dönüşme 
sürecini inceledikten sonra kelâmın 
ontoloji, epistemoloji, teoloji alanın-
daki argümanlarından bahsetti. 

12 Mayıs 2016 günü Kelâm ve Mez-
hepler Tarihi Anabilim Dalları ortak 
olarak “İslâm Düşüncesinde Tekfirci 
Söylemler ve Selefîlik” isimli bir pa-
nel gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz’un yaptığı 
panelde Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş 
konuşmasında, Gazzâlî’nin tekfir kav-
ramına bakışına ve tekfircilik söylem-
lerinin ortaya çıkmasında Gazzâlî’nin 
buna yaptığı katkıya değindi. Gazi-
antep Ü. İlahiyat Fakültesinden Yrd. 
Doç. Dr. Muhyettin İğde, Selefîliğin 
arka planı, tarihi ve tekfir konusun-
da Selefîliğin duruşunu anlattı. Prof. 
Dr. Mehmet Ali Büyükkara Selefîliğin 
günümüzdeki durumunu ve tekfire 
yönelik günümüz Selefîlerinin bakı-
şını ele aldı. 

Kelâm Anabilim Dalı tarafından 22 
Nisan 2016 Cuma günü M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Yönetim Kurulu salonunda 
düzenlenen panelin moderatörlü-
ğünü Prof. Dr. Adil Bebek gerçekleş-
tirdi. Konuşmacı Dr. Hüseyin Kah-
raman panelde Cüveynî’nin illiyet 

anlayışı iki düşünsel döneme ayıra-
rak ele almak gerektiğine değindi. İlk 
dönemde Cüveynî’nin, fâil-i muhtar 
ilah anlayışını daha güçlü bir şekilde 
ortaya koymak için illet-mâlul ilişki-
sini hâl teorisi üzerine bina ettiğini 
ifade eden konuşmacı, daha sonra 
Cüveynî’nin bu görüşten vazgeçtiği 
ve bu görüşü eleştirdiğine değindi. 

Kelâm Anabilim Dalı tarafından 28 
Aralık 2016 Çarşamba günü M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi Yönetim Kuru-
lu salonunda düzenlenen panelin 
moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice K. 
Arpaguş gerçekleştirdi. Konuşmacı 
Arş. Gör. Bilal Kır panelde Josef van 
Ess’in tahlilleri çerçevesinde kader 
meselesini ele alan rivayetlerin genel 
yapısından bahsetti. Somut bir tah-
lil örneği olarak said-şaki rivayetinin 
tarihlendirilmesi üzerinden konuyu 
detaylandırdı.

KELÂM İLMİ ÜZERİNE KONUŞMALAR

M. Ü.  İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
KELÂM ANABİLİM DALI

Cüveynî’de İlliyet 
Teorisi

Tarih: 22.04.2016 Cuma 
Saat   : 14:30
Yer     : M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu, 5. Kat

Moderatör

Konuşmacı

Prof. Dr. Adil BEBEK

Dr. Hüseyin KAHRAMAN

KELÂM SEMİNERLERİ-II
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Hayatını ilme adayan ve pek çok talebenin yetişmesine vesile 
olan, ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gerek 
öğretim üyesi gerek idareci kimliğiyle katkı yapan Prof. Dr. Ra-
şit Küçük hocamız için Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla 28 
Mayıs 2016 tarihinde “Sünnet-i Seniyye’ye Adanmış Bir Ömür” 
isimli bir saygı gecesi programı düzenlendi. Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 

Raşit Küçük’ün yakın arkadaşları ve üniversitemizden pek çok 
öğretim üyesi iştirak etti. Prof. Dr. Ahmet Emre Yılmaz, Prof. Dr. 
Hacı Mehmet Günay, Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Prof. Dr. İsmail 
Lütfü Çakan’ın konuşmacı olduğu programda Raşit Küçük ho-
camızın ilmî kişiliği, idareci kimliği ve ilâhiyat sahasındaki kat-
kıları anlatıldı. Tüm konuşmacılardan sonra söz alan Prof. Dr. 
Raşit Küçük hocamız bir teşekkür konuşması yaparak hayatı 
ilme adamanın ve İslâm’a hizmetin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Raşit Küçük hocamız 1947 senesinde Antalya ili Akseki ilçesi Menteşbey köyünde dünya-
ya geldi. İlkokulu köyünde okudu. 1966 senesinde Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. 
Beş ay süre ile Akseki Müftü memurluğu ve Müftü vekilliği görevinde bulundu. Aynı yıl girdiği 
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1970 senesinde mezun oldu. Erzurum İmam-Hatip Okulu 
Meslek dersleri öğretmenliğine tayin olundu. Bu okulda dört sene öğretmen ve idareci olarak 
çalıştı. Girdiği imtihanı başararak, 1975 senesinde Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü Hadis ve İs-
lâm Ahlâkı öğretim görevliliğine tayin edildi. Burada öğretim görevlisi ve idareci olarak yedi sene 
hizmet etti. 1981 senesinde, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne naklen tayin olundu.

1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora ça-
lışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. “Kur’an 
ve Sünnette Sevgi Kavramı” konulu bu çalışma, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve ya-

yımlandığı 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. 
1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikle-
rinde bulundu. Beş yıl süre ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. 
Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri yanında Yüksek Öğretim Kurulu İlahi-
yat Milli Komitesi üyeliği ve Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu 
Başkanlığı yaptı. Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuklarında ve üyelikle-
rinde bulundu. 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşle-
ri Yüksek Kurulu üyeliğine getirildi. Aynı zamanda anılan kurulun üyelerince Kurul Başkanlığına 

seçildi. 2014 senesi Mart ayında yaş haddinden emekliye sevk edilinceye kadar bu görevini 
sürdürdü. Aynı yıl Haziran ayında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 

Başkanlığı görevini üstlendi. Halen bu kuruluşun başkanlığı görevini ifa etmektedir.

Prof. Dr. Raşit Küçük
Hocamız İçin Saygı Gecesi Düzenlendi

Panel ve Konferanslar
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İlahiyat Fakültesi

MARMARA İLAHİYAT KÜLTÜR MERKEZİ

Panel ve Konferanslar

Marmara İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Programları
Geçtiğimiz dönem açılan İlahiyat Fakültesi Kültür Mer-
kezimiz birçok seminer, panel, konferans ve sergiye ev 
sahipliği yaptı. İslâm medeniyetini, İslâmî ilimlerin biriki-
mini ve dinî hayatın inceliklerini konu alan programlar-
da bazen bir temel metnin içeriği hakkında aydınlatıcı 
bilgiler verildi, bazen güncel bir konu detaylandırılarak 
tartışıldı. Safi Arpaguş, İhsan Fazlıoğlu, Ekrem Demirli, 
Abdülhamit Birışık, Süleyman Derin, Ahmet Özel, Ha-

san Elik, Mehmet Toprak, Ömer Türker, Ayşe Esra Şahyar, 
Sevde Düzgüner, İbrahim Zeyd Gerçik, Erol Erdoğan, 
İskender Pala, Kemal Sayar gibi isimlerin katkılarıyla ger-
çekleşen ve üniversite öğrencileri ile akademisyenlerin 
yanı sıra genel ilgilisine de hitap eden programlar içerik 
bakımından çeşitlenerek devam ediyor.
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Panel ve Konferanslar

İlahiyat 
Fakültesinde 
Disiplinlerarası 
Konuşmalar
Dönem içerisinde ilahiyat fakülte-
lerinin çok yönlü ve disiplinlerarası 
niteliğini yansıtan birçok program 
düzenlendi. Örneğin Türkiye’nin 
yakın tarihindeki darbelerin özel-
likleri konuşuldu. Fransa, İran, 
Kazakistan, Tunus ve Uganda ör-
neğinde din-devlet ilişkisi model-
leri ele alındı. Kudüs’ün tarihini ve 
günümüzdeki durumunu anlatan 
bir dizi konferans düzenlendi. İs-
lâm Hukuk Tarihinin disiplin kimliği 
hakkında bilgiler verildi. Oryan-
yalizmin İslâm dünyasına dönük 
ilgisi ve oryantalistleri Arapça öğ-
renmeye iten sebepler üzerinde 
duruldu. Mushaf üzerine Batı’da 
yapılan çalışmalar ve mevcut duru-
ma ilişkin görüşler değerlendirildi. 
N. Bilal Erdoğan’ın “Yeni Türkiye’de 
Üniversite Gençliğinin Önemi” 
başlıklı konuşmasını, Fatma Betül 
Sayan Kaya’nın başkanlık sistemi 
üzerine söyleşini, Sümeyye Erdo-
ğan Bayraktar’ın “Güncel Konular 
ve Kadın Meseleleri Üzerine” kon-
feransını dinledik. Ayrıca yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerine 
yönelik olarak bilimsel araştırma ve 
yazım yöntemleri üzerine öğretici 
seminerler tertip edildi. “Okul her 
yerdedir” prensibiyle din psikolo-
jisi ve hayat arasındaki bağı konu 
alan okumalar, kitap değerlendir-
meleri ve konuşmalar yapıldı. Tüm 
bunlar olurken insanî duyarlılıklar 
ve sorumluluklar da unutulmaya-
rak Suriye krizinin yükünü çeken 
mazlumlar için el birliğiyle büyük 
bir yardım kampanyası düzenlen-
di. Fakültemizin yaz döneminde 
yapılması bir gelenek haline gelen 
Kur’an eğitimi programı başarıyla 
tamamlandı.
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Panel ve Konferanslar

Kudüs'ü Tanımak, Anlamak Ve En Sonunda 
Kudüs'ü Yaşayan Nasipli Kişiler 

Olmak İsteyenleri Bekliyoruz

1. Seminer : Yahudi ve Hristiyan Geleneğinde Kudüs
Konuşmacı :Prof. Dr. ÖMER FARUK HARMAN 
   / M. Ü. İlahiyat Fakültesi

2 Mart Pazartesi
Yer: MC219 Saat: 13.30

2. Seminer : القدس يف القرآن

Konuşmacı  : Dr. MONJED ABU BAKR / 29 Mayıs Üni.
4 Mart Çarşamba
Yer: MC417 Saat: 13.30

3. Seminer : القدس يف اسرتاتجية رسول الله
Konuşmacı  : Yrd. Doç. Dr.ABDULLAH MA'ROUF ABED OMAR
     / 29 Mayıs Üni.

6 Mart Cuma
Yer: Raşit Küçük 

Konferans Salonu 
Saat: 14.00

Programımıza Düzenli Katılan Bir Kişiye Çekilişle 

Kudüs Seyahati Hediye Edilecektir.



Panel ve Konferanslar

Din Fenomenolojisi Bilim Dalı olarak 24 Kasım 2016 tari-
hinde düzenlenen ve “Avrupa’da İslam Algısı” üst başlığı 
altında Montaigne Enstitüsü’nün Fransa’daki İslâm’a Dair 
Son Araştırma Raporunun Değerlendirmesi konusunun 
ele alındığı konferansta, Fakültemiz Dinler Tarihi Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar araştırma 
raporuyla ilgili sunum yaptı. Konferans, Fransa’dan misa-
fir katılımcı Musa Philippe Belfort’un katkılarıyla gerçek-
leştirildi. Din Fenomenolojisi Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. 
İsmail Taşpınar,  sunumunda Fransa’daki Müslümanların 
söz konusu ülkedeki varlıklarının tarihi geçmişi, Müslü-
manların buradaki demografik yapısı, eğitim kurumları-
nın dağılımı, genç nesiller ile önceki nesiller arasındaki 
İslam algısındaki değişim, sosyo-ekonomik durumun 

gençler arasındaki eğitim, meslek ve kimlik sorunlarına 
etkisi, Müslümanların teşkilatlanma sorunları, aşırı mu-
hafazakar ve din-karşıtı medya ve siyasilerin ülkedeki 
Müslüman varlığına karşı tutumları, yeni nesil Müslüman 
elitlerin konumu ve son olarak oluşturulan Fransız İslam 
Vakfı ve Fransız İslam Derneği’nin Müslümanlar ve siya-
siler tarafından nasıl değerlendirildiği, Fransız Devleti’ne 
bağlı bir kurum olan Fransa Müslüman Din İşleri Kon-
seyi’nin (CFCM) karşılaştığı sorunlar, Fransa’daki Müslü-
manların teşkilatlanmasında dış ülkelerin etkisi, Fransa’da 
kurulması tasarlanan Müslümanlara yönelik İlahiyat Fa-
kültesi, Alsace-Moselle Bölgesi’nin Konkordata rejimine 
İslam’ın dahil edilmesi, Müslümanların din hizmetlerinin 
finansman sorunu ve helal gıda vergisi tartışmaları gibi 

konuları ele aldı. Sayın Philippe Belfort 
ise, konferansın ikinci kısmında kendi 
ihtida sürecine dair tecrübelerini bi-
zimle paylaştı. Fakültemiz öğrencileri 
ve Fakülte dışından dinleyicilerin yo-
ğun ilgi gösterdiği ve soru-cevaplarla 
değişik konulara değinilen konferans 
Prof.Dr. Raşit Küçük Konferans salo-
nunda gerçekleştirildi. Konferans’ta 
genelde Avrupa’daki özel olarak ise 
Fransa’daki İslam algısı ve Müslüman-
ların siyasi ve toplumsal durumları ile 
ilgili Montaigne Enstitüsü’nün yayın-
lamış olduğu raporun konu başlıkları 
altında analizler yapıldı.

İngiliz Gazeteci Lauren Booth, dünyada yükselen “İslâm korkusu” 
üzerine bir konferans verdi. 11 Eylül ile güçlenen İslâm karşıtı 
bakışların bin yıl öncesinde kök bulduğunu vurgulayan Booth, 
günümüzde Batı medyasının sosyal hakları hiçe sayarak Müs-
lümanları olumsuz yansıttığını söyledi. Booth’a göre ifade öz-
gürlüğü ilkesi günümüzde olumsuz propogandaya dönüşmüş 
olup medya bir grubu kötülemek için her fırsatta bu ilkeyi sö-
mürmektedir. Irkçı saldırıların ve ötekileştirici söylemlerin elini 
güçlendiren bu üslup, Batı’da Müslümanların yaşama alanları-
na tehdit oluşturmaktadır. İslâm’ı kötü göstermek için her türlü 
olumsuzluğu merkeze alan bu tavırlar karşısında Müslümanlar 
her zamankinden daha bilinçli ve duyarlı bir biçimde gündemi 
izlemelidirler. 

Avrupa’da İslam Algısı:
Montaigne Enstitüsü’nün Fransa’daki 
Müslümanlara Dair Araştırması

Lauren Booth ile İslamofobiyi Konuştuk

Konferans
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Prof. Dr. Safi Arpaguş

12 Mayıs 2016 tarihinde Saraybosna/
Bosna Hersek’te yapılan Balkanlarda İrfan 
Ocakları: Bosna’da Mevlevîlik Uluslararası 
Sempozyumu’na Fakültemizden Prof. Dr. 
Safi arpaguş ve  Doç. Dr. Semih Ceyhan 
birer tebliğle katıldılar. Saraybosna Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesi Konferans Sa-
lonunda yapılan Sempozyumda Dekan 
Yardımcımız ve Tasavvuf Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş,  “Mev-
levîhânelerde Tasavvufî Terbiye” adlı tebli-
ği ile, Doç. Dr. Semih Ceyhan ise “Semâ’ın 
Mânâsı” başlıklı tebliği ile katıldılar. 

Prof. Dr. Safi Arpaguş 5 Aralık 2016 tarihin-
de Sivas’ta 743. Şeb-i Arûs Anma Progra-
mına katıldı. Sivas Mevlana Tasavvuf Kül-
türü ve Sema Derneği’nin düzenlemiş ol-
duğu Konferansta “Hz. Mevlana ve Mev-
levîlik”  başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Rahim Acar

Trakya Universitesi, Edebiyat Fakültesi, İn-
san ve Toplum Bilimleri Bölümü’nün da-
vetlisi olarak “İnsanî Sınırlarımız İçinde Dinî 
Çeşitliliği Yorumlamak” başlıklı bir tebliğ 
sundu (30 Mart 2016).

Goethe Üniversitesi’nde (Frankfurt) “Pos-
sibility of Equation between Reason and 
Revelation: Remarks on Ibn Sina’s Account” 
(Akıl ve Vahyi Eşit Saymanın İmkanı: İbn 
Sînâ’nın İzahı Üzerine Değerlendirmeler), 
başlılı bir konulma yaptı (11 Kasım 2016).

Abdüllatif Tüzer’in “Sekülerizmin Felsefî Da-
yanakları” başlıklı tebliğinin müzakerecisi 

olarak Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’ne 
davet edildi (Edirne, 7-8 Mayıs 2016).

Marquette Üniversitesi’nden İslam Felse-
fesi Profesörü Richard Taylor’ın fakültemi-
zi ziyareti dolayısıyla lisansüstü öğrencile-
rimize yönelik derslerini organize etti. 

Prof. Dr. Hülya Alper

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sos-
yal Alanda Kadın Çalışmaları Platfor-
mu’nun (ESKAR) yönetim kurulu üyesi 
olarak 8 Mart 2016 tarihinde düzenle-
nen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspek-
tifinden Kadın Sempozyumu organize-
sine katıldı ve Bilim Kurulunda yer aldı.

2 Nisan 2016 tarihinde Haber Türk Ka-
nalında canlı olarak yayınlanan Yeni Ba-
kışlar programına Prof. Dr. Hasan Onat, 
Prof. Dr. Caner Taslaman, Yrd. Doç. Emre 

Dorman, Prof. Dr. Recep Şentürk’le birlik-
te Nevzat Çiçek’in konuğu olarak katıldı. 

13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ga-
ziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 
organize ettiği İlâhiyat Fakülteleri XXI. 
Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon 
Toplantısı ve Uluslararası Kelam İlminde 
Metodoloji Sorunu Sempozyumu’nda 
değerlendirme konuşmasını yaptı. 

29 Mayıs 2016 tarihinde Genç Gönüllüler 
tarafından İstanbul Gazanfer Ağa Med-
resesinde düzenlenen İslam Düşüncesi 
üst başlıklı programa Arş. Gör. Ayşenur 
Güdekli ile birlikte konuk oldu ve “İnsanın 
Yüceliş Serüveni” başlıklı bir sunum yaptı. 

4-5 Kasım 2016 tarihinde Kütahya’da Ter-
tiplenen Klasik İslam Düşüncesinde İnsan 
Tanımları Çalıştayına “İmam Mâtüridî'nin 
Düşünce Sisteminde İnsanın Anlamı ve 
Değeri” başlıklı bir tebliğle katıldı. 

Merkezi İslamabad’da bulunan The 
Riphah International University’nin 
Faisalabad şehrindeki kampüsünde 
Pakistan Yüksek Öğrenim Kurumu 
(Higher Education Commission of 
Pakistan) ile ortaklaşa olarak 30 Ni-
san-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
“International Educational Confe-

rence” üst başlığı ile tertip edilen “Contemporary Educational Problems and 
their Solutions: in the Light of Holy Prophet (SAW)’s Teachings” adlı sempozyu-
ma Onur Konuğu (Guest of Honor) sıfatıyla konuşmacı olarak davet edilen Prof.
Dr. Abdulhamit BİRIŞIK “ Neey Peydâ Hôney Vâley İslâmî Mülk Pakistan meyn 
Medresôn aor Dinî Ta’limî İdârôn ki Mevcûdgî ko Ek Tenkîdî Nazar (Yeni Bir İs-
lâmî Ülke Olan Pakistan’da Medreselerin ve Dinî Eğitim Kurumlarının Varlığına 
Yönelik Eleştirel Bir Bakış )” adıyla Urduca bir bildiri sundu ve diğer oturumlarda 
görevler aldı. Programa Pakistan’ın Dini İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı, Pakis-
tan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, bazı Milletvekilleri ve çok sayıda Rektörün 
yanısıra Pakistan’ın ve başka ülkelerin üniversitelerinden öğretim üyeleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9-12 Aralık 2016 tarihleri arasında Pakistan’a 
yapılan resmi ziyarette yer aldı. Ziyaret çerçevesinde heyet Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlık düzeyinde kabul edilerek eğitim konuların görüş alışverişinde 
bulundu. Bu çerçevede Marmara Üniversitesi ile değişim programı bulunan İs-
lâmâbad’daki Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Masum Yasin Zai, 
Türkiye’den üniversitelerine ders vermek için gelecek öğretim üyelerine ve 
eğitim alacak öğrencilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade ederken TDV 
yetkilileri de bu türden faaliyetlere katkı vereceklerini bildirildiler. 

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık



Diyanet TV’de canlı olarak yayınlan Ek-
sen İnsan adlı programın 26 Kasım 2016 
Cumartesi günü “Dinde Doğru Bilgi So-
runsalı” başlıklı oturumuna katıldı. 

2 Aralık 2016 tarihinde İstanbul: Kırım 
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derne-
ği’nde, 30 Aralık 2016 tarihinde de Ensar 
Vakfı’nda “İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” 
başlıklı konferanslar verdi.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar

18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi tarafından düzenle-
nen Uluslararası Taşköprülüzâde Sempoz-
yumu’na “Taşköprülüzâde’nin Yahudilere 
Karşı Reddiye Risalesi (Risâle fi’r-Red ale’l-
Yehûd) ve Yahudiliğe Karşı Yazılan Reddiye-
ler Tarihindeki Yeri” adlı bir tebliğ ile katılan 
Taşpınar, tebliğinde Taşköprülüzâde’nin 
yazmış olduğu ve bir yazma nüshası Süley-
maniye Kütüphanesi’nde bulunan risalenin 
reddiye literatüründe daha önce yazılmış 
olan eserlerden farkı, kendi döneminde 
mevcut olan ve Yahudilerce muteber kabul 
edilen İbranice kaynaklara müracaatla yazı-
lan risalenin kaynakları ile eserin XVI. Yüzyıl 
Osmanlı toplumundaki yeri incelenmiştir.

Prof. Dr. Kemal Yıldız

ABD’de yaşayan Türk vatandaşların Was-
hington DC’de düzenlemiş oldukları yaz 
kampına katılan Prof. Dr. Kemal Yıldız, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletinin yaptırmış ol-
duğu camiyi ziyaret ettikten sonra katılım-
cılara “Hac ve Umre İbadetinin Müslüman-
ların Günlük Hayatlarına Etkisi” konulu bir 
konferans vermiştir (01 Temmuz 2017).

Prof. Dr. Safa Yeprem

İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı 
bünyesinde düzenlenen Müzikoloji Yük-
sek Lisans Seminer Dizisi’nde “Klasik Gi-
tar Eserlerinde Kullanılan Kodal ve Mo-
dal Mekanizmaların Beste-Düzenleme 
Çalışmalarındaki Yeri” başlıklı bir konuş-
ma yaptı (20 Aralık 2016).

Agah Terzi ile birlikte “1985-2015 Yılları 
Arasında Yerli Müzik Endüstrisinde Ya-
yımlanmış Olan Dini Müzik Albümlerinin 
Tasnifi ve İncelenmesi” başlıklı bir maka-
le yayımladı (Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 
3, sayı: 9, 2016, s. 513-529).

Pınar Arslan ile birlikte “Türk Din Musiki-
sinin Sağlıklı İnsanların Ateş, Nabız, Tansi-
yon, Anksiyete ve Kortizol Hormonu Üze-
rindeki Etkisi” başlıklı bir makale yayımladı 
(TİDSAD, yıl: 3, sayı: 7, 2016, s. 253-270).

Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş

“İslâm Geleneğinde ve Günümüzde İlim 
Yolculuğunda Kadın Birikim ve Sorunlar” 
isimli toplantıya konuşmacı olarak katıl-
mıştır (17 Mart 2017). 

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Der-
neği’nde 16 Şubat-30 Mart 2017 tarihle-
ri arasında “Geleneksel İslâm Anlayışının 
Beslendiği Kaynaklar” konusu çerçeve-
sinde “İlmihalin Toplumsal Fonksiyonu 
ve İlmihal Kültürü”, “Nübüvvet Tasavvuru 
ve Dinî Yaşantıdaki Yeri”, “İnsan Ne Kadar 
Özgürdür? Kader ve İrâde-i Cüz’iyye”, 
Tekfir Kuramı ve Gazzâlî’nin Bu Kurama 
Katkısı” başlıklı seminerler verdi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi 5-7 Mayıs 2017 tarihinde Kastamo-
nu’da IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî 
Sempozyumu’nda “Matürîdîlik ve İrâde-i 
Cüz’iyye Meselesi” isimli bir tebliğ sundu.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 
düzenlenen  İslâm ve Yorum Sempozyu-
mu’na (8-10 Mayıs 2017)  “Yeni Bir Yöntem 
Arayışı Çerçevesinde Fazlur Rahman’ın Va-
hiy Anlayışı”, adlı tebliği ile katıldı ve değer-
lendirme oturumunda bir konuşma yaptı.

12-13 Mayıs 2017 Tarihlerinde Van Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev 
sahipliğinde Gerçekleştirilen ve İlahiyat 
Fakülteleri XXII. Kelâm Anabilim Dalı Ko-
ordinasyon Toplantısı Kapsamında Orga-
nize Edilen “Uluslararası Din Karşıtı Çağ-
daş Akımlar ve Deizm” adlı sempozyuma 
katıldı ve değerlendirme oturumunda bir 
değerlendirme konuşması yaptı.

İSAV Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı 
Dizisinin sekizincisinde (İstanbul 20-21 
Mayıs 2017)  “Kelâm İlmi ve İslâm Huku-
kunda İçerik Sorunları” isimli atölye çalış-
masında müzakereci olarak katıldı.

Doç. Dr. Sami Erdem

The Ali Vural Ak Center for Global Islamic 
Studies at George Mason University’de 
“From Fiqh Books to Legal Text: A Broad 
Assessment of the Mecelle” başlıklı bir dizi 
seminer verdi.

Doç. Dr. Hikmet Yaman

European Academiy of Sciences and Arts 
tarafından 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde 
Zagreb, Hırvatistan’da, Bilim-Din ilişkileri 
hakkında gerçekleştirdiği “Science and 
Religion: 2,000 Years of Cooperation and 
Controversies ” isimli sempozyuma davetli 
konuşmacı olarak katılıp “Horizontal and 
Vertical Search for Truth: An Islamic Pers-
pective (Ufki ve Enfusi Hakikat Arayışı: İsla-
mi bir Bakış Açısı)” başlıklı bir sunum yaptı. 

Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri



Güz-Bahar 2017

İla
hi

ya
t 

H
A

BE
R

32-33

Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
Doç. Dr. Erdoğan Baş

Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyu-
mu’nda “Akademik Tefsir Araştırmalarına 
Hazırlık Olması Bakımından Lisans Eğitimi 
Nasıl Olmalıdır?” başlıklı bir tebliğ sundu 
(XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon 
Toplantısı, 27-29 Mayıs 2016, Ankara).

II. Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasın-
da Dinin Yeri Sempozyumu’nda “Kişilik 
ve Karakter İnşasında Kur’an’ın Sunduğu 
Güzel İnsan Modeli” başlıklı bir tebliğ 
sundu (10-12 Haziran 2016, Ordu). 

III. Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında 
Dinin Yeri Sempozyumu’na müzakereci 
olarak katıldı (10-12 Haziran 2016, Ordu). 

Üsküdar Müftülüğü din görevlisi perso-
neline “Sevgi Merkezli Hayat” konulu bir 
konferans verdi (Nisan 2016) 

Emin Şirketler Grubu Sefaköy Yerleşke-
si’nde gazi ve şehit ailelerine “Şehitlik ve 
Vatan Sevgisi” konulu konferans verdi. 
(18 Haziran 2016) 

Doç. Dr. Ali Ayten

Hamza Ferhan ile birlikte “Forgiveness, Re-
ligiousness, and Life Satisfaction: An Empi-
rical Study on Turkish and Jordanian Uni-
versity Students” başlıklı bir makale yayım-
ladı (Spiritual Psychology and Counselling, 
2016, 1 (1), 75-84).

Tefsir Araştırmaları Akademik Gelişim Programı

İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi tarafından, tefsir alanında 
yüksek lisans veya doktora yapmakta olan akademisyenlerin bilimsel 
yazım ve kaynak tanıma konularındaki beceri ve yetkinliklerini geliştir-
mek amacıyla bir program tertip edildi. Abay, bu program çerçevesin-
de, bibliyografya hazırlama ve referans gösterme teknikleri, bilimsel 
araştırmalarda MS Word kullanımı, elektronik kaynaklar ve veri taban-
larının kullanımı, yazma eser kütüphaneleri, Kur’an’la ilgili referans ça-
lışmalarının tanıtımı ve kullanımı, tabakatü’l-müfessirin kaynaklarının 
tanıtımı ve kullanımı, Kur’an tarihi kaynaklarının nitelikleri ile ilgili se-
minerler verdi. 

Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu

On üçüncüsü tertip edilen Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Top-
lantısının bu yılki başlığını “Akademik Tefsir Çalışmaları” konusu oluşturmuştur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev 
sahipliğinde 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya ilahiyat fakültelerinde görev yapmakta olan 
270 dolayında akademisyen katıldı. Açılış konferansı ve muhtelif oturumlarda sunulan tebliğler ve ardından yapılan serbest 
müzakerelerle icra edilen toplantıya Fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Erdoğan Baş, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Coşkun ve 
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay birer tebliğ ile iştirak ettiler. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay, “Kur’an ve Tefsir Araştırmaların-
da Kullanılan Elektronik Kaynaklarla İlgili Problemler” başlığı altında sunduğu tebliğinde 90’lı yıllardan itibaren hızla gelişen 
bilişim teknolojilerinin tefsir araştırmalarına getirdiği kolaylıkların yanında taşıdığı risklerin de bulunduğundan bahsederek 
araştırmacıların bu risklerin farkında olarak bu programlardan yararlanmaları gerektiği hususuna dikkat çekti. 

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Erzincan Sempozyumu” 
28 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında Erzincan’da gerçekleştirilen sempozyuma katılan Abay, sunduğu tebliğde, Erzin-
can’a bağlı Kemah’ta doğup yetişen 18’inci yüzyıl alimlerinden Kemahlı Osman Efendi’nin tefsir ilmine yapmış olduğu 
katkıları değerlendirdi. 

Osmanlıda Tefsir Dersi Gelenekleri Çalıştayı

7-9 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştayda Osmanlı’da saray, medrese, tekke, cami gibi kurumsal 
mekanlarda icra edilen ve gelenek haline dönüşen tefsir dersleri hakkında tebliğler sunuldu ve bu tebliğlerin ardından 
serbest müzakereler yapıldı. Söz konusu akademinin tertip heyetinde yer alan Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay aynı zaman-
da “Medreselerdeki Tefsir Eğitimi ile İlahiyatlardaki Tefsir Eğitiminin Mukayesesi” başlıklı bir tebliğ de sundu.

Doç. Dr. Muhammet Abay



Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri
N. Batan ile birlikte “Dini Başa Çıkma, Psi-
kolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu 
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bir makale 
yayımladı (Din Bilimleri Akademik Araştır-
ma Dergisi, 15 (3), 2015, 67-92).

Refik Yıldız ile birlikte “Dindarlık, Hayat 
Memnuniyeti İlişkisinde Dinî Başa Çıkma-
nın Rolü Nedir? Emekliler Üzerine Bir Araş-
tırma” başlıklı bir makale yayımladı (Din 
Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 16 
(1), 2016, ss. 281-308).

Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar

Casablanca’da Ayn Şuk Fen Edebiyat Fa-
kültesi ve Aile Araştırmaları Merkezi’nin 
ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Ailevî 
Değerler Sempozyumu’na katılıp “Kur’an 
ve Sünnette Ailevî Değerler” başlıklı bir 
tebliğ sundu (23 Mart 2016).

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Bulğen, Ürdün'ün başkenti Am-
man'da düzenlenen  Abrahamic Ref-
lections on Philosophy, Science and 
Religion adlı konferansta "Continious 
Re-Creation: From Kalam Atomism to 

Contemporary Cosmology" başlıklı bir 
tebliğ sundu. 4 gün süren ve Ürdün 
prenselerinden Hasan b. Tallal’ın da 
bir konuşma yaptığı konferansta İbra-
himî dinlerin günümüz felsefesi ve bi-
limiyle nasıl bir ilişki kurması gerektiği 
konusu tartışıldı.

12 Mayıs 2017 tarihinde Van’da dü-
zenlenen ULUSLARARASI “DİN KAR-
ŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM” 
SEMPOZYUMUnda Kant’ın Agnostik 
Antinomileri & Kelâmcıların Komolo-
jik Argümanları: Modern Bilim Açısın-
dan Bir Değerlendirme” başlıklı tebliğ 
sundu. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Tara-
fından düzenlenen Kelam İlmi ve İslam 
Hukukunda İçerik Sorunları konulu ça-
lıştayda “Kelâm İlminin Uluhiyet Konu-
larının Güncellenmesi” başlıklı bir tebliğ 
sundu.

Yrd. Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu

“Şekil ve Muhteva Yönünden Diyanet İs-
lam Ansiklopedisi’ndeki Hadis Maddeleri” 
başlıklı makalesi yayımlandı (Türkiye Araş-
tırmaları Literatür Dergisi, 11/21, 2016).

Doç. Dr. Aynur Uraler

Cemiyyetu’l-hadîsi’ş-şerîf ve İhyâi’t-turâs 
ve Âlu Beyt Üniversitesi tarafından Ür-
dün’de düzenlenen Fehmu’l-hadîsi’n-Ne-
bevî fî dav’i’l-makâsıdi’ş-şerîa sempozyu-
munda, “Mekânetü’l-makâsıd fi’s-sünne 
ve devruha fî fehmi’l-hadîs” başlıklı bir 
tebliğ sundu (21 Mart 2016). 

Arş. Gör. Ayşenur Güdekli

Erasmus personel hareketliliği programı 
çerçevesinde 23 Mayıs 2016-25 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Almanya 
Tubingen Üniversitesinde yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde gerçekleşen 
seminerlere katıldı.

Fakültemiz Kur’an-ı Kerim Okuma 
ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’ndan 
Arş. Gör. Naci Demirci Suudi Ara-
bistan İslam İşleri Vakıflar Davet 
ve İrşad Bakanlığı’na bağlı Yerel ve 
Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışma-
ları Genel Sekreterliği tarafından 
Suudi Arabistan’da düzenlenen ve 
Ekim 2016’da  yedincisi icra edilen 

“Kur’an Yarışmaları Jüri Yetenekleri Staj Programı”na stajyer olarak katıldı. Söz ko-
nusu hakemlik kursu “XXXVIII. Uluslararası Melik Abdulaziz Kur’an-ı Kerim Ezber, 
Tilavet ve Tefsir Yarışması” faaliyetleri kapsamında Mekke’de icra edildi. 17-29 
Ekim 2016 tarihlerini kapsayan seyahatin eğitim dönemi 20-24 Ekim tarihleri 
arasında beş gün sürdü. Hakemlik kursuna şu ülkelerden birer temsilci katıl-
dı: Filipin, Cezayir, Lübnan, Katar, Sudan, Somali, Nijerya, Kamer Cumhuriyeti, 
Mağrib, Türkiye, Bahreyn, Burkina Faso, Kuveyt, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, 
Aman Krallığı, Moritanya, Norveç, Malezya, Filistin ve Yemen. 

Söz konusu kurs, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. 
Teorik safhada dünya geneli Kur’an-ı Kerim yarışmalarıyla ilgili bilgiler verildik-
ten sonra belli başlı tecvid ve kıraat meselelerine temas edildi. Ayrıca, bir jüri 
üyesinde bulunması gereken şartlar, edepler ve yetenekler, yarışma değerlen-
dirme kriterleri, puanlama formu vb. konularda teknik bilgiler verildi. Pratik saf-
hada ise tilavet, hüsn-i edâ, vakf ve ibtida gibi hususlar çerçevesinde yedi kıraat 
bağlamında örnek okuyuşlar gerçekleştirildikten sonra yarışmanın icra edildiği 
mekânda birkaç yarışmacının okuyuşu farazî olarak değerlendirilip değerlendir-
me sonuçlarının isabetli olup olmadığı tartışıldı. 

Arş. Gör. Naci Demirci
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Arş. Gör. Yakup Kara

Fakültemiz Arap Dili ve Belagatı Araştır-
ma Görevlisi Yakup Kara, Cevizli Anadolu 
İmam Hatip’te “Niçin ve Nasıl Arapça Öğ-
renmeliyiz” başlıklı bir konferans vermiştir.

Arş. Gör. Güllü Yıldız

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu’nda (İstanbul 
22-24 Eylül 2016) “II. Abdülhamid Dönemi 
İstanbul’u İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâ-
meler” başlıklı bir tebliğ sundu.

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyu-
mu’nda (Elazığ 19-21 Ekim 2016) “Osmanlı 
Matbuatının Farklı Bir Yüzü: Muhammed 
Tâhir Tebrizî” başlıklı bir tebliğ sundu.

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılı-
ğı Uluslararası Sempozyumu’nda (İstan-
bul 11-12 Kasım 2016) “Tarih ile Antolo-
jinin Kesişiminde Bir Biyografik Sözlük: 
Aşk Şehitleri” başlıklı bir tebliğ sundu.

Doç. Dr. Fatih Özkafa

Letonya’nın Başkenti Riga’da düzenlenen 
Rumi Festivali’nde 4 Türk hattat karma 
hat sergisi açtı. Ayrıca ebru gösterisi ya-
pıldı. Programa davetli olarak Hattat Doç. 
Dr. Fatih Özkafa, Hattat Nurullah Özdem, 
Hattat Abdurrahman Depeler, Hattat S. 
Ahmet Depeler ve ebru sanatçısı Mustafa 
İnan katıldı.

Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Kut-
luer, ilk mezunlarından olduğu Biga İmam-Hatip Li-
sesi’nin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 
“Türkiye’nin Gelişmesinde İmam-Hatip Liselerinin 
Rolü ve Önemi” konulu panele katıldı. 13 Mayıs 
2017 tarihinde Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen panele akademi, bürokrasi ve siyaset 
çevrelerinden, hepsi de okulun sıralarında tah-
sil görmüş değerli şahsiyetler katıldı. Panelin açış 
konuşmasını yapan Kutluer, Kâtip Çelebi’nin “Zîrâ 
uçmağa cenâheyn lâzımdır. Bir kanatla menzil alınmaz. 
Ma’kûlât ve meşrûât cenâheyn mesâbesindedir” sözün-
den hareketle İmam-Hatip Liseleri’nde başlangıçtan beri 
uygulanan “çift kanatlı” müfredatın anlam ve değeri üze-
rinde durdu ve bu liseleri İslam dünyasında yakın geç-

mişe kadar örneğine rastlanmayan özgün okullar olarak 
niteledi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Güran 
Yumuşak’ın yaptığı panele Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. 
Dr. Tevfik Yücedoğru, Bilal Çalışkan, Selim Yağcı ve Ali Os-
man Sali konuyu çeşitli yönlerden ele alan sunumlarıyla 
değerli katkılarda bulundular.

“ÇİFT KANATLI” EĞİTİM

Merhum hocalarımız Kemal Edip Kürkçüoğlu ve Selçuk Eraydın 
anma toplantıları düzenlendi. Emekli hocalarımız Prof. Dr. İ. Lütfü 
Çakan ve Prof. Dr. Ali Özek için vefa programları yapıldı.
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Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri

İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi Anabilim Dalları I. 
Koordinasyon Toplantısı, 12  Mayıs 2017 Cuma günü 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleş-
tirildi. Fakültemiz Türk Din Musikisi Anabilim Dalının 
organize ettiği toplantıya toplam 46 öğretim görevlisi 
katıldı. İki bölüm ve bir değerlendirme oturumu şeklin-
de gerçekleştirilen toplantıda Türk Din Musikisi lisans ve 
lisans üstü eğitimi ele alındı. Toplantı, Muhammed Recai 
Çiftçi’nin Kur’ân tilavetiyle başladı, Prof. Dr. Ahmet Hakkı 

Turabi’nin açış konuşmasıyla devam etti. Dekanımız 
Prof. Dr. Ali Köse’nin selamlama konuşmasını mütea-
kiben dekanımız, anabilim dalımızın emekli öğretim 
görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan’a hizmetlerinden 
dolayı bir şilt; dini musiki alanının bir diğer kıymet-
li ismi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender’e top-
lantının “onur konuğu” olarak Kur’ân-ı Kerîm takdim 
etti. Yüksek lisans öğrencilerimizin icra ettiği “Hâfız 
Bestekârlar” konulu konserden sonra Üsküdar Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde sunulan akşam yemeğini 
müteakiben program sona ermiştir.  

Fakültemiz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Londra Türk Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği ile Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
düzenlenen “Şifânağme Konseri” verdi. 14 Şubat 2017 ta-
rihinde Londra Piccadilly Saint James Kilisesinde verilen 
konsere beş yüz civarında dinleyici iştirak etti. Çoğun-
luğunu İngiliz vatandaşlarının oluşturduğu dinleyiciler 
Türk Musikisi icrasını ilgiyle dinledi ve dakikalarca ayakta 
alkışlayarak sanatçıları üç defa daha sahnede musiki icra-
sına davet etti. Konserden önce kendilerine dağıtılan bro-
şürlerle dinleyiciler Türk Musikisi makamlarıyla tedavi ve 
repertuar konusunda bilgilendirildiler. Bilhassa Türk Mü-

ziği makamlarıyla tedavi konusunda en çok kullanılan on 
iki makamda saz eseriyle başlayan konser, sırasıyla Rast, 
Nihavend ve Uşşak makamında Türk Din Musikisi ilahile-
riyle sona erdi. Konserde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye, 
lisansüstü eğitimlerini yine fakültemiz Türk Din Musikisi 
anabilim dalında yapmış olan Doç. Dr. Erhan Özden (ney), 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker (tanbur), Yrd. Doç. Dr. Cemal 
Karabaşoğlu (ritim) ve Mehmet Ünal (rebab) refakat et-
tiler. KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, T.C. Kültür ve 
Turizm Müşaviri Selçuk Can, Londra Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Dr. Mehmet Karakuş’un da aralarında bulunduğu 
yüzlerce Türk ve İngiliz konuk,  müzikle çeşitli hastalıklara 
iyi geldiği kabul edilen parçaları ilgiyle dinledi. Aynı grup 
15 Şubat 2107 tarihinde  Londra Yunus Emre Enstitüsü 
konferans salonunda Ahmet Hakkı Turabi'nin “Türk Din 
Musikisi’nde Yunus Emre” değerlendirmelerinin yer aldığı 
Yunus Emre İlahileri Konserini gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi 
Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı

Ahmet Hakkı Turabi ve ekibinden 
Londra’da konser
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Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgüner

Doç. Dr. Ali Ayten ve Yrd. 
Doç. Dr. Sevde Düzgüner’in 
yazdığı Tasavvuf Psikolojisine 
Giriş isimli kitap, Sufi Kitap 
yayınlarından çıktı. Eser, ta-
savvufun Kur’an-ı Kerim ve 
hadislere dayalı insan mo-
deli ile psikolojinin bilimsel 
çalışmalara dayalı insan te-
orilerini karşılaştırmaktadır. 
İlk bölüm, bireysel arınma 
ve kişisel gelişim konularına 

odaklanmıştır. İkinci bölüm ise güzel ahlak üzerinden sos-
yal ilişkileri ele almaktadır. Kitabın temel çıkış noktası, ta-
savvuf ile psikolojinin yaklaşımlarının benzeyen ve ayrışan 
yönlerini tespit ederek ingirmecilikten kaçınmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgüner’in tebliğci olarak davet edil-
diği “Sekülerleşme ve Din” çalıştayının tebliğ ve müzakere 
metinleri aynı isimle kitap olarak yayınlanmıştır. Eser, diğer 
üç tebliğin yanı sıra Düzgüner’in, “Seküler Dünyada Yeni 
Bir Yaşam Tarzı Olarak Maneviyat” başlıklı tebliği ve tebliğ-
lere yapılan müzakerelerin metinlerini içermektedir.

10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Türk Müziği Dernek 
ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) ile Marmara 
Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Güzel Sanatlar Eğitimi 
Toplum Bilimleri Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu”na 
“Müzik Psikoloji Din Üçgeninin Dünü Bugünü Yarını” baş-
lıklı tebliğiyle katıldı. 

22 Ekim 2017 tarihinde KURAMER tarafından düzenle-
nen “Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu”na “Dini 
Gruplara Yönelmenin Psiko-sosyal Analizi” başlıklı tebli-
ğiyle katıldı. 

Öğretim Üyelerimizin Faaliyetleri

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde vatanı 
uğruna canını feda eden şehitlerimiz ve gözünü kırpma-
dan kendini siper eden gazilerimiz için tüm Türk halkı gu-
rur ve hüznü bir arada yaşıyor. Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi olarak bizler de “önce vatan” diyen şehit ve 
gazilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek için 
önemli bir organizasyona imza attık. Bu organizasyon 
kapsamında, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etmek için 
fakültemizden bir hoca ve üç veya dört öğrenciden olu-
şan 17 grup kuruldu. Bu gruplara ziyaret esnasında dik-
kat edilecek hususlarla ilgili seminer verildi. Ardından bu 
gruplar tarafından fakülte adına hastane ve evlerde, 64 
gazi ve 20 şehit ailesi olmak üzere 84 adet ziyaret gerçek-
leştirildi ve gerçekleştirilecek diğer ziyaretler planlandı. 

Ziyaretlerde aşırlar okunup dualar edildi. Ayrıca gazileri-
mize ve şehit ailelerine milletimiz için yaptıkları fedakar-
lıklar için duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek üzere 
isimlere özel hazırlanmış olan gazi ve şehit şehadetna-
melerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve ilmihal takdim edil-
di. Gaziler ve şehit aileleri ilk onur belgelerini Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden almış olmanın mem-
nuniyetini dile getirdiler.  

Ziyaretler sırasında gazi ve şehit ailelerinin, anne-baba, 
eş ve çocuklarının, gazi ve şehitleri ile övünen, metin, 

dimdik ayakta duran insanlar olduğu gözlendi. Pek ço-
ğunun teskin edilmeye ihtiyaç duymadığı, aksine tüm 
milletimize moral veren duruşlarının olduğu dikkat çek-
ti. Ziyaretlerde yürek burkan duygusal anlar kadar vatan 
sevgisini gösteren gurur dolu anlar da yaşandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
Gaziler ve Şehit Ailelerine Minnettarlık Ziyareti
“Fedakarlığınızın Farkında, Emanetinizin Bilincindeyiz”



Bir insanı kelimelere dökmenin, satırlara sığdırmanın zorluğu 
malumdur. Bir de bu insan Türkiye’nin maddî ve manevî yok-
luklarla yoğrulduğu dönemlerde hayata tutunmaya çalışan 
ve Türkiye’nin ilk din eğitimi kurumlarının zorlu yolculuğuyla 
birlikte dinî tahsil yapan bir siması ise… Klasik medrese eğiti-
miyle modern Türkiye’nin ilk dinî kurumları olan İmam Hatip 
Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okuyan ve dinin nasıl ya-
yılacağı ve yaşayacağını hayat gâyesi olarak gören bir kimse! 

Hafızlığın ikmâli ve dönemindeki klasik medrese eğitimini 
tamamladıktan sonra bir de yeni eğitim kurumlarından is-
tifade eden Bekir Topaloğlu hocamız, kendi ifadesine göre 
zü’l-cenâheyndir. Ama her şeyden öte o, kendisini Kur'an-ı 
Kerîm’e ve dinî ilimlere adamış bir hayattır. Hâfız olduktan 
sonra Kur'an-ı Kerîm okumadan geçirmiş tek bir günü ol-
mamış, dahası dinin yaşanması, dini ilimlerin canlanması ve 
aktarılması için bir insan ömrünün yapabileceklerini azamî 
gayretlerle hayatına tatbik etmiş müstesna bir insan! 

Emeklilik hayatıyla birlikte ömrünün sayılı günlerini harca-
dığı bilinciyle zamanını ve mesaisini İmam Matürîdî’ye ve 
onun Kitâbü’t-tevhid ve Te’vilâtü’l-Kur'an’ının yayınlanmasına 
adamıştı. Hatta hastalığının gelip çattığı son günlerine ka-
dar okumaya ve yazmaya devam etmişti. Hayatını adadığı 
İmam Mâtürîdî çalışmalarından Te’vîlâtü’l-Kur'an’ın tercüme-
sinin ikmaline ömrü kifayet etmese de açtığı yoldan Mâtürî-
dîlik çalışmaları devam etmektedir.

İşte Kur'ân-ı Kerîm sevdalısı o insan, hayatını İslâmî ilimlere 
ve bu ilimlere gönül vermiş kimselere adamış bir ömürdür. 
Kitaplarla yoğrulmuş hayatın yalnızlığında elde ettiklerini 
kendisinden sonra gelen nesillere aktaran diğergam bir kişi-
lik –kendi tabiriyle– meşreben “yarımca velî...” 

Bu amaçla okumayı ve elde ettiklerini öğrencileriyle paylaşıp 
onlara aktarmayı bir ömre sığdırmaya çalışan gayret âbidesi... 

Artık bu tür hoca portresiyle karşılaşabilme ümidimizin kal-
madığı örnek neslin son halkalarından biri... 

Sosyalleşmesini öğrencileri dinlemeye ayıran nadir şahsi-
yetlerden biri… Hatta gelip yüreğini açan birinin derdiyle o 
kadar hemhal olurdu ki onun samimî olup olmadığını bile 
düşünemeyecek kadar hemdert bir yapıdaydı…

Necip Fazıl Kısakürek merhum’un “Kim var? diye seslenilin-
ce, sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım! cevabını 
verici, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur!  fikri-
ni besleyici bir dâva insanı” sözlerindeki dava adamı kimliği 
onun üzerine tam oturur. Dolayısıyla İlahiyat Fakültelerinin 
ve ülkemiz dindarlarının hedef alındığı zor günlerde dik du-
rabilen ve inandığı davasından ödün vermeyen bir yaklaşım 
ve örneklik ondan gördüğümüz asil davranışlardandır. 

Post-modern darbe günlerinde bu davaya sahip çıkan bir-
kaç kişi içinde zikredilebilir. Fakültemizin zor zamanlarında; 
“Artık bu iş bitti, Fakülte’de başörtüsüyle eğitim yapmak 
veya hoca olmak bir hayaldir” dendiği günlerde o, bu tez ve 
söylem sahiplerine gayet sakin ve mütevekkilâne bir tavırla; 
“Durum bakalım! Allah’ın da bir hesabı vardır” diyecek yürek-
liliği gösteren nadir kimselerdendi. 

Fakülte hocaları İran mollarına benzetilip tehdit edildiğinde o 
yine aynı cesaretle kalkıp; “Ezanlar susmadan, minareler yıkıl-
madan bu dava bitmez!” diyerek karanlığa gidişe dur diyebil-
miş, bu davaya inanlara geleceğe dair umut ve güç vermişti. 

Üniversitelerde başörtü meselelerinin alevlendiği her dö-
nem ve zamanda hatta, niyetleri bugün çok daha iyi anlaşı-
lan kimselerce “Başörtüsü teferruattır” yorumlarının yapıldığı 
o günlerde TV programlarına katılarak, “Bu meselenin tama-
mıyla dinin bir emri olduğu”nu söyleyebilen nadir şahsiyet-
ler arasında yer aldı. 

Bununla da yetinmeyerek bu meselenin Kur'ân-ı Kerîm’de 
bulunup bulunmadığını tartışanlara “fiilî sünnet” denilen bir 
olgunun varlığını hatırlattı, geçmişten günümüze aklı başın-
da hiç kimsenin bu hususun dinin emri olmadığı şeklinde 
anlayıp yorumlamadığını üzerine basa basa söyleme cesa-
ret ve dirayetini gösterdi. 

PROF. DR. BEKİR TOPALOĞLU 
HOCA’NIN ARDINDAN Prof. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Hoca’nın Ardından
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Onun hayatı kitaplarla hem hal olmuş bir ömürdü. Gü-
nünün belki tamamı kitap, İslâm’ın okunup öğrenilmesi, 
gelecek nesillere aktarılması, İslâmî ilimlerin ideal manada 
eğitim-öğretiminin yapılması ve yaşanmasına matuftu. 
Çünkü o hayata ülkenin dinden uzak, kitaba hasret kalın-
dığı dönemlerini teneffüs ederek başlamıştı. Sonra birçok 
darbeden geçerek ayakta durmaya çalışmış bir din sevdalısı, 
ümmeti dert edinen mücadele insanıydı, Geçmişten gelen 
taşıdığı mirası, güne ve geleceğe bakışını da şekillendiriyor-
du. Onun belki tek ve en büyük hedefi, bu dinin yaşanması,  
öğrenilmesi ve öğretilmesiydi. Hayata bakışı bu zâviyeden 
olunca odasındaki duvardan duvara kitapları ve günün belli 
saatlerinde zamanını paylaştığı öğrencileri hayatının olmaz-
sa olmazları arasındaydı.  Muhtemelen emanetini teslim 
ederken hastane odasındaki sayılı günleri dışında okuyup 
yazmadığı günden bahsedilemez.  Hediyesi, öğrencilere 
alınacak kitaplar, kazancının bir kısmı öğrenciye verilecek 
burstu. Hayırlı bir iş için para toplanılacağında -emsal teşkil 
edeceğinden- ilk uğranılan kapı, onun kapısıydı. Gönlü gibi 
cebi de iyiliğe ve fedakarlığa karşı geniş ve cömert idi. 

Hayatı böyle şekillenince birçok öğrenci yetiştirmiş, sayısız 
kimsenin çalışmasına yol göstermiş rehberlik etmiştir. Res-
miyette otuz yedi öğrenciye danışmanlık yaptıysa da ülke-
de mevcut akademisyenlerden birçoğunun tezini okuyup, 
rehberlik etmiş, sınavlarına girmiş, nasihat ve tavsiyeleriyle 
onların ufkunu açmaya ve yol göstermeye çalışmıştır. 

Ömrünün semeresi olarak kaleme aldığı eserleri otuz dör-
de bâliğdir. Bunlardan yalnızca Te’vîlâtü’l-Kur'an indeks ol-
maksızın onyedi cilttir,  kırkın üstünde makalesi, 168 Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedi (TDV) maddesi ve burada 
yazılan maddelerden 1707 tanesinin de redaksiyonunu 
yapmıştır. Şüphesiz eserlerinin büyük çoğunluğu Kelâm 
konularına ait olmakla birlikte bunun yanında Nesillerin El 
Kitabı, İslâm Tarihinden Yapraklar, Dinî Sohbetler gibi İslâmî 
ilimlerin geneline hitap edenlerle İslâm’da Kadın gibi daha 
özel konularda olanlar da vardı. Arapçaya çok önem verdi-
ğinden ilmî hayatının ilk dönemlerinde bu konudaki eksik-
liği fark ederek Arapça-Türkçe Yeni Kamus, Arapça Sarf-Nahiv, 
Arapça Okuma ve Eski Metinler (Hayrettin Karaman’la birlikte) 
kitaplarını kaleme almıştır.  Kelâm kitapları arasında da İslam 
Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı: (İsbat-ı va-
cib), İslam’da İman Esasları, İslam’da İnanç Esasları, Kelâm Araş-
tırmaları Üzerine Düşünceler, Kelâm İlmi: Giriş, Kitâbü't-Tevhid 
(tercüme ve neşir), Matüridiye Akaidi: el-Bidâye fî usuli'd-din, 
Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Allah İnancı, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İlyas 
Çelebi ile birlikte) ve Emâlî Şerhi isimlerine rastlanmaktadır. 

O, Cumhuriyet dönemi din eğitimi kurumlarının ilkleri ara-
sında mezun olarak Nesillerin El Kitabı eserinde de işaret etti-
ği üzere İslâm’ın ilk nesli ashabın yolundan giden bir ümmet 
oluşturmaya ömrünü adadı ve bu yolda elinden geleni yap-
mak için çırpındı durdu. Kendine edindiği misyon bunun 
ilimden geçmesi şeklindeydi ve nefes aldığı süre boyunca 
bunu temin etmeyi kendine şiar edindi. İlmin çok zorlu 
bir süreç olduğunu bildiğinden çevresinde ilme kabiliyetli 
kimselerin elinden tuttu ve ilmin yükselişini İslâm ümmeti-
nin yükselişi olarak gördü. Bu minval üzere hareket ederek, 
disiplini, sabrı kendine rehber edindi ve çevresine de salık 
verdi.  İlmi para ve mevki için değil İslâm’ın ikbali, ümmetin 
geleceği için olmazsa olmaz bir görev addetti. Bu düstur 
ona ardından ülkenin değişik köşelerine dağılmış birçok 
sadaka-i câriye öğrenciler ve hocalar bırakmaya vesile oldu. 

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu! Yokluğu her zaman hissedilecek, 
minnet ve şükran duygularıyla her dâim hatırlanacak. 

Muhterem hocam, Cenâb-ı Hak’tan rahmet niyazıyla... 

Kabrin nur, mekanın cennet olsun!

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Hoca’nın Ardından

38-39

Bu dönem içerisinde vefat eden kıy-
metli hocalarımız M. Meral Çörtü, 
Ali Murat Daryal ve Sabri Akdeniz’i 
rahmetle anıyor, yazdıkları eserler, 
yetiştirdikleri talebeler ve fakülte-
mize yaptıkları katkılar dolayısıyla 
minnetle hatırlıyoruz.



el-KAVÂİDU’L-MÜŞECCİA
SARF 1-2

el-KAVÂİDU’L-MÜŞECCİA
NAHİV 1-2-3

Bu kitaplar, Arap dili sarfını (morfoloji / biçim bilgisi) ve nahvini (sentaks / söz dizimi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla 
öğretmeyi hede�emektedir. Konular, öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak 
anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, 
öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar 
zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili 
test ve cevap anahtarı eklenmiştir.

el-Kıraatu’l-Müşeccia, serisi 4 düzeyi ile yabancı dil öğretiminde önemli bir beceri 
olan ‘okuma anlama’ becerisini ilk  seviyeden alıp ileriye seviyeye taşımayı hede�e-
mektedir. Kitap, farklı ve renkli konuları sade ve anlaşılır bir üslup ile ortaya 
koyarken, okuyucunun konuya rahat bir şekilde intikalini sağlamak üzere özellikle 
girişleri, bazen metin aralarını görsel malzemelerle desteklenmiştir. Metin kavrama 
soruları, eş-zıt anlam kelime alıştırmaları, kalıp ve sözlük çalışmaları  ile yabancı dil 
öğretimindeki diğer dil becerilerini desteklerken, İslami ilimleri tahsil eden öğrenci-
leri klasik metinlere alıştırmak gayesiyle de konu sonlarına işlenen mevzu ile 
bağlantılı ayet-i kerime ve hadis-i şeri�ere yer vermeye özen göstermiştir.

ARAPÇA DERS KİTAPLARI

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
VAKFI YAYINLARI

el-KIRÂATU’L-MÜŞECCİA (1-2-3-4)

Bu kitap, “el-Arabiyyatu’l-Müşeccia” serisinin “Kavaid” (Dilbilgisi) 
ve “Kıraa” (Metin) kitaplarının “Tabir” (Yazılı Anlatım) boyutunu 
temsil etmektedir. Kitap, yabancı dil öğretiminde önemli bir 
beceri olan ‘yazma’ becerisini birinci düzeyde ele almaktadır. 
Kitap, hem imla hem de kompozisyon çalışmalarının ilk 
aşamasını temsil eden cümle çalışmalarını sade ve anlaşılır bir 
üslup ile ortaya koyarken, okuyucunun konuya rahat bir şekilde 
intikalini sağlamak üzere görsel malzemeleri aktif bir şekilde 
kullanmaya özen göstermektedir.

KİTABU’T-TA’BÎR (1-2)

www.ilahiyatvakfi.comNuhkuyusu Cad. No: 110  Bağlarbaşı - Üsküdar - İstanbul
Tel:  0216 651 15 06

FEHMU’L-MESMÛ (1-2)
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Kitap Dünyası

40-41

“Fahr-i Hârizm”, “Hâtemu’l-Mu‘tezile”, “Cârullah” ez-Zemahşerî, as-
len Arap olmamasına rağmen Şeyhu’l-‘Arabiyye (Arapçanın pîri) 
diye nitelendirilerek, Arap dili ve edebiyatı konusunda otorite 
kabul edilmiştir. Hadis, Fıkıh, Kelâm gibi ilimlerde de geniş bil-
giye sahip bulunan ve bu alanlarda başucu niteliğinde eserler 
telif eden Zemahşerî’nin eserleri arasında el-Keşşâf’ın yeri bam-
başkadır. Keşşâf’ta Zemahşerî, çelişki vehmi uyandıran Kur’ân 
ifadelerini büyük bir ustalıkla açıklamış, dil inceliklerine ağırlık 
vermiş, kıraat farklılıklarına dikkat çekerek Kur’ân’ın üslûbuna 
ve Arap dili mantığına uygun düşenleri tercih etmiştir. Keşşâf’ı 
Kur’ân’ın diline tercüman olan zirve eser haline getiren özelliği, 
Zemahşerî’nin Ma‘ânî, Beyân ve Bedî’ ilimlerindeki üstün bilgi 
birikimidir. Arap dili ve edebiyatı çerçevesinde Kur’ân-ı Kerîm’e 
getirdiği şahane açıklamalar, dakik kelime ve kavram analizleri 
ile Zemahşerî, kelâmullahın üstünlük ve inceliklerini iyi tespit 
ederek bu alanda zirveyi yakalamıştır. Zemahşerî’nin Mu‘tezile 
akidesine bağlı olması, yeryer Keşşâf’a ihtiyatla yaklaşılmasını 
gerektirse de Şiî ve sünnî âlimler bile bu şaheserden müstağni 
kalamamışlardır;  çünkü Keşşâf’ı Keşşâf yapan, mu‘tezilîliği değil, 
Arap dilindeki yetkinliğidir. 

Prof. Dr. Murat Sülün editörlüğünde alanında yetkin bir çeviri 
heyeti* tarafından 6 cilt halinde tamamlanması planlanan ve 
ikinci cildi 2017 yılında basılan Keşşâf Tefsiri okuyucuya, orijinal 
metniyle karşılıklı olarak sunulmaktadır.

Zemahşerî’nin cesaretle savunduğu farklı görüşleri sebebiyle 
bazı çevrelerden bu çeviriye tepkiler geleceği anlaşılmaktadır. İlim erbabının bile anlamakta güçlük çektiği dil açıkla-
maları ile ve derinlikli ilmî terimlerle dolu olan el-Keşşâf gibi zor bir eseri Türkçeye çevirmenin halka ne faydası olabi-
leceği de sorgulanacaktır şüphesiz: “Zemahşerî metninin Türkçesini anlayabilen Arapçasını da anlar!” Nispeten yapıcı 
gözüken bu eleştiriye; son yüzyılda Türk toplumunun çok değiştiği ve oldukça geliştiği hatırlatılarak cevap verilebilir. 
Artık, insanlar dinî sorunlara yer yer din adamlarından daha ihâtalı bakabilmekte; dinin esasına dayalı farklı çözüm-
ler önerebilmektedirler. Toplumu okuma yazma bilmeyen ümmîlerden ve ümmî imişçesine kitaptan uzak duranlar-
dan ibaret görmek son derece yanıltıcıdır. Aynı korumacı yaklaşım, tarih boyu bizzat Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesi 
karşısında da gösterilmiştir. Ancak bu tavrın olumsuz yansımaları olumlu etkilerinden fazla olmuştur. Meseleye her 
şeyden evvel “bir metni anlama ve başkalarına yansıtma çabası” bağlamında yaklaşılmalıdır. Hakkında müspet menfi 
çok sayıda görüş ortaya atılan bir şahsiyet ve esere; kendisinden uzak duruldukça bir yandan sevenleri tarafından 
perestiş edilmekte, diğer yandan kızanları da onun özellik ve güzeliklerinden mahrum kalmaktadır. Yani insanlar bir 
kişiye karşı hak etmediği bir hayranlık besleyebildikleri gibi, el-insânu ‘aduvvun li-mâ cehile fahvasınca, tanımadıklarına 
karşı da tamamen taklide dayalı bir düşmanlık sergileyebilmektedir. Bazan, gözünde çok büyüttüğü kişi ve eserleri 
bizzat tanıdığında/anladığında, tesme‘u bi’l-Mu‘aydî hayrun min en terâhu vecizesinde belirtildiği gibi hayal kırıklıkları 
yaşayabilmektedir. Dolayısıyla el-Keşşâf gibi bir hazinenin Türklere açılması ile bu gibi yanlış anlamalara son verilmiş 
olacağı muhakkaktır.

* Âl-i ’İmrân suresinin sonuna kadarki ayetlerin tefsirini kapsayan ilk cilt, sırasıyla, Tefsir doçenti Muhammed Coşkun, Tefsir profesörleri Ömer 
Çelik ve Necdet Çağıl ile Kelâm profesörü Adil Bebek tarafından Türkçeye çevrilmiştir. el-Keşşâf’ın Türkçe baskısı 6 cilt olacak; diğer ciltlerde 
-mezkûr mütercimlere ek olarak- Tefsir profesörleri Abdulaziz Hatip, Sadrettin Gümüş ve Mustafa Öztürk, Fıkıh profesörü Mehmet Erdoğan, 
Arap dili uzmanları Nedim Yılmaz, Ahmed Alim, Aydın Temizer, A. Enes Ateş gibi başka isimler de devreye girmiş olacaktır. el-Keşşâf’da yer 
verilen hadis rivayetleri Ayşenur Duman tarafından kontrol edilerek kaynaklar gösterilmiştir.

ZEMAHŞERÎ’NİN KEŞŞÂF TEFSİRİ TÜRKÇEYE 
KAZANDIRILIYOR

el-KAVÂİDU’L-MÜŞECCİA
SARF 1-2

el-KAVÂİDU’L-MÜŞECCİA
NAHİV 1-2-3

Bu kitaplar, Arap dili sarfını (morfoloji / biçim bilgisi) ve nahvini (sentaks / söz dizimi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla 
öğretmeyi hede�emektedir. Konular, öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak 
anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, 
öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar 
zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili 
test ve cevap anahtarı eklenmiştir.

el-Kıraatu’l-Müşeccia, serisi 4 düzeyi ile yabancı dil öğretiminde önemli bir beceri 
olan ‘okuma anlama’ becerisini ilk  seviyeden alıp ileriye seviyeye taşımayı hede�e-
mektedir. Kitap, farklı ve renkli konuları sade ve anlaşılır bir üslup ile ortaya 
koyarken, okuyucunun konuya rahat bir şekilde intikalini sağlamak üzere özellikle 
girişleri, bazen metin aralarını görsel malzemelerle desteklenmiştir. Metin kavrama 
soruları, eş-zıt anlam kelime alıştırmaları, kalıp ve sözlük çalışmaları  ile yabancı dil 
öğretimindeki diğer dil becerilerini desteklerken, İslami ilimleri tahsil eden öğrenci-
leri klasik metinlere alıştırmak gayesiyle de konu sonlarına işlenen mevzu ile 
bağlantılı ayet-i kerime ve hadis-i şeri�ere yer vermeye özen göstermiştir.

ARAPÇA DERS KİTAPLARI

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
VAKFI YAYINLARI

el-KIRÂATU’L-MÜŞECCİA (1-2-3-4)

Bu kitap, “el-Arabiyyatu’l-Müşeccia” serisinin “Kavaid” (Dilbilgisi) 
ve “Kıraa” (Metin) kitaplarının “Tabir” (Yazılı Anlatım) boyutunu 
temsil etmektedir. Kitap, yabancı dil öğretiminde önemli bir 
beceri olan ‘yazma’ becerisini birinci düzeyde ele almaktadır. 
Kitap, hem imla hem de kompozisyon çalışmalarının ilk 
aşamasını temsil eden cümle çalışmalarını sade ve anlaşılır bir 
üslup ile ortaya koyarken, okuyucunun konuya rahat bir şekilde 
intikalini sağlamak üzere görsel malzemeleri aktif bir şekilde 
kullanmaya özen göstermektedir.

KİTABU’T-TA’BÎR (1-2)

www.ilahiyatvakfi.comNuhkuyusu Cad. No: 110  Bağlarbaşı - Üsküdar - İstanbul
Tel:  0216 651 15 06

FEHMU’L-MESMÛ (1-2)

Prof. Dr. Murat Sülün
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Şerhu’l-Akaid, Mâtürîdî âlim 
Ömer Nesefî’nin Akaid-i Ne-
sefî adıyla bilinen meşhur akaid risalesine Eş’arî 
âlim Sa’düddin Taftâzânî tarafından yazılmış bir 
şerhtir. Şerh, hacim olarak metne göre geniş ol-
duğu gibi, dil ve problematik itibarıyla da sevi-
ye olarak metnin çok üstündedir. Bu bakımdan 
Taftâzânî’nin Şerhu’l-akaid’i üzerine geçmişten 
bugüne hayli çalışma yapılmış; gerek şerh, ge-
rek haşiye türünden etrafında yüzlerce eserden 
oluşan zengin bir literatür oluşmuştur. Söz ko-
nusu şerh ve haşiyeler, bir yandan şerhin ka-
palı ve zor noktalarını açıklayarak diğer yandan 
Taftâzânî’nin şerhte gündeme taşıdığı bazı soru 
ve sorunları, getirdiği kimi cevap ve çözümleri 
tartışarak kelamî düşüncenin gelişimine önemli 
ölçülerde katkı sağlamışlardır. Nitekim Giritli Sırrı 
Paşa Şerhu’l-akaid’i tercüme ederken belirtilen 
şerh ve haşiyelerden önemli bulduklarını da çe-
virerek bir nevi Osmanlıca “Şerhu’l-akaid Külliya-
tı” ortaya koymuştur.

Gerek Şerhu’l-akaid dersi veren hocalar gerek 
Şerhu’l-akaid üzerine makale, tez çalışması ya-
pan akademisyenler için bu şerh ve haşiyeler-
den yararlanmak bir mecburiyet olmuştur. Şer-
hu’l-akaid, günümüzde bazı geleneksel İslamî 
eğitim kurumlarının müfredatında yer aldığı gibi 
ilahiyat fakülteleri bünyesinde zaman zaman dü-
zenlenen kelam seminerlerinde de temel metin 
olarak kabul görmektedir. Yeterli klasik Arapça 
eğitimi almamış olan bazı kelam okuyucuları ve 
bilhassa medrese ve ilahiyat talebelerinin metin-
le daha kolay ve sağlıklı biçimde temas kurabil-
meleri için Şerhu’l-akaid’in günümüz Türkçesiyle 
tercüme edilmesi bir ihtiyaçtı. Elinizdeki çalışma 
böyle bir ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkmıştır.

Din adına görüş beyan 
etme anlamı taşıdığı için 
iftâ-fetva, son derece ağır 
bir sorumluluktur. İnsan ve toplum hayatının 
dinden bağımsız yürümesi ve durağanlığı ya da 
yeknesaklığı söz konusu olamayacağından bü-
tün zorluğuna ve ağır mesuliyetine rağmen ic-
tihad ve iftâ yükümlülüğünün üstlenilmesi farz-ı 
kifâyedir. Amelî sorunlara cevap aramak gibi 
hem dünya hem de âhiret açısından son dere-
ce önemli olan bu farzın kuralsız, yöntemsiz ve 
erdemsiz olarak yerine getirilmesi düşünülemez. 

Fetva verme işleminin belli ilkeler ve yöntemler 
doğrultusunda gerçekleştirilmesinin ana hedefi, 
elden geldiğince isabetli hükme ulaşabilmek-
tir. Bunun yanında fetva usûl ve âdâbına riayet; 
fetva birliğini temin ederek toplumda hukuk 
emniyetini sağlamak, dinî hükümlerin mükellef 
tarafından güvenle benimsenmesine katkıda 
bulunmak, buna bağlı olarak fıkhın canlılığını 
ve toplumsal yürürlüğünü sürdürmek, ehliyetsiz 
kişilerin istismarını engellemek ve fıkhî tutarlılığı 
temin etmek bakımlarından da önemlidir.

Elinizdeki çalışma işte bu yöntem ve âdâbı, ken-
dine özgü bir sistematikle ele almayı hedefle-
mektedir.

Prof. Dr. Muhsin Demir-
ci'nin "Kur'ân Tefsirinde 
Farklı Yorumlar" adıyla 
kaleme almış olduğu bu eserde Kur’ân’ın 114 sû-
resi, mevcut tertibe göre ele alınarak 30 civarında 
tefsir otoritesinin farklı bakış açılarıyla tefsir edilme-
ye çalışılmış, ardından da her âyetle ilgili bir değer-
lendirme yapılmıştır. Söz konusu çalışmada ele 
alınan âyet sayısı 1000, yorum bağlamında nak-
ledilen rivâyet sayısı 4000, rivâyetleri nakledilen 
müfessir sayısı da -mükerrerleriyle birlikte- 10.000 
civarındadır. 

Burada şunu da öncelikle ifade edelim ki, söz ko-
nusu eserde müfessirlerin üzerinde en çok ihtilâf 
ettikleri müteşâbih, müşkil, müphem, mücmel, 
mutlak ve mukayyed içerikli âyetlerin tefsirine yer 
verilmiştir. Bu bakımdan müellif çalışmasında yer 
verdiği rivâyetlerin sıhhati konusunda büyük bir 
titizlik gösterip, her sözü sahibine isnâd ederek 
nakilleri râvi isimleriyle zikretmiştir. Ayrıca çalış-
mada her bilginin referansı gösterilerek, öncelikle 
okuyucuyla müfessirler başbaşa bırakılmış, ancak 
hemen ardından yapılan değerlendirmelerle bir 
çıkış yolu gösterilmiştir. Kısacası tüm bu özellikle-
ri yanında konu bütünlüğü, yaklaşım özgünlüğü, 
gerekçelendirme, değerlendirme, dil hâkimiyeti 
ve anlaşılabilirlik gibi nitelikleriyle onun, Kur'ân ve 
tefsir gönüllüleri tarafından zevkle okunabilecek 
bir eser olduğu söylenebilir.

Kur’ân-ı Azîmu’ş-Şân İslâmın ve tabiî Müslü-
manların mukaddes Kitabıdır. Bu itibarla onun 
kudsiyeti önemlidir ve korunmalıdır. Fakat ne 
kadar esef vericidir ki, bu son zamanlarda şan, 
nam, şöhret, mevki, rütbe, itibar vs. gibi menfaat 
gözeten kimselerin yalan-yanlış, aslı-astarı olma-
yan, mesneti bulunmayan sözleriyle Kur’ân’ın 
kudsiyeti haleldar edilmekte ve Müslümanların 
Kur’ânî heyecanları söndürülmek istenmektedir. 
Bu tutum İslâmın ve tabii Müslümanların günle-
rini karartmakta ve geleceklerini tehdit eden bir 
mahiyet göstermektedir. Bir İslâm düşünürünün 
“Kur’ân var oldukça Müslümanlar kaybolmazlar,’’ 
sözü meselenin ciddiyetini gösterir niteliktedir.

Son yıllarda Kur’ân ve Kur’ânî değerler hakkında 
ne kadar yanlış şeyler söylendiği, yazıldığı ve ya-
pıldığı düşünülecek olursa meselenin önem ve 
ciddiyetinin ne ölçüde arttığı anlaşılmış olur. Hal 
böyle olunca, konunun açıklık kazanması bakı-
mından en emin yol, evvela bu söylenilenlerin 
tespiti ve daha sonra sırası içinde bunların ce-
vaplarının verilmesi olacaktır.

İlahî bir kılavuz olarak in-
sanlığı iki cihan saadetine 
ulaştırma potansiyeline sa-
hip; insan fıtratıyla uyumlu 
böylesine muazzam bir metni anlama-yorumla-
ma iddiası taşıyanların, işin ciddiyetinin farkında 
olup olmadığı kuşkuludur. Tefsir denildiğinde, 
sadece Kur’ân’dan hüküm çıkartan Kelâm, Fıkıh 
ve Tasavvuf gibi disiplinlerin değil, bizzat Tefsir 
alanında faaliyet gösterenlerin dahi kafasının 
karışık olduğu bir vâkıadır. Bu bakımdan, Kur’ân-ı 
Kerim nasıl doğru anlaşılır ve nasıl doğru yorum-
lanır; işin mahiyeti, amacı, konusu, usūlü, kā‘ide 
ve zabıtaları nelerdir, sorunları üzerinde kafa yor-
maya devam edilmelidir. İşte bu kitapta, işin teo-
ri ve pratiği yansıtılmaya çalışılmakta; doyurucu 
açıklama ve örnekler sunulmaktadır.

Mâverâünnehir’den başlayıp 
Osmanlı Coğrafyası’na ka-
dar uzanan târihî süreçte söz konusu coğrafyanın 
çeşitli yerlerinde yaşayıp oralarda eser vererek öğ-
renciler yetiştirmiş olan “Ünlü Türk Kelâm Âlimleri-
ni” ele alıp tanıtmaya çalışan bu eser, ülkemizdeki 
İlâhiyât Fakültelerinde uzun zamandan beri oku-
tulmakta olan “TÜRK KELÂMCILARI” adlı seçmeli 
lisans dersinde incelenen Mâtüridiyye ulemâsının 
önde gelen şahsiyetlerini, yazdıkları önemli eserler, 
kelâm alanında uyguladıkları yöntemler, yetiştirdik-
leri öğrenciler ve ilmî muhitlerde bıraktıkları kalıcı 
etkileri bakımından okurlarına tanıtma amacıyla, 
öncelikle söz konusu fakültelerin öğrencilerine bir 
ders kitabı olarak planlanmış, ancak yazım aşama-
sında bu çalışmanın bir ders kitabının boyutlarını 
büyük ölçüde aştığı ve eserin bu konuya ilgi duyan 
bütün kesimlere hitap edebileceği düşünülerek 
kaleme alınmıştır.

ŞERHU’L-AKÂİD FETVA USÛLÜ ve ÂDÂBI
KUR’ÂN 
TEFSİRİNDE 
FARKLI YORUMLAR 
(3 Cilt Takım)

İSLÂM’IN DEĞERLERİ 
ÜZERİNDE YAPILAN 
TAHRİBÂT

TEFSİR VE OTORİTELERİ

MÂVERÂÜNNEHİR’DEN 
OSMANLI COĞRAFYASINA
ÜNLÜ TÜRK KELÂMCILARI

Sa‘düddîn et-Taftâzânî
Tercüme: Talha Hakan Alp
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Kitap Dünyası

Dinler, sadece inançlar ve 
ibadetlerden ya da ritüeller-
den ibaret sistemler değildir. Onlar, ortaya çıktık-
ları tarihî ortam, kültürel şartlar ve medeniyetler 
ile etkileşim içerisinde varlıklarını devam ettiren 
en önemli müesseselerdir. Bu nedenle, dinler 
incelenirken onların yaşadıkları tarihi ortam ve 
içinde doğdukları kültürel ortamın bilinmesi, 
onları yakından tanımamızı ve doğru kararlar 
vermemizi sağlar. Bu çerçevede, dinlerin kul-
landıkları diller, hem o dilleri hem de taşıdıkları 
kültürel zenginliği doğrudan veya dolaylı olarak 
kutsallağın bir parçası haline getirirler. Soyut an-
latımların somut ifadeleri olan kültürel kodlar, 
çoğu kez söz konusu dinlerin sembolleri olarak 
karşımıza çıkar. Dinî semboller ise, kültürlerin 
kendilerini ifade ettikleri en önemli unsurlardır.

Dinleri, öncelikli olarak tarih ve sembolleri çer-
çevesinde ele alan bu çalışma, aynı zamanda 
bunların toplumla etkileşimleri ve toplumsal 
müesseselerin çeşitli seviyelerdeki teşekkülü-
ne etkilerini de incelemektedir. Çeşitli dinler ve 
mensuplarının inanç, ibadet, ritüel ve kültürlerini 
farklı konular etrafında inceleyen bu eser, kültür-
ler arası etkileşimin çok farklı boyutlarda devam 
ettiği günümüzde, farklı kültürleri tanıma çaba-
larına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ferdî ve toplumsal alanda 
insanlığın dinî ve ahlâkî 
bakımdan tüm ihtiyaçlarını karşılamayı he-
defleyen Kur'ân'ın beşer hayatına yön ver-
mesi, onun, ferdî ve toplumsal hayata ilişkin 
mesajının anlaşılmasıyla mümkündür. Bunun 
içindir ki, geçmişte müslüman âlimler birçok 
tefsir kaleme almışlardır. Bu eserlerin bir kısmı 
da sûre tefsiri mahiyetindedir. Onların yazılış 
amacı müslüman halkın tefsire olan ihtiyacını 
bir nebze olsun gidermektir. Çünkü hacimli 
tefsirleri okuyup anlamaya çalışmak kolay bir 
iş değildir. Bu bakımdan her dönemde müs-
lüman bireylerin okumalarına imkân verecek 
tarzda bazı sûre tefsirlerinin yazılmasına ihti-
yaç duyulmuştur. İşte tamamen bu düşünce-
den hareketle biz de Yâsîn, Tebâreke, Amme 
ve Duhâ'dan itibaren tüm namaz sûrelerini, 
anlaşılır bir üslupla tefsir etmeye çalıştık. Ki, 
müslümanlar ismen âşinâ oldukları bazı Kur'ân 
sûrelerinin içeriğini kolay yoldan öğrenme im-
kânına kavuşmuş olsunlar.

İlahi vahyin son halkasını oluşturan Kur’an, 
nazil olduğu dönemin ilk muhataplarının di-
lini bir vasıta olarak kullanmıştır. Diğer dillerde 
olduğu gibi bu dilde de çokanlamlı kelimeler 
bulunmaktadır. Zira bir kelimenin birden fazla 
anlama delâlet etmesi hususu, bütün tarihi 
boyunca insanoğlunun kullanmış olduğu bir 
iletişim ve anlaşma aracı olan dil olgusunun 
temel özelliklerinden birisidir. Ayrıca, vahyin 
bu son halkasının, bu dilin bazı kelimeleri-
ne yeni -özellikle de dinî ve ahlâkî- anlamlar 
yükleyerek anlam genişlemesine uğratması, 
Kur’an’daki çokanlamlı kelimelerin belirli öl-
çüde artmasına neden olmuştur. Kur’an’ın ke-
limeler üzerinde gerçekleştirdiği bu anlamsal 
değişiklikler, Arapların dünya ve insanlık görü-
şünü kökünden değiştirip yükselten ahlâkî ve 
dinî değişimin gerçekleşmesinde rol oynayan 
en önemli faktörlerden birisi olarak değer-
lendirilmektedir. Bu sebeple, Kur’an’da geçen 
çokanlamlı kelimelerin tespiti ve anlamlarının 
tayini hususunda, sadece o dönemin Arapça-
sını bilmek de yetmemekte, bununla birlikte, 
vahyin rehberliğinde değişen anlam alanlarını 
da iyi tespit etmek gerekmektedir.

Günümüzün en temel prob-
lemlerinden birisidir, anla-
madan fikir sahibi olmak ve 
hüküm vermek. Bu kitap an-
lamayı merkeze alan sosyal bilim mantığıyla yazıl-
mış. Psikoloji ve din psikolojisi alanına giren kimlik, 
dindarlık, dini başa çıkma, dini dönüşüm, yaban-
cılaşma ve erdemler gibi konularda anlamayı he-
defleyen bir kitap. Yazarın gündelik hayatı anlama 
çabasını gösteren küçük öyküler eklemesi kitaba 
akıcılık kazandırmış. Severek okuyacağınız bir kitap.

Prof. Dr. Ali KÖSE

Ali Ayten kuşağının çalışkan ve velut kalemlerin-
den. Din psikolojisi sahasındaki akademik çalış-
malarını ilgi ve takdirle izlediğim yazarın, hayata 
dokunan denemeleriyle yine sadra şifa bir çalış-
ma ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hayatın 
tam ortasında yer alan inanç psikolojisini, güncel 
meseleler üzerinden genel okuyucunun ilgisine 
açmakla pek çok verimli tartışmaya da zemin ha-
zırlamış oluyor. Zaten tartışageldiğimiz pek çok 
konuya hem ilmi bir perspektif kazandırıyor hem 
de bu ciddi meselelerin hak ettikleri ciddiyetle 
ele alındığı bir dürüstlük zemini ortaya koyuyor. 
Anlam meselesi günümüz modern insanının en 
yakıcı meselesi. Bu mesele etrafında dönen yazılar 
bize anlamın olmadığı bir dünyada var olmanın 
ne büyük bir ıstırap olacağını gösteriyor. Altı çizi-
lerek, özenle okunması gereken bir kitap.

Prof. Dr. Kemal SAYAR

İnsana bahşedilen meziyet-
lerden birisi de nutuk’dur. 
Aklın mahsûlü olan düşünce, dili vâsıta edinerek 
tezahür etmektedir. Dil, bu mümeyyiz vasfı ile in-
sana diğer mahlûkâttan farklı bir mevki kazandır-
maktadır. “İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerin-
de konuşa konuşa mesafe katedecekleri” malum 
bir hakîkattir. Kısaca, hitâbet kelimesi ile ifadesini 
bulan bu özellik muâşeret ve ictimâî hayatın da 
yegâne gereğidir. Beşerî hayatta lüzûmu tartışıl-
maz olan bu unsur gerektiği şekilde kullanıldığı 
zaman büyük bir güç ve tartışılmaz bir silahtır. 
Başta dinler olmak üzere, fikir ve ideolojilerin ba-
şarısı da onları tebliğ eden ve savunanların bunu 
gerektiği şekilde anlatabilmesinden geçer.

“Nübüvvet Kevser”inin sonsuz çağlayanından bir 
katre olan Hüdayî çeşmesinden irfan taliplerinin 
doyasıya istifâde etmeleri temennilerimizle…

“Söz uzun, maksûd-ı cümle cüz-i küll,
Muktedâ-ı âlem Şâh-ı rusül!”

(Aziz Mahmud Hüdâyî)

Yahudilik ve Hıristiyanlık, ortaya çıktıkları tarih sahne-
sinden itibaren gittikleri coğrafyalarda asırlar boyun-
ca farklı boyutlarda hem gelişim hem de değişim 
geçirerek varlıklarını devam ettirmiş iki önemli dinî 
gelenektir. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakub ve Hz. 
Musa gibi ortak dinî şahsiyetlere ve Tevrat gibi ortak 
kaynaklara sahip olan Yahudilik ve Hıristiyanlığın 
esas aldıkları farklı inançlar, bu inançların yorumlan-
ması ve takip ettikleri birbirinden farklı yöntemler, 
aynı konular hakkında farklı tutumlar geliştirmele-
rine neden olmuştur. Bu durum, onların dünyayı 
algılayışları ve anlamlandırmalarına da etki etmiştir.

Elinizdeki çalışma, Yahudilik ve Hıristiyanlığa bir yan-
dan mukayeseli yaklaşarak benzerlik ve farklılıklarını 
anlamaya çalışırken, diğer yandan her iki dinin kendi 
tarihi serüveni içerisinde ortaya çıkan kavramlarını, 
meselelerini ve bunların sonucunda inşa ettikleri 
müesseselerini inceleyen metinlerden oluşmaktadır.

Bu eser, kültürler arası etkileşimin yoğun olarak yaşan-
dığı dünyamızda hem Doğu hem de Batı kültürleri-
nin önemli bir unsurunu teşkil eden bu iki dinin kül-
türel kodlarını tanımada önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Kitap Dünyası

Genellikle fıkhi bir mezhep olarak bilinmesinin 
aksine Hanbelilik, teşekkül süreci göz önüne 
alındığında siyasi-itikadi bir yapı görünümü arz 
etmiştir. Özellikle III/X. yüzyıldan sonra Hanbe-
liler, Şia başta olmak üzere bütün fırkalarla mü-
cadele eden siyasi-itikadi bir yapı olarak varlık 
göstermişlerdir. Bu itikadi yapı, etkisini bugün de 
sürdürmektedir.

Elinizdeki çalışma İslam düşünce tarihini de-
rinden etkileyen, Vehhabilik başta olmak üzere 
çağdaş dönemde ortaya çıkan birçok akımın 
temelini oluşturan Hanbeli mezhebinin siyasi-i-
tikadi yönünü ortaya koyarak son yıllarda İslam 
dünyasında yaşanan dini, siyasi, kültürel olaylar-
da aktif rol oynayan Selefi oluşumların tarihi arka 
planını gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir.

Asırlar sürecinde oluşan 
İslam kültür ve medeniyet 
birikimimizin dinî alana si-
rayet etmemesi, dinî alanın gelişen bu medenî 
zenginliklerden etkilenmemesi, yararlanmaması 
düşünülemez. Birey ve toplum hayatının önemli 
bir kısmını kapsayan dinî hayat, dinsel görünüm-
lü davranış ve biçimler, içinde özün muhafaza 
edilmesi ve özden asla fedakârlık edilmemesi 
şartı ile İslami coğrafyalarda çeşitlilik arzeder. Bu 
anlayış farkları, yorumlar, örf ve adetler, milletle-
rin farklı karakter yapıları ve daha başkaca etken-
ler sonucu olarak ülkeler arasında dinî hayatın, 
dinsel davranış biçimlerinin çeşitliliği doğaldır. 
Uzak coğrafyalar hatta yakın bölgeler arası kıya-
fetler, ibadethane mimarisi, ibadetlerdeki detay-
lar, yan cemâî ibadet mekânları, ibadet maksatlı 
dua metinleri, o metinlerin seslendirilmeleri gibi.

Bunlardan ülkemizde olup bitenleri anlatmak, ta-
nıtmak, uygulamalar hakkında yarının ilâhiyatçıları-
nı bilgilendirmek üzere İstanbul 29 Mayıs Üniversi-
tesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde 
ikinci sınıfta bir yarıyıl için haftada iki saatlik bir ders 
Türk Din Musıkisi adı ile programa alınmıştır.

Bu derste, Cami Musıkisi denilen başta Kur’an tilâ-
veti olmak üzere ezan, salâ, kamet, tesbih, tehlil 
gibi ibadet hayatımızın etrafında oluşan sesli 
icraları, tekbir, salâtı ümmiye, mevlit, na’t, durak, 
mirâciye gibi toplumun zaman zaman muhatap 
olduğu, ibadet maksadıyla dinlediği ve hoşlandığı 
ritüelleri, yapıları açısından, daha çok da seslendi-
rilişleri itibariyle bilgilendirilmeye çalışılacaktır.

Bu itibarla musıki bilimine özet bir giriş yapılmış, 
seslendirmede kullanılan ses perdelerini adlarıy-
la, melodi ve makam oluşumlarını nota değerle-
rinden ritmlere (usul/îka’) kadar o bilimin teknik 
gerekleriyle tanıtılmasına özetle yer verilmiştir. 
Bayram tekbiri, salâtı ümmiyye, bazı besteli ilahî-
ler ders saatlerinin müsaadesi nisbetinde seslen-
direceğimiz popüler parçalar olacaktır.

İsyan ve itaat üreten Batı hü-
kümranlığı, barındırdığı mo-
dern ve küresel değerler için-
de “kayıtsız kabul” ve “radikal 
reddetme” şeklinde iki tepki doğurmaktadır. Radi-
kal reddetme, modern sistemin ürettiği muhalefet 
alanını sosyalist, milliyetçi ve dinî ideolojiler altında 
şekillenen başkaldırı hareketleri vasıtasıyla giderek 
genişletmektedir. Küresel ölçekte görünüm kaza-
nan dini görünümlü terör, diğer sosyal dinamikler 
yanında, bu muhalefet alanının bir parçası olarak 
okunduğunda çok daha anlaşılır hale gelmektedir. 

Din ve terör ilişkisini canlı bomba eylemleri eksenin-
de anlamaya ve açıklamaya çalıştığımız bu araştırma-
da, yukarıda öne sürülen genel perspektiften hare-
ketle, konuyla ilgili problemler “sosyal şiddet türü ola-
rak terörizm”, “dini kullanan terörün entelektüel tabanı 
olarak köktencilik teorileri” ve “teoriden pratiğe canlı 
bomba eylemleri” şeklinde üç analiz seviyesi içinde 
incelenmeye çalışılmıştır. İnsanoğlunun icat ettiği en 
eski akıllı bombalar olarak, canlı bomba eylemleri, 
klasik dönemde Yahudi Zealot-Sikârîler ve Nizârî-İs-
mailî Haşhâşîler tarafından kullanılırken; Japon Kami-
kazeler ise bu tarz eylemlerin modern dönemdeki 
örnekleridirler. Orta Doğu’da, 1980 sonrası dönemde 
Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki eylemleriyle orta-
ya çıkan çağdaş canlı bomba terörizmi, her şeyden 
önce anlaşılması gereken bir problemdir. Bu anlaşıl-
ma sürecine katkı sağladığı oranda başarılı olacağına 
inandığımız araştırmamız, kendine özgü bir canlı 
bomba eylemi tanımı ileri sürmektedir. Buna göre, 
canlı bomba eylemi; “bütün sosyal katmanlardan 
gelebilen, dinin ideolojik yorumuna dayalı meşrulaş-
tırma anlatılarından gücünü alan; fakat daima siyasî 
hedefi olan, bir örgütsel yapının desteğine dayalı, as-
kerî ya da sivil hedefler kullanmak suretiyle; işgal, bas-
kı ve zulüm kavramlarıyla tanımlanan düşmana karşı, 
kendi yok oluşunu kendi eliyle şiddete dönüştürerek 
varlık mesajı veren saldırı tipidir”.

Hac ibadeti insanlığın bilinen en eski ibadetle-
rinden biridir. Kutsal mekânların ziyaret edilmesi, 
o mekânların manevi cazibesine kapılarak kutsal 
bir yolculuğa çıkmayı gerektirmektedir. Kutsal 
mekânlar, kendisini ziyaret eden hacıyı dikey 
bir ilişki ile metafizik bir âlemle irtibata geçme 
tecrübesini yaşatır. Bu nedenle, dinlerde hac 
merkezleri aynı zamanda Tanrı ve ilahî varlıklarla 
doğrudan irtibata geçilen yerlerdir. ‘İlahî tecel-
lilere’ mazhar olan bu merkezlerin ziyareti, ge-
nellikle Güneş'in gökyüzündeki hareketi örnek 
alınarak tavaf edilerek gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırmada; Hinduizm ve Budizm'deki hac 
ibadetleri ele alınmaktadır. Doğu dinlerinde-
ki hac ibadetinin en önemli uygulamalarının 
kaynağını temsil eden bu her iki dinde de hac 
ibadeti ve kutsal mekânların ziyareti önemli bir 
yer işgal etmektedir. Hindular, kutsal nehirlerin 
etrafında oluşan kutsal şehirleri ziyaret ederek 
tanrılarını hoşnut ederler ve yeni bir karmanın 
akıbetini iyi yönde etkilemeyi düşünürler. Bu-
dizm'in kutsal mekânları, Buda'nın ayak izlerini 
takip eder. Budizm'in Tibet ve Japonya'da ge-
lişen iki farklı yorumunun en önemli özellikleri 
hac ibadetlerinde belirginleşmektedir.

Semavi hareketleri örnek alan dindar insan 
(homo religiousus), yaradılışından itibaren gece 
gündüz gökyüzünde tavaf eden güneş gibi yer-
yüzünde kutsal mekânları tavaf eder.

Hicretin İslâm Tarihi’nde 
müstesnâ bir mânâ ve mev-
kii vardır. Hicret kültürü ve 
tefekkürünün teşekkülü toplumda bu mânânın 
yakalanmasının temel şartıdır. Bu yüzden İslâm’ı, 
Hicret ile tanımış olan dünya insanlığı, şimdi onu 
yeniden düşünmek, anlamak ve Hicret’e zihnî 
olarak hicret etmek ihtiyacındadır.

Ülkemizde Hicret tefekkürü giderek canlanmakta 
ve belli bir seviye ve boyut kazanmaktadır. Eliniz-
deki bu kitapçık, memnuniyetle müşâhede etti-
ğimiz bu gelişmeye bir katkı amacının ürünüdür. 

Az gelişmiş toplumlarda 
olduğu gibi, modern ve ileri 
toplumlarda da hurâfe ve 
bâtıl inanışlara rastlanması, konunun ekonomik 
değil, kültürel bir mesele olduğunun delilidir.

Tartışma kabul etmez bir gerçektir ki, toplumu-
muzda hangi kesime mensup olursa olsun, ye-
terli ve sağlıklı bilgisi olmayan ve inanç boşluğu 
içinde bulunan kişiler, hurâfe ve bâtıl inanışlara 
daha kolay kapılmaktadır.

Çaresi, bütünüyle toplumu yeterli ve sağlıklı bir 
din bilgisine sahip kılmaktır.

Unutulmamalıdır ki, sağlıklı bir dinî yaşayış, hurâfe 
ve bâtıl inanışlardan uzak kalmakla mümkündür. 
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