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MERHABALAR

2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladığımız bu 
dönem içerisinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bo-
yunca fakültemizin ev sahipliğini yaptığı etkinliklerin 
bir bölümünü sizlerle paylaşan yeni bir bültenle yine 
birlikteyiz. 2012 yılından bu yana süren kampüs inşa-
atımız tamamlanma aşamasına gelirken 2015 yılında 
hizmete giren kültür merkezimizdeki etkinlikler geniş 
katılımlarla çeşitlenerek devam ediyor. Camimiz İstan-
bul için günden güne bir çekim alanına dönüşmekte.

Fakültemizdeki eğitim hayatı gerek öğrenci sayısı 
gerekse öğretim teknikleri bakımından her anlamda 
canlı bir biçimde devam ederken herkese açık dil ve 
sanat kursları, sergiler ve paneller, yazar buluşmaları ve 
konferanslarla dolu bir hareketlilik içerisinde dönem-
ler tamamlanıyor. Artarak ama aynı zamanda nitelik 
kazanarak süren etkinliklerin odağı durumuna gelen 
fakültemizdeki hayatı tüm ayrıntılarıyla anlatmak ve 
değerlendirmek, artık müstakil kitap hacmine ulaşa-
cak bir içerikte. Biz, sizlere önceki bültenleri izleyerek 
söz konusu yoğun etkinlik ağından belli bir seçki sun-
mayı amaçladık.

Bültenimizin sayfaların-
da yer bulan başlıklar ve 
içerikler söz konusu et-
kinliklere ve bilgi üreti-
mine oranla temsil gücü 
taşıyan küçük bir örnek-
lem oluşturuyor. Bu sayı-
da ilk olarak geniş bir ka-
tılım ve davetli protokol 
kitlesiyle İstanbul Kong-
re Merkezi’nde gerçek-
leştirdiğimiz mezuniyet 
törenimizi sayfalarımıza 
taşıyoruz. Bunu fakülte-
miz ve Fakülte Vakfı’nın 
destekleriyle yurtdışın-
da dil ve mesleki eğitim 
gören öğrencilerimize 

ait haberler izliyor. Peşi sıra fakültemizin ev sahibi ve 
paydaş olarak düzenlenmesine katkı sağladığı farklı 
temalara sahip sempozyumlara ilişkin kısa detayları 
sizlere aktarıyor, dönem içerisinde yapılan akademik 
ve sosyal faaliyetler hakkında fikir verici bir örneklem 
sunuyoruz.

Eğitim-öğretim hayatının nitelik kazandığını göste-
ren çalışmalar ve kalıcı etkinliklerin yer bulduğu yeni 
bültenlerde ve sosyal medya ortamlarında buluşmak 
ümidiyle...
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 56. dönem me-
zuniyet töreni bu yıl 29 Haziran 2018 tarihinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 3500 kişilik yoğun bir katılımla ger-
çekleştirildi. Eğitim-öğretim yılı sonunda fakültemizden 
527 mezun verdiğimiz törene hocalarımız, öğrencilerimiz 
ve velilerimizin yanı sıra Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse, Fa-
kültemiz mezunlarından eski İstanbul Milletvekili Feyzul-
lah Kıyıklık, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Habertürk Genel Müdürü 
Veyis Ateş katıldılar. 

İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
devam etti. Fakültemiz öğrencilerinin eğitim gördükleri 

üç dilde Türkçe, Arapça ve İngilizce selamlamalarının ar-
dından protokol konuşmalarına geçildi. Daha sonra Me-
zuniyet Komitesi tarafından hazırlanan Fakülte tanıtım 
videosunun gösterimi akabinde fakülteyi derece ile biti-
ren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi son-
rasında tüm mezunlar adına Mezuniyet Komitesi Başkanı 
Hidayet Akın Açıkgöz bir konuşma yaptı.

Ardından fakültemiz hocalarından Prof. Dr. Ahmet Hakkı 
Turabi yönetimindeki öğrencilerimizden oluşan Türk Mu-
sikisi Topluluğu tarafından bir konser icra edildi. Mezuni-
yet Komitesi tarafından hazırlanan ve sergilenen anlamlı 
skeç gösterimi ve mezuniyet filmi öğrencilere ve katılım-
cılara duygusal anlar yaşattı. Geçici diplomaların dağıtıl-
ması ve Dekan yardımcımız Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yap-
tığı mezuniyet duası ile tören sona erdi.

Mezuniyet Sevinci



Güncel

Mevlana değişim programı ile Umman’a 
gönderilen öğrencilerimiz 2018-2019 güz 

dönemini tamamladı.

Mevlana değişim programı ile 2018-
2019 güz dönemini Malezya İslam 

Üniversitesi’nde geçiren öğrencilerimiz 
eğitimlerini tamamladı.

Mevlana değişim programı ile 2018-2019 güz 
döneminde Fas Karaviyyin Üniversitesi Darü’l-
Hadîsi’l-Haseniyye Enstitüsü’ne uğurladığımız 

öğrencilerimiz eğitimlerine başladı.

Mevlana değişim programı ile Sultan 
Qaboos Üniversitesi’nde okuyan 

öğrencilerimiz Vizâretü’l-Evkâf ’a ziyarette 
bulundu.

Sultan Qaboos Üniversitesi’nde eğitim 
gören öğrencilerimiz “Kültürler” adlı 

etkinliğe katılarak ülkemizi temsil ettiler.

Erasmus programı ile İngiltere’deki Newman 
Üniversitesine giden öğrencilerimiz  

2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamladı.

Mevlana değişim programı çerçevesinde 
Sultan Qaboos Üniversitesi’nde eğitim gören 
öğrencilerimiz T.C. Maskat Büyükelçiliğimizi 

ziyaret etti.

Mevlana değişim programı çerçevesinde 
Katar’da eğitim gören öğrencilerimiz 

Katar Büyükelçiliğimizde yapılan 29 Ekim 
resepsiyonuna katıldı.

Mevlana değişim programı ile Umman’da 
okuyan Marmara İlahiyat öğrencileri T.C. 

Maskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Devam Ediyor
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Mevlana değişim programı çerçevesinde 
Umman’da eğitim gören öğrencilerimiz Adnan 

Yusuf Adal ve Bünyamin Kaplan el-Yevmü’l-âlemî 
li-lugati’l-Arabiyye etkinliklerine katıldı.

Mevlana değişim programıyla Fas Karaviyyin 
Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan 
öğrencilerimiz için mezuniyet programı 

düzenlendi.

Mevlana programı kapsamında Ürdün’de 
eğitim gören öğrencilerimiz Ürdün 

Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ülkelerin 
kültür tanıtım günlerine katıldılar.

Umman Sultan Qaboos Üniversitesinde bu 
dönem eğitim gören öğrencilerimiz Maskat 

Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz 
Sayın Ayşe Sözen’in misafiri oldular.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
okuyan 10 öğrenci “Gönüllü Kur’ân Öğreticiliği” 
projesiyle Kuzey Makedonya’ya giderek 500’e 

yakın Balkanlı çocuğa bir ay boyunca eğitim 
verdi.

Mevlana değişim programıyla 2018-2019 öğretim 
yılı güz döneminde Fas Karaviyyin Üniversitesi 

Darü’l-Hadîsi’l-Haseniyye Enstitüsünde eğitim gören 
öğrencilerimiz Rabat Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret 
ederek Enstititü Müdürü Sayın Ensar Fırat’la bir araya 

geldiler.

2018-2019 bahar döneminde Fas Karaviyyin 
Üniversitesi Darü’l-Hadîsi’l-Haseniyye 

Enstitüsü’nde eğitim görecek öğrencilerimizi 
uğurladık.

Mevlana programı kapsamında Umman’da 
eğitim gören öğrencilerimizin sosyal 

faaliyetleri.

Fas Karaviyyin Üniversitesi Darü’l-Hadîsi’l-
Haseniyye Enstitüsü’nde eğitim gören 

öğrencilerimizin sosyal etkinlikleri.



İMAM MÂTÜRÎDÎ VE TEFSÎRİ ELE ALINDI

Güncel

Ümraniye Belediyesi ve Marmara Üniversitesi İmam 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ve en önemli eser-
leri arasında yer alan Te’vîlâtü'l-Kur’ân’ı konu alan ulus-
lararası bir sempozyum düzenledi (2-3 Kasım 2018). 
Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın Türkçe çevirisinin tamamlanması 
dolayısıyla düzenlen sempozyumda İmam Mâtürî-
dî’nin kelâmî ve fıkhî görüşleri, tefsir yöntemi, rivayetle-
ri ele alış tarzı, tasavvufî ve ahlâkî meselelere yaklaşımı 
çeşitli yönleriyle ele alındı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Kü-
çük Konferans Salonu’nda iki gün gün süren sempoz-
yuma Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar, Dekanımız Prof. 
Dr. Ali Köse, İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Küçük, Diyanet İşleri Eski Başkanları Dr. Tayyar Al-
tıkulaç, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Sait Yazıcıoğ-
lu başta olmak üzere akademi ve siyaset dünyasından 
pek çok seçkin sima ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Safi 
Arpaguş’un Kur’an tilaveti ile başlayan program eserin 
tanıtılmasına ve yayınlanmasına katkı sunan Ümrani-

ye Belediyesi adına Hasan Can’ın yaptığı 
protokol konuşmasıyla devam etti. Daha 
sonra söz alan Prof. Dr. Erol Özvar, uzun 
müddet ihmal edilen İmâm Mâtürîdî ve 
Mâtürîdîlik çalışmalarının, günümüzde 
tezler, makaleler, sempozyumlar gibi 
ilmî faaliyetler sayesinde ivme kazandığı-
na vurgu yaptıktan sonra, bu çerçevede 
bir sempozyum tertip edilmesinin söz 
konusu birikimin İslâmî ilimlere kattığı 
zenginlik ve bunun sonraki nesillere et-
kisinin ortaya konulmasına katkı sağlaya-
cağını belirtti. 

Dr. Tayyar Altıkulaç, Türkiye’de İmam Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdi ile ilgili yapılan ça-
lışmaların tarihi hakkında bilgi vererek 
Mâtürîdi’nin genellikle “kelamcı” olarak 
tanındığını fakat “müfessir” yönünü de 
ön plana çıkaracak çalışmaların yapıl-
ması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ali Bar-
dakoğlu ise İslâm düşünce geleneğinin 
doğru anlaşılmasının önemine vurgu 
yaparak Mâtürîdî’nin dinî ilimler alanın-
da yapılacak önemli çalışmalara kapı 
araladığını belirtti. Prof. Dr. Raşit Küçük 
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programda bir konuşma yaparak dünyaya verilecek 
mesajların daha iyi bir şekilde iletilebilmesi için Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdî ve eserinin bilinmesinin de-
ğerini vurguladı. Protokol konuşmalarındaki ortak 
vurgu XXI. yüzyılda dinî bilincin nitelikli bir biçimde 
yerleşmesinin önemle üzerinde durulması gere-
ken bir çalışma alanı olduğu yönündeydi. İlahiyatta 
üretilen bilginin klasik dönem kaynaklarıyla gelişti-
rilecek bağlara yaptığı katkının altı çizilirken gerek 
çeviri ve araştırma gerekse tahkik ve neşir bazında 
yapılacak çalışmaların değerine işaret edildi.

Fakültemizden Prof. Dr. Saim Yeprem, Prof. Dr. Yusuf 
Şevki Yavuz, Prof. Dr. Metin Yurdagür, Prof. Dr. Murat 
Sülün, Prof. Dr. Muhsin Demirci, Prof. Dr. Hatice Kel-
petin Arpaguş, Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın, Doç. 
Dr. Osman Aydınlı, Doç. Dr. Mehmet Ümit’in tebliğci 
ve oturum başkanı olarak katıldıkları sempozyum-
da, İmam Mâtürîdî’nin tefsir, fıkıh, kelam, kıraat gibi 
ilimlerde ele aldığı birçok konu hakkında 63 akade-
misyen tarafından hazırlanan tebliğler sunuldu.

Te’vîlâtü’l-Kur’ân
İmam Mâtürîdî’nin günümüze ulaşan en kapsamlı eseri olup tefsire dair erken 
dönem İslâm düşüncesindeki birikimi yansıtan temel metinlerdendir. Kitâbu’t-
Te’vîlât, Te’vîlâtü Ehli’s-sünne ve Te’vîlâtü’l-Mâtürîdiyye şeklinde de anılan eser 
başta tefsir olmak üzere kelam, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî 
ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler içerir. Kırk 
kadar yazma nüshası bulunan eser daha önce Arap dünyasında neşredilmişse 
de merhum hocamız Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun (1936-2016) editörlüğünde 
bir heyet tarafından tahkik edilmiş ve kapsamlı indeksler eşliğinde on sekiz cilt 
olarak yayımlanmıştır (İstanbul 2005-2011). Tahkiki tamamlandıktan sonrası çe-
virisine başlanan Te’vilâtü’l-Kur’ân, Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz’un editörlüğünde 
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Prof. 
Dr. Yunus Vehbi Yavuz, Doç. Dr. İbrahim Tüfekçi ve Doç. Dr. Fadıl Ayğan’dan olu-
şan bir heyetle Türkçe’ye kazandırılmıştır. 



4 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Kültür Merkezi Raşit Küçük salonunda anlamlı bir prog-
ram düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye 
Diyanet Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 
Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği tarafından geliştirilen 
proje, görme engellilerin Kur’ân-ı Kerîm’i okuma ve dinle-
melerini kolaylaştıran bir dijital kalem setini içeriyor. Sima 
teknoloji tarafından geliştirilen cihaz, “Kalem el-Basira” yani 
“Gören Kalem” ismini taşıyor ve kabartmalı yazı ile listelenen 
sûrelerden birinin üzerine tutulduğunda o sûreyi yüksek 
sesle okumaya başlıyor. Engelli birey bu sûreyi farklı kıraat 
âlimlerinin sesinden dinlemeyi tercih edebildiği gibi meâli-
ni de dinleyebiliyor. Braille alfabesiyle yazılan Kur’ân-ı Kerîm 
metni altı cilt, meâli de bir o kadar tuttuğu için taşıması ve 
istenen sûrenin bulunması güç olabiliyordu. Kalem el-Basi-
ra bu güçlükleri ortadan kaldırıyor. Bu cihaz sayesinde, gör-
me engelliler sûre listesini ve kalemi yanlarında taşıyarak 
diledikleri zaman ve mekanda Kur’ân ile buluşabilecek.

Büyük bir proje olan Kalem el-Basira, Ürdün, Mısır, Bangla-
deş gibi pek çok ülkede görme engellilere dağıtıldı ve dağı-
tılmaya devam ediyor. Projenin Türkiye ayağında ise Ankara 
ve İstanbul’da tören düzenlendi. İstanbul’daki törene Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Tür-
kiye Diyanet Vakfı’ndan projenin koordinatörü Mikail Ço-
lak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı 
Halis Kuralay, Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği yetkilisi 
Muhammed Kuai, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si dekanı Prof. Dr. Ali Köse ile öğrenciler ve görme engelli 
vatandaşlar katıldı. Program açılışında Vâlide-i Cedid Cami 
İmam Hatibi Kerim Öztürk aşr-ı şerîf okudu. Ardından Asım 
Ülker Anadolu İHL Edebiyat öğretmeni Oğuzhan Kaya, gör-
me engelli olduğu için kabartmalı Kur’ân metninden aşr-ı 
şerîf tilâvet etti.

Törende konuşan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tarihte ve 
günümüzde iz bırakan görme engelli İslâm âlimlerinden 
bahsederek, şöyle konuştu: “Görmek bir göz eylemi değil-
dir, görmek bir kalp ve gönül eylemidir. Allah da kitabın-
da, kör olan gözler değil sinelerdeki kalplerdir buyurarak, 
görmenin sadece bir göz eylemi olmadığı gerçeğini bize 
buyuruyor. Dolayısıyla görme yeteneği sadece bizim göz 
çukurumuzdaki gözümüzle değil, asıl gören tarafımız bi-
zim yüreğimizdir, kalbimizdir ve beynimizdir. Anlaşılma 
kaygısı bütün insanların derdidir. Engellilerin de derdi-
dir. Engelsizlerin de derdidir. Beşerî münasebetlerde en 
önemli şey, anlamak, anlaşılmaya çalışmak ve derdimizi 
anlatmaktır. Burada yapılan programın ve dağıtılan dijital 
Kur'ân-ı Kerîmlerin anlaşılmak ve daha iyi anlamak yönün-
de faydalı olacağını düşünüyorum.” Programda Dr. Öğr. 
Üyesi Sevde Düzgüner de Marmara İlahiyattaki Engellilik 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Açılış konuşmaları ve pro-
jenin tanıtımının ardından Kalem el-Basira görme engelli 
vatandaşlara dağıtıldı. 

Güncel
Görme Engelliler İçin Hazırlanan Dijital Kur’ân-ı Kerîm 
Tanıtım ve Dağıtım Töreni Kültür Merkezimizde Yapıldı
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Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Prof. Dr. H. 
Kamil Yılmaz’ın ardından yine bir Marmara İlahiyat hocası 
olan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu. 
20 Temmuz 2019’da İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Bina-
sı’nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldığı 
bir programla Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı göreve baş-
ladı. Programda konuşan Başkan Erbaş, İstanbul Müftülü-
ğü’nün müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek, 
“İstanbul’u yönetmek demek, Türkiye’nin yirmiye yakın ilini 
yönetmek demektir. O açıdan Maşalı Hocamıza Rabbim-

den nusret diliyorum” dedi. Programda İstanbul Müftülü-
ğü görevini teslim eden Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz da Ma-
şalı’ya başarılar dileyerek, “Ben bugün İstanbul Müftülüğü 
gibi gerçekten çok anlamlı ve şerefli bir görevi kendisine 
devretmenin mutluluğunu yaşıyorum.” diye konuştu. Prof. 
Dr. Mehmet Emin Maşalı ise İstanbul Müftülüğünün çok 
köklü bir geleneğe yaslandığını ve bu geleneğe sahip çık-
mak ve önceki dönemlerde yürütülen faaliyetleri korumak 
gibi bir sorumluluklarının olduğunu, ayrıca yeni hizmet ve 
faaliyetlerle bunları güçlendirmeleri gibi bir yükümlülükle-
rinin bulunduğunu söyledi.

Fakültemizin enstitü döneminden 1964 yılında mezun 
olan, 2001 yılına kadar Kur’ân İlimleri, Tefsir ve Kırâat hocalığı 
yapan, eserleri ve makalelerinin yanı sıra seçkin kişiliği, ha-
tipliği ve kendine has Kur’ân tilâvetiyle hatırlarda yer eden 
Prof. Dr. Emin Işık hocamız 1 Ağustos 2019’da vefat ederek 
Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenâze namazına katı-
lan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Emin 
Işık’ın 1966’dan itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 
hocası olduğunu anlatarak, “Orada güzel sesiyle Kur’ân-ı 
Kerîm okurdu. Öğrencisi olmaktan gerçekten çok çok mü-
şerref oldum. İmam Hatip’ten sonra zaman zaman bir arada 
olma imkanı bulmuştum. Rab-
bim cennetiyle müşerref eylesin. 
Rabbim kendisinden razı olsun. 
İnanıyorum ki verdiğiniz cevap 
ile hocamdan razısınız. Hakkınızı 
helal ediniz. Öğrencisiydik onun 
bizde hakkı var. Bizler talebeleri 
olarak kendisinden razıyız, Rab-
bim de kendisinden razı olsun.” 
diye konuştu.

Geçtiğimiz dönem vefat eden Erdo-
ğan Albayrak hocamız anısına fakül-
temiz öğrencileri kendi aralarında fon 
oluşturarak, Afganistan, Arakan ve Af-
rika’da (Benin) üç su kuyusu açtırdılar.

Güncel
İstanbul Müftülüğü’nde Hizmet Kervanı  
Marmara İlahiyat’la Devam Ediyor

Prof. Dr. Emin Işık Hocamız Vefat Etti Erdoğan Albayrak 
hocamız unutulmadı



Güncel

Gerçekten Öldüm mü? Dinî ve Tıbbî 
Açıdan Organ Bağışı Sempozyumu 
Fakültemiz Kültür Merkezi Prof. Dr. 
Raşit Küçük salonunda gerçekleştirildi.

Amacı organ nakli ile ilgili doğru bilgileri paylaşmak olan sem-
pozyumun açılış konuşmasını Dekanımız Prof. Dr. Ali Köse yaptı. 
Konuşmasında programın içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Köse “Organ nakli sadece müslüman toplumlarda değil batı coğ-
rafyasında da, farklı dinlerin olduğu coğrafyalarda da problemli bir 
olay. Bazen dinle alakası olmayan şekillerde de insanlar buna karşı 
çıkıyor. Bu konuda, ‘Din ne diyor, tıp ne diyor, beyin ölümü nedir, 
donörlük nedir?’ gibi bir sürü soru var. Öğrencilerimizin ilerde kar-
şılaşacağı bu konuda bilgi sahibi olmalarını istedik.” sözleriyle dü-
şüncelerini ifade etti.

Sempozyuma organ naklinin tıbbî boyutları hakkında, Organ 
Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Balka-
nay ve Op. Dr. Oğuz Konukoğlu konuşmacı olarak katıldı. Organ 
naklinin dinî boyutları hakkında konuşma yapmak üzere ise Din 
İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Saim Yeprem, İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Hacak ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Erdoğan katıldılar.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapılması 
gelenek olan Öğrenci Sempozyumu’nun on üçüncü-
sü, 21 Mayıs 2019’da fakültemizin kültür merkezinde 
gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan ve altı 
oturum olarak düzenlenen sempozyumda, fakülte 
öğrencilerimizin yanı sıra farklı İlahiyat fakültelerin-
den katılan öğrenciler çeşitli disiplinlerde sunumlar 
yaparak çalışmalarını paylaştılar. Türkçe’nin yanı sıra 
Arapça, İngilizce ve Fransızca tebliğlerin de sunul-
duğu sempozyumda İlahiyat formasyonunun kap-
sadığı geniş alan hem başlık çeşitliliği hem de içerik 
zenginliği açısından yansıtıldı. Nitelikli bir katılımın 
olduğu, öğrencilerin akademik değer taşıyan sunum-
lar yaptıkları ve öğretim üyelerimizin ilgi gösterdikleri 
sempozyum, yeni dönemde tekrarlanması ve fakül-
temizdeki bu geleneğin kapsam ve içerik bakımın-
dan daha da genişleyerek ve derinleşerek sürmesi 
dilekleriyle sona erdi. Sempozyum içeriği hakkındaki 
detaylar için bkz. https://www.marmarailahiyat.com/
muif-ogrenci-sempozyumu/

İlahiyat disiplinlerinin ilişkili olduğu bilgi 
alanlarını oluşturan meseleleri bir bütün 
halinde incelemenin, bu meseleleri be-
lirgin hale getirilmiş ve tanımlanabilmiş 
problematikler üzerinden okumayı gerek-
tirdiği düşüncesinden hareketle “Kurucu 
Kavramlar Eşliğinde Problematik Okuma-
ları” başlıklı bir dizi program düzenlendi. 
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin doğrudan 

ilgili oldukları bilgi alanlarının yanı sıra bir 
şekilde ilgilenmek durumunda kaldıkları 
alanları bilinçli olarak okuma becerisi ka-
zanabilmesi amacıyla düzenlenen prog-
ramlarda modern düşüncenin kurucu 
kavram ve teorileri İslâm düşünce mirası 
dikkate alınarak tartışıldı. İlahiyat birikimiy-
le tarih yazımı, sosyal teori, siyaset teorisi, 
çagdaş bilgi teorileri gibi modern düşün-
cenin temel alanlarını anlama, yorumlama 
ve eleştirme denemesi yapıldı. Program-
larda Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu, Prof. İlhan Kutluer, Prof. Dr. Lütfi 
Sunar, Prof. Dr. Kemal Ataman, Dr. Öğr. 
Üyesi Nail Okuyucu daha önce öğrenciler 

tarafından okunması kararlaştıran metin-
ler üzerine açıklayıcı konuşmalar yaptılar. 
Bu çerçevede din, ilim, sünnet ve cemaat 
kavramları, modern bilgi ve zihniyet, İslâm 
entelektüel gelenekleri, sosyolojik düşün-
ce gelenekleri gibi konular ele alındı.

Öğrenci Sempozyumu

İlahiyat Disiplinleri 
ve Modern Birikim 
Üzerine Okumalar

KURUCU KAVRAMLAR EŞLİĞİNDE

PROBLEMATİK
OKUMALARI

Moderatörler:

Prof. Dr. Ömer Türker
Dr. Öğr. Üyesi Ercan Alkan

Dr. Öğr. Üyesi Nail Okuyucu

Oturumların zaman ve mekanları başvurular alındıktan sonra duyurulacaktır.

İlahiyat disiplinlerinin alâkadar olduğu bilgi alanlarını oluşturan meseleleri bir bütün 
halinde incelemek, bu meseleleri belirgin hale getirilmiş ve tanımlanabilmiş problematikler 
üzerinden okumayı gerektirir. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin doğrudan ilgili oldukları bilgi 
alanlarının yanı sıra bir şekilde ilgilenmek durumunda kaldıkları alanları, problematikler 
üzerinden okuma becerisine sahip olmaları son derece önemlidir. Bu okuma biçimi bir 
yandan öğrencilerin mevcut birikimini derinleştirecek, ilgili oldukları alanların kadim 
meselelerini çağdaş sorunlarla irtibatlı bir şekilde değerlendirebilir hale getirecek ve 
böylece kendi birikimlerinin gücü ve sınırlarına ilişkin bir farkındalık sahibi olacaklardır. Bu 
okuma grubunun temel amacı, bu kazanımları elde etmeye yardımcı olacak bir rehberlik 
sunmaktır. Bu amaçla modern düşüncenin kurucu kavram ve teorileri, İslâm düşünce mirası 
dikkate alınarak tartışılacak, İlahiyat birikimiyle tarih yazımı, sosyal teori, siyaset teorisi, 
çağdaş bilgi teorileri gibi modern düşüncenin temel alanlarını anlama, yorumlama ve 
eleştirme denemesi yapılacaktır.

Başvuru Linki: https://goo.gl/forms/Ex9fn9bsdCGjWQP33



Güncel
Marmara İlahiyat 
Konuşmaları ve 
Etkinlikleri
Dönem içerisinde İlahiyat Fakültesi 
Kültür Merkezimiz bir çok seminer, 
panel, konferans, sergi ve etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. İlahiyat fakültele-
rinin disiplinlerarası niteliğini yan-
sıtan, İslâmî ilimlerin birikimini ve 
dinî düşüncenin inceliklerini konu 
alan, İslâm sanatlarına ve irşat hiz-
metlerine odaklanan bu program-
larda gerek akademik içerik gerek 
genel kamuoyu ilgisi bakımından 
yoğun bir dönem yaşandı.

Anadolu Aleviliği
Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu

Tarih
30 Nisan Salı

Saat

18:00

Mehmet Toprak
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28 Mart 2019’da on üçüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın 
ödül törenine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ev sahipliği yaptı.

Tören, yarışmaya “Kemanımın Ezgilerindeki Matematik” 
projesiyle katılan İstanbul Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu 

öğrencisi Naz İrem 
Türkmen’in keman 
dinletisi ile başladı. 
TÜBİTAK İstanbul 
Asya Bölge Koordi-
natörü ve Marmara 
Üniversitesi Nano 
Teknoloji ve Bio-
malzemeler Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Oğuzhan 
Gündüz yaptığı açı-
lış konuşmasında, 
başta Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Erol Özvar ve İlahi-
yat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Köse ol-

mak üzere projede yer alan tüm kurum ve kuruluşlara 
katkılarından dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmasında 
Prof. Dr. Ali Köse “Bilginin sonu yoktur, bilimin de sonu 
yoktur. Uzay gibi bir şeydir. Bir şey bulursunuz onun 

peşinden gidersiniz, bu arada başka bir şey bulursunuz 
onun peşinden gidersiniz. Bilgi böyle bir şey. Bir cümle 
kulağınıza küpe olsun; aramak, bulmak ve sona ermek 
değildir. Her arayan bulamaz fakat bulanlar her zaman 
arayanlardır.” diyerek bilginin, bilimin ve araştırmanın so-
nunun olmadığına dikkat çekti.

Bu yıl 10 branştan (Biyoloji, Coğrafya, Değerler Bilimi, 
Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk-
çe, Yazılım) toplamda 14 proje birincilik ödülü alarak 

Final Sergisine katılmaya hak kazandı. Ka-
zanan öğrencilere başarı belgelerini Prof. 
Dr. Ali Köse ve Ankara Medipol Üniversite-
si Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Zeki Şengil verdi.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projele-
ri Yarışması, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı tarafından ortaokul 
öğrenimine devam eden öğrencileri te-
mel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında 
araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışma-
larını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 
çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla düzenleniyor.

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK İşbirliği 
İle Yapılan Ortaokul Proje Yarışması’nda 
Ödüller Dağıtıldı
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Tübitak Asya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan 
Gündüz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazı-
cı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlik, Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük 
Konferans Salonu’nda, 25 Şubat 2019’da başladı. Genç 
bilim insanlarının yetiştirilmesi ve teknoloji üretiminin 
genç nesillerce içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen 
yarışmaya, Kocaeli, İstanbul, Düzce ve Sakarya'dan öğ-
renciler projeleriyle katıldı. 

Yarışma, biyoloji, 
coğrafya, değerler 
bilimi, fizik, kimya, 
yazılım, matematik, 
psikoloji, sosyolo-
ji, tarih, teknolojik 
tasarım, Türk Dili 
ve Edebiyatı olmak 
üzere 12 farklı kate-
goride düzenlendi. 
Teknolojiyi günde-
lik hayata taşıyan, 
yaratıcı, yenilikçi, 
pratik uygulamalar 
içeren, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan yüksek 
teknoloji üretimine 
katkı sunan ve ser-

giye katılanlar için ilham kaynağı olan projeler yarıştı.

Yarışmada başarılı olanlara ödülleri, Marmara Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ali Köse, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Hasan Erdal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve 
Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz’ün de katıldığı törenle tak-
dim edildi. 

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge ve 
final olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Türki-
ye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, 
İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, 
Samsun ve Van olmak üzere on iki merkezde düzen-

lenen bölge yarışmalarında birincilik ödülü 
alan projeler final yarışmasına katılmaya 
hak kazanıyor. Final yarışmasında her alan-
da ulusal dereceye giren öğrenciler derece 
aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri du-
rumunda üniversite sınavına girecekleri ilk 
yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarış-
mada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı 
uygulamasından yararlanabiliyor. Ayrıca 
final yarışmasına katılan projeler arasından 
seçilenler TÜBİTAK tarafından uluslararası 
proje yarışmalarına gönderiliyor.

Fakültemiz 50.Yıl Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı



Marmara İlahiyat
Dil Kursları Devam Ediyor

"Marmara İlahiyat Kültür Merkezi'nde Ücretsiz Dil Kursları"

İlahiyat Fakültesi

Farsça Kursu İbranice Kursu Osmanlıca Kursu

MARMARA İLAHİYAT 

FARSÇA KURSU 

8 Ekim 2019’da Başlıyor 
Son Başvuru 5 Ekim 

Hocalar: Ahmet ÇELİK, Musa 
ELMAS 
Kurs Ücretsizdir 
Başlangıç, Orta ve İleri Seviyeler 
Dersler: Salı, Çarşamba ve 
Perşembe

Önkayıt: 

musabelmas@gmail.com 
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10 Ekim 2019’da Başlıyor 
Son Başvuru: 07 Ekim 

(Kurs Ücretsizdir) 

MARMARA İLAHİYAT 

İBRANİCE KURSU

Önkayıt İçin Mürac�t 
onkayitibranice@gmail.com

MARMARA İLAHİYAT 

OSMANLICA KURSU 
5 EKİM 2019 

(Saat: 13:00’te Seviye Tesbit Sınavı) 

Hoca: Talip MERT 
Kurs Osmanlı Türkçesiyle matbu metin okuyabilenler içindir 

Yer: Marmara İlahiyat Kültür Merkezi 
(Kurs Ücretsizdir) 

İrtibat: tmert@marmara.edu.tr
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