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ahman olan Allah, varl›k âlemini rahmet üze-

davet etmektedir. Zaten dinin öncelikli gayesi, insa-

rine inﬂa etmiﬂ, onun rahmeti her ﬂeyi kuﬂat-

na iki dünya kurtuluﬂu ve mutlulu¤u sa¤lamak olup

m›ﬂt›r. Allah’›n rahmeti, insanlar› kurtuluﬂa

bunun da toplumsal hayat›m›zla ilgili ilk ad›m› in-

davet etmek için gönderdi¤i mesajlar›d›r. Bu mesaj-

sanlara güzel ahlâk› yerleﬂtirmek, bu yolla kâmil in-

lar› insanlara ulaﬂt›ran peygamberler, Allah taraf›n-

san› ve birbirini sayan ve seven, birbirinin derdine

dan insanl›¤a gönderilmiﬂ birer rahmet elçisidir. Yü-

koﬂan, güzellikte yar›ﬂan mükemmel toplumu oluﬂ-

ce Yarat›c›n›n insanl›¤a gönderdi¤i en son rahmet el-

turmakt›r.

çisi ise ﬂüphesiz ki Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed’in ve onun insanl›¤a getirdi¤i mesaj›n evrensel

Peygamber ahlâk›yla ahlâklanan insanlar dünya

bir rahmet oldu¤unu bizzat Yüce Allah ifade eder.

ve ahirette kurtuluﬂa ererler. Onlar, peygamberin

Yüce Yarat›c›, rahman s›fat›n›n gere¤i Hz. Muham-

rehberli¤inde hayat›n zorluklar›na karﬂ› sabreder ve

med’i insanlara gönderirken yeryüzünde yaﬂayan bü-

nimetlerine karﬂ› ﬂükrederler. Hayat›n s›k›nt›lar›n›

tün insanlar›n bu rahmet peygamberinden nasibini

yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’in ve Sevgili Peygam-

almas›n› murat etmiﬂtir.

berimizin sünnetinin rehberli¤inde aﬂarlar.

‹slâm dini inanç, ibadet ve ahlâk› birbirine ba¤la-

‹nanç, kültür ve medeniyet hayat›m›z›n baﬂta ge-

m›ﬂ ve en güzel ahlâk sahibi olarak da Hz. Peygam-

len örnek ﬂahsiyeti Hz. Peygamberi daha yak›ndan

beri tan›tm›ﬂt›r. ‹slâm Peygamberi de her defas›nda

tan›mal›y›z. Onu ve getirdi¤i evrensel mesaj› gençle-

yüksek ahlâk› tamamlamak için gönderildi¤ini ifade

rimize tan›tmal›y›z. Bu yaz, Yüce Yarat›c›n›n bizlere

etmiﬂtir. Hz. Peygamberin hayat›nda davetini en

sevgisinin ve engin rahmetinin bir tecellisi olarak

çok kolaylaﬂt›ran ﬂey kendi örnek hayat› olmuﬂtur.

gönderdi¤i yüce kitab› Kur’an’› okumaya, anlam›n› ve

Bugüne kadar müminler de Hz. Peygamberin üstün

getirdi¤i mesaj› anlamaya ayr› bir önem vermeli; Sev-

ahlâk›n› ve örnek ﬂahsiyetini hayatlar›n›n mihveri,

gili Peygamberimizin hayat›n›, seçme hadislerini içe-

e¤itimlerinin rehberi yapmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. ‹slâm,

ren bir kitab› okumal› ve ö¤rendiklerimizi hayat›m›za

bir ahlâk dini olarak insanl›¤› kurtuluﬂa ve hidayete

aktarmaya çal›ﬂmal›y›z.
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utlu Do¤um Haftas› bu y›l da bütün ‹slam aleminde büyük bir coﬂkuyla kutland›. Peygamberimizin do¤um gününün bu y›l hem hicri,
hem de miladi takvime göre ayn› güne (20 Nisan - 12
Rebiulevvel) denk gelmesi; Kutlu Do¤um Haftas›na ayr›
bir güzellik katt›.

K

Bu Hafta münasebetiyle inananlar, Kur’an-› Kerim’de
müjdeleyici olarak nitelendirilen Peygamberimizi anmaya
ve anlamaya gayret ettiler. Anmak; ne kadar önemli ise,
anlamak ve uygulamak çok daha önemlidir.
‹slam alemi as›rlard›r Peygamberimizin do¤umunu
mevlid kandilleri ﬂeklinde kutlamaktad›r. Bu kutlamalar
muhakkak ki inananlar›n gönüllerine bir muhabbet vermekte ve onlar› güzel duygulara sevketmektedir. Ancak
Müslüman toplumlara bakt›¤›m›zda bunun yeterli olmad›¤›n› üzülerek ifade etmek mümkündür. Çünkü hangi inanç
ve görüﬂten olursa olsun ﬂuurlu ve müdrik insan›n; do¤rulu¤u ve güzel ahlak sahibi olmas› konusunda ittifak etti¤i
bir Peygamberi örnek alan toplumlar›n durumu bu olamaz.
Çünkü Peygamberimiz, Milli ﬁairimiz Mehmet Akif’in;
“Tam tekmil ma’mure-i dünya o zamanlar,
Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi.
S›rtlanlar› geçmiﬂti beﬂer y›rt›c›l›kta,
Diﬂsiz mi bir insan, onu kardeﬂleri yerdi.
Fevzâ bütün âfâk›n› sarm›ﬂt› zeminin,
Salg›nd›, bugün ﬁark’› y›kan tefrika derdi.”
diye ifade etti¤i, tarihçilerin cahiliyye dedi¤i bir ça¤a gelmiﬂ
ve dünyan›n gördü¤ü en büyük medeniyeti kurmuﬂtu.
Günümüzde teknolojik geliﬂmelerle sa¤lanan eﬂi görülmemiﬂ refah ortam›na ra¤men, biliﬂim ça¤›n›n zirvesini zorlayan insanl›k alemi; kiﬂileri içten kuﬂat›p kontrol
eden manevi de¤erler noktas›nda yeterli baﬂar›ya ulaﬂamam›ﬂ, anlama ve uygulama kavramlar› aras›nda büyük
farkl›l›klar›n baﬂ göstermesi sonucu da büyük huzursuz-
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Genel Müdür

luklar içine düﬂmüﬂtür. S›k›nt›, anlad›¤›n› ve inand›¤›n›
uygulayamama s›k›nt›s›d›r. Bu da kavgalara, huzursuzluklara, toplumlar›n gerilmesine sebep olmaktad›r.
‹slam toplumlar›n›n içinde bulundu¤u s›k›nt›l› durum,
anlama ve uygulamada bir tak›m s›k›nt›lar›n oldu¤unu
alenen göstermektedir. ﬁöyle ki, bir çok mecliste, vaazda,
sohbette Peygamberimizin güzel ahlak› anlat›l›r; olaylara
yaklaﬂ›m› dile getirilir; fakat bakars›n›z ayn› anda tam
tersi olaylar zuhur eder.
Mesela Peygamberimizin güzel torunlar› Hasan ve
Hüseyin efendilerimizin daha çocukken yanl›ﬂ abdest alan
bir ihtiyar›n, do¤ru abdest almas›n› sa¤lamak için gösterdikleri ince ve zarif yaklaﬂ›m› hepimiz biliriz ama çok hafif sebepler dolay›s›yla insan›m›z›n birbirini k›rd›¤›na ﬂahit
oluruz.
Bu yüzlercesini s›ralayabilece¤imiz örneklerden sadece bir kaç›. Halbuki müntesipleri, alemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamberimizi bir nebze anlayabilse bir çok
problemine kolayca çare bulabilecektir. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Vakf›m›zca Kutlu Do¤um Haftas› ihdas edilirken
bu gaye güdülmüﬂ ve milletimizin müﬂküllerinin çözülmesine önemli katk› sa¤layaca¤› umulmuﬂtur. Gelinen
nokta da bundaki isabeti ortaya koymuﬂtur ve inﬂallah
önümüzdeki y›llarda da milletmizin huzur ve bar›ﬂ›na
önemli katk› sa¤layacakt›r.
Arif Nihat Asya’n›n;
“Vicdanlar sakat
Ç›kmadan ya Muhammed yar›na!
‹yiliklerle gel, güzelliklerle gel
Adem o¤ullar›na...”
temennisiyle sizleri selaml›yor, Peygamberimizin ﬂefaatine hep birlikte nail olmay› diliyorum.
Sayg›lar›mla.
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“Ey Peygamber!
Biz seni
gerçekten insanlar için
ﬂahid, müjdeleyici, uyar›c›,
Allah yoluna ça¤›ran
bir davetçi ve
ayd›nlatan bir
›ﬂ›k olarak gönderdik.”
(Ahzab:45-46)

nsanl›¤a, hem dünyas›n›, hem de

‹ ahiretini anlatmak, onlara klavuz-

luk ve mihmandarl›k yaparak yollar›n›
ayd›nlatmak üzere bir müjdeleyici ve
›ﬂ›klar saçan bir kandil olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyay› teﬂriflerinin 1434. y›ldönümünü
idrak etmenin mutlulu¤unu yaﬂad›k.
Merhamet ve ﬂefkat hususunda
tüm insanlar› kuﬂat›c› duyarl›l›kla
yüklü bir insan olan Hz. Peygamber,
hayat› boyunca inanc›n ayd›nl›¤›ndan uzak düﬂenleri bu ›ﬂ›kla buluﬂturmak için çaba sarfetmiﬂ, insanl›¤› içinde bulundu¤u buhrandan kurtar›p, Yarat›c›s›na yaraﬂ›r bir kul olmas› için u¤raﬂm›ﬂt›r.

Aff› ve merhameti, mücerret
söz ve kuru iddialar›n ötesine taﬂ›yarak yaﬂan›lan bir gerçe¤e ve kal›c› bir sevdaya dönüﬂtüren Hz. Muhammed (S.A.V.), kaybolan tevhid
akidesini yeniden canland›rm›ﬂ ve
insanl›k için ayd›nl›k bir devir açm›ﬂt›r.
‹nsan› insana kul eden zincirleri
k›ran, güçsüzlerin, yetimin, yoksullar›n ve kimsesizlerin koruyucusu
olan, adalet, merhamet ve sevgi dolu gönlüyle Müslümanlar›n önünde
ilelebet parlayan bir ›ﬂ›k olan Hz.
Muhammed (S.A.V.)’in do¤um gününü içine alan Kutlu Do¤um Haftas›’n›n start› bu y›l Adana ilimizden
verildi.
Kutlu Do¤um Haftas› start›n›n
Adana’da verilecek olmas›, gerek
Adana müftülü¤ümüzü, gerekse
Adanal›lar› heyecanland›rm›ﬂ ve onlar› imrendirecek bir gayretin içine
sokmuﬂtur.
Yüce ﬂahsiyetin do¤um y›ldönümünü kutlama çabas›na giren Adanal›lar›n heyecanlar›na, coﬂkular›na
ve sevinçlerine ﬂahit olduk. Hemen
hemen herkes bu kutlama faaliyetinin içinde yer almak istiyor, gücü
nispetince bir ﬂeyler yapmaya gayret ediyordu.

Gönülleri Peygamber sevgisiyle
dolu bu insanlar›n duygular›na tercüman olan ve bu duygular› organizeli bir ﬂekilde hizmete dönüﬂtüren
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf›, Adana ‹l Müftülü¤ümüz marifetiyle takdire ﬂayan bir
programla Kutlu Do¤um Haftas›n›
idrak etti.
Kutlu Do¤um Haftas› aç›l›ﬂ program› Adana Seyhan Otelinde düzenlenen bir programla baﬂlad›. Programa; Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti
Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
Adana Valisi Cahit K›raç, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç Durak, Adana milletvekilleri, çok say›da
ö¤retim üyesi, daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.
Programa Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baﬂkan› Bülent Ar›nç yaz›l› bir
mesaj ile Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an da görüntülü bir mesajla kat›ld›. Programda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Ali Bardako¤lu,
Adana Valisi Cahit K›raç, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç Durak ile Adana ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z
ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Bar›ﬂ birer konuﬂma yapt›lar.
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Bülent Ar›nç
T.B.M.M. Baﬂkan›
Kutlu Do¤um Haftas› ile çok
müstesna günlere ulaﬂman›n
mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Peygamberler zincirinin son halkas› olan Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in do¤umu insanl›k tarihinin en önemli olaylar›ndan birisidir.
insanl›¤› kin, düﬂmanl›k ve
zulümden kurtaran son semavi
din ‹slamiyet alemlere rahmet
olarak gönderilen Peygamberimiz arac›l›¤› ile yay›ld›. Yüce
dinimiz bütün insanlara kucak
açarak, iyi ahlak›, do¤rulu¤u,
bar›ﬂ› ve hoﬂgörüyü esas alm›ﬂt›r.
Dinimizin bütün güzelliklerini Peygamberimizde görmek
mümkündür. Hz. Muhammed,
sadece Müslümanlar için de¤il,
bütün insanlar için model konumundad›r. O’nun üstün ﬂahsiyeti ve ahlak› bütün insanl›¤a
örnektir. Sevgili Peygamberimizin insanl›¤a katt›¤› güzellikleri iyi anlamak ve uygulamak
mutlulu¤un anahtar›d›r.
Baﬂta Türkiye’deki Müslümanlar olmak üzere, bütün ‹slam aleminin Kutlu Do¤um
Haftas›n› kutluyorum. Bu özel
günlerin insanl›¤a bar›ﬂ, huzur
ve mutluluk getirmesini diliyorum.
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Prof. Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Türkiye Diyanet Vakf›
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

Y

üce Yarat›c›n›n insanl›¤a gönderdi¤i en son rahmet elçisi,
‹lahi vahyin son ve tamamlay›c› halkas› Hz. Muhammed’in insanl›¤a
ça¤r›s›n› do¤ru ve etkin bir ﬂekilde
tan›tmak, Hz. Peygamber sevgisi
etraf›nda toplumumuza birlik ve
beraberlik mesajlar› sunmak amac›yla Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan ülkemizde ve yurt d›ﬂ›nda 1989 y›l›ndan bu yana Kutlu Do¤um Haftas›
programlar› düzenlenmektedir.
Kutlu Do¤um haftas› denildi¤inde, Hz. Peygamberi anmak, daha da
önemlisi onu anlamak, onun temsil
etti¤i de¤erler bütününü tan›mak
ve hayat›m›za ›ﬂ›k tutan bir meﬂale
yapabilmek çabas› akla gelir.
‹nsan› insan yapan bütün güzelliklerin ve ahlâkî erdemlerin odakland›¤› bir ﬂahsiyet olan Hz. Peygamberin hayat›nda ve ö¤ütlerinde
bireysel ve toplumsal hayat›m›z› ayd›nlatacak güçlü bir ›ﬂ›k, güzel bir
örnek vard›r. Onun örnek al›nmas›,
yal›n bir taklit ve sünnetinin belirli
ﬂekillere hapsedilmesi ﬂekliyle de¤il;
onun sünnetinin ve sîretinin bütün
yönleriyle tan›nmas›, insanl›¤›n huzur ve mutlulu¤u için yapt›¤› ça¤r›n›n güncelleﬂtirilerek hayat›m›za

yans›t›lmas›, güzel ahlâk›n›n davran›ﬂlar›m›z›n mihveri ve rehberi yap›lmas› ile mümkündür.
Kutlu Do¤um haftas›nda Peygamber Efendimizin dünyay› teﬂriflerini anarken, onun üstün ﬂahsiyetini ve güzel ahlak›n› tan›maya, getirdi¤i evrensel mesaj› anlamaya ve
bütün bunlar›n özünde bar›nd›rd›¤›
dinamizmi ça¤›m›za taﬂ›maya olan
ihtiyac›m›z› bir kez daha fark ediyoruz.
Böyle oldu¤u için de bu sene
Adana’da yapt›¤›m›z bu Kutlu Do¤um Haftas› sempozyumunda
“Dünya Bar›ﬂ› ve Din” konusunu ele
almak istedik.
Çünkü, insanlarla birlikte var
olan, insan› muhatap alan ve onu
bilgilendirmeyi, yüceltmeyi ve mutlu etmeyi hedefleyen din, insan›n
do¤as›nda gizlenmiﬂ bir e¤ilim olan
kan dökme, bencillik, haks›zl›k ve
ﬂiddet gibi duygular› engellemeyi ve
insan› daha yararl› ve üretken, kendisiyle ve toplumla daha bar›ﬂ›k k›lmay› amaçlar. Din bizi bar›ﬂ, müsamaha, do¤ruluk, adaletten ayr›lmama, hakk› teslim gibi ikili iliﬂkilerimize yön veren temel de¤erlere götürür. Bu ortak de¤erlerimizin hayata hakim k›l›nmas› beraberinde
toplumsal uzlaﬂ›y› ve bar›ﬂ› getirecektir.
Toplumsal bar›ﬂ ve huzuru tehdit eden bunca iç ve d›ﬂ tehdidin alt›nda bunald›¤›m›z günümüzde ilahi dinlerin dünya bar›ﬂ›na katk›lar›-

‹nsan› insan yapan bütün
güzelliklerin ve ahlâkî
erdemlerin odakland›¤› bir
ﬂahsiyet olan Hz.
Peygamberin hayat›nda ve
ö¤ütlerinde bireysel ve
toplumsal hayat›m›z›
ayd›nlatacak güçlü bir ›ﬂ›k,
güzel bir örnek vard›r.

n› art›rmaya ayr› bir ihtiyaç duy- rekse dinler ve kültürler aras› farkmaktay›z. Bunun da en etkin yolu, l›l›klar› zenginlik sayan ve bir arada
dinlerin Allah’a ve ahiret gününe yaﬂaman›n en tabiî unsuru gören
inanma ve yararl› iﬂ iﬂleme ﬂeklinde tutumuyla dünya kamu oyunun
özetlenebilecek ortak ça¤r›s›n› daha önünde iyi bir örnek olarak duriyi anlamaktan, toplumsal huzur ve maktad›r. Böyle bir tablonun oluﬂbar›ﬂ ortam›n› ve temel ahlaki de- mas›nda, ‹nsanl›¤a ilâhî rehber ve
¤erleri bu zeminde güçlendirmeye mesaj olarak gönderilen yüce diniçal›ﬂmaktan geçer. Dinin do¤ru ﬂe- miz ‹slâm’›n insana ve bar›ﬂ içinde
kilde veya yeterince ö¤renilmemesi birlikte yaﬂamaya verdi¤i de¤erin,
ya da dini duygular›n dinlerin özüne Müslümanlara kazand›rd›¤› öz güters amaçlara ve uluslararas› stra- venin ve di¤er din mensuplar›na tatejilere araç k›l›nmas›, neticede n›d›¤› geniﬂ özgürlüklerin etkin bir
hem dine hem de insanl›¤›n bar›ﬂ rolü vard›r.
Ancak ne var ki, tarihte oldu¤u
içinde birlikte yaﬂama ülküsüne zagibi ça¤›m›zda da
rar vermektedir.
insan tabiat›ndan
Dünya milletve insani zaaflarleri, ayd›nlar› ve
Din
bizi
bar›ﬂ,
dan do¤an, netidevlet adamlar›
cede geri dönüp
olarak s›kça sözümüsamaha,
insanl›¤›n topyenü
etti¤imiz,
kün huzur ve
ama bir türlü
do¤ruluk,
mutlulu¤unu yok
tam baﬂaramad›eden ihtiraslar,
¤›m›z toplumsal
adaletten ayr›lmama,
bilgisizlik ve istishuzur ve bar›ﬂ,
marlar eksik olherhalde, sorunhakk› teslim gibi
mamakta
ve
lar›m›za diyalog
dünyam›z adeta
ve hoﬂgörü zemiikili iliﬂkilerimize
kan, ﬂiddet, terör
ninde çözüm arave
savaﬂlar›n
makla, farkl›l›klayön veren
pençesinde inler›m›z› sorun de¤il
mektedir.
Bu
zenginlik
saytemel de¤erlere
olumsuz manzamakla, birbirimiran›n ilahi dinleze yeterince özgötürür.
rin beﬂi¤i olan Orgürlük alan› b›tado¤u’da ve çevrakmakla mümremizde yo¤unkün
olacakt›r.
Esasen, as›rlard›r farkl› din, kültür laﬂm›ﬂ olmas›ndan elbette dinler
ve medeniyetlere ev sahipli¤i yap- sorumlu de¤ildir.
Böyle olunca, insan hak ve hürm›ﬂ bir co¤rafyan›n çocuklar›, zengin bir ço¤ulculuk gelene¤inin mi- riyetleri, din özgürlü¤ü, bar›ﬂ içinde
rasc›s› ve bar›ﬂ dini olan ‹slam’›n birlikte yaﬂamak, ötekine sayg› ve
mensuplar› olarak bizler bu konuda sevgi, diyalog ve hoﬂgörü gibi yükyeterli bir tecrübe ve donan›ma sa- sek de¤erleri savunanlar›n, bar›ﬂ›n
hibiz. Böyle bir iddiay› taﬂ›mamak tesisini imkans›z k›lan ve insanl›k
ve bu konuda mütevazi olmak en onurunu zedeleyen, insanl›¤›n teaz›ndan bu zengin mirasa haks›zl›k mel de¤erlerini, hak ve özgürlüklerini hiçe sayan her türlü haks›zl›k,
olur.
Dinle hayat›, dine ba¤l›l›kla mo- ﬂiddet ve terör karﬂ›s›nda suskun
dern dünyada yaﬂaman›n gerekleri- ve tepkisiz kalmas›n› insanî de¤erni, birini di¤erine feda etmeden uz- lere sayg›s› olanlar›n anlay›ﬂla karﬂ›laﬂt›ran Türkiye, gerek din içi ge- lamas› mümkün de¤ildir. Bu konu-

Recep Tayyip Erdo¤an
Baﬂbakan
Aziz kardeﬂlerim, Kutlu Do¤um Haftas›n›n ülkemize, ‹slam alemini ve tüm insanl›¤a
hay›rlar getirmesini temenni
ediyorum.
Bu vesileyle ebediyet yolunun k›lavuzu, Peygamber efendimizi ve bu yolun yolcular›n›
kemali hürmetle yad ediyor,
selaml›yorum.
Bizim anlam dünyam›zda
hayat tasavvurumuzda din güvendir, adalettir, bizatihi bar›ﬂt›r. Dinimiz ‹slam, bizi alemﬂumul kardeﬂli¤e, ahenge, kozmik
düzen ile uyum içinde yaﬂamaya ça¤›r›r. Bu ça¤r› sonsuzlu¤a
kadar insanl›¤a yol gösterecek
kardeﬂlik hukukunu derinleﬂtiren, ﬂiddeti hayat›n bütün alanlar›nda reddeden kutlu ça¤r›d›r.
Bireysel ihtiraslar›n, toplumsal sorunlar›n, adaletsizliklerin bütün insanl›¤› bunaltt›¤›
ça¤›m›zda belki de tüm zamanlardakinden daha çok küresel bar›ﬂ›n müjdesini, mesaj›n› duyma ihtiyac›nday›z.
Emin s›fat›yla, herkesin güvenini, itimad›n› kazanarak,
kalplerde yer edinen Peygamberimizin kutlu do¤umunun bütün dünyada, insanl›¤›n bar›ﬂ
ve huzur aray›ﬂ›na vesile olmas›n› Allah’tan diliyorum.
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da insanl›¤›n ortak gelece¤i ad›na
kayg› taﬂ›yan herkesle iﬂbirli¤i içinde olmak, bar›ﬂ, sevgi ve hoﬂgörü
ça¤r›lar›n› sözde b›rakmay›p gerçekçi ve inand›r›c› ad›mlara dönüﬂmek zorunday›z.
Hepimizin ortak amac› oldu¤una inand›¤›m kal›c› bir dünya bar›ﬂ›n›n gerçekleﬂmesi için, ‹slam’›n insan hayat›n› kutsal ve dokunulmaz
sayan, insana insan oldu¤u için de¤er veren, do¤ru yolu gösterdikten

sonra herkese kendi yolunu çizme
özgürlü¤ü tan›yan ilke ve yaklaﬂ›m›n› bir hayat tarz› olarak yeniden
özümsemek ve benimsemek gerekmektedir.
Bugün aç›l›ﬂ›n› yapt›¤›m›z Kutlu
Do¤um haftas›nda Peygamber
Efendimizi bir kez daha ve yeniden
anlamaya çal›ﬂmal›y›z. Evrensel bar›ﬂ kültürünün gerçek anlam›yla yaﬂat›lmas› için Peygamberimizin yaﬂayarak sundu¤u ahlak modelini,

örnek aile hayat›n›, onun kin, nefret
ve intikam› sevgi ve müsamahaya
dönüﬂtüren rahmet ve bar›ﬂ yüklü
mesaj›n› ça¤›n söyleyiﬂi ve sunuﬂ
teknikleri ile insanl›¤a tan›tmay› öncelikli sorumluluklar›m›zdan biri
olarak görmeliyiz.
Kutlu Do¤um Haftas›n›n insanl›¤›n Sevgili Peygamberimizi daha iyi
tan›mas›na vesile olmas›n› Yüce Allah’tan niyaz eder, Mevlid Kandilinizi tebrik ederim.

i

Cahit K›raç
Adana Valisi

T

arihin ak›ﬂ› içerisinde insanlar›n
tak›nd›¤› tutum ve davran›ﬂlara
göre say›s›z peygamberlerin gönderildi¤ini belirterek konuﬂmas›na
baﬂlayan Adana Valisi Cahit K›raç
Hz. Peygamberin son peygamber
oldu¤unu ve insanl›¤› mutlulu¤a davet etti¤ini belirterek “Hazret-i Muhammet’in dünyaya geliﬂiyle insanl›k tarihi için önemli bir dönüm noktas› baﬂlam›ﬂt›r. Zira, peygamberimiz, kendinden önceki peygamberlerin yapt›¤› gibi, Allah’›n emirleriyle
insanlara, içinde yaﬂad›klar› canl› ve
cans›z çevreye ve kendi nefislerine
karﬂ› yerine getirmeleri gereken sorumluluklar› iletmiﬂ, anlatm›ﬂ, ö¤retmiﬂ ve uygulamal› olarak göstermiﬂtir. Bu sayede, bunal›m ve ka-
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ranl›k içerisinde olan insanl›k, derin
bir nefes alm›ﬂ, ayd›nl›¤a kavuﬂmuﬂtur.” dedi.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in do¤umunu iyi ﬂekilde anlam›n›n gerekti¤ine vurgu yapan Cahit K›raç,
“Hazret-i Peygamberin do¤umunu
anlamaktan as›l amaç, evrensel olan
peygamberli¤ini, Allah’a olan teveccüh ve güvenini, kutsal kitaba dayanan yüce ahlak›n›, insanl›k ve merhametini, insaf ve adaletini, sab›r ve
sebat›n›, kerem ve cömertli¤ini, fazilet ve cesaretini, k›saca insanl›¤a
sundu¤u de¤erleri ve hayat biçimini
anlamak, biz bunun neresindeyiz diye düﬂünmek, hatalar›m›z› gözden
geçirmek f›rsat›n› oluﬂturmal›d›r. Zira, Peygamberin getirdi¤i de¤erlere
uymadan Tanr›’n›n istedi¤i ve sevdi¤i bir kul olman›n mümkün olmad›¤› bilinmelidir.” dedi.
Hazret-i Muhammet ve O’nun
yayd›¤› ‹slam dininin geliﬂmeyi ve
e¤itimi ön planda tuttu¤unu ifade
eden Cahit K›raç, “‹slam dini; geliﬂmeyi, yard›mlaﬂmay›, dayan›ﬂmay›,
güzel ahlak›, eﬂitli¤i, adaleti, kardeﬂli¤i, her ﬂeyden önemlisi e¤itimi
ve çal›ﬂmay› ön planda tutmuﬂtur.
Dinsel gereklerin yerine getirilmesinde zorlamay› ve bask›y› yasaklam›ﬂt›r. ‹slâm Dininin getirdi¤i yüce
de¤erlerin hakk›yla özümsenmesi,
bu dine inanan insanlar için de mutlu ve huzurlu bir yaﬂam›n kap›s›n›
açmaktad›r.” dedi.

‹nsanlar›n yeryüzünde mutlu ve
huzurlu bir hayat sürebilmesi için
hem dini de¤erlere, hem de bilimsel faaliyetlere ihtiyaçlar› oldu¤unu
belirten Vali Cahit K›raç “‹slâm, insanlara, ak›llar›n› kullanarak evrenin iﬂleyiﬂindeki kural ve ölçüleri
keﬂfetmeyi emretmekte, böylelikle
Tanr›’n›n kudret ve yüceli¤ini gözler
önüne sermeyi ahlakî bir görev olarak yüklemektedir. Kutsal kitab›m›z
Kur’an-› Kerim, “her ilim sahibinin
üstünde daha iyi bir bilen vard›r” diyerek, bilginin sonsuzlu¤u fikrini
telkin etmektedir. ‹slâm Dini, ilerlemeyi isteyen ve yeni geliﬂmeleri
teﬂvik eden prensiplerle dolu bir
dindir. Bu sebeple, bizi her geçen
gün daha ileri götürecek bilimsel
çal›ﬂmalara gerekli önemi vermek,
dini duyarl›l›¤›m›z›n da bir gere¤i olmal›d›r.” dedi.
Bilginin günümüzde en kuvvetli ve en etkili bir güç kayna¤› oldu¤una vurgu yapan Cahit K›raç “Günümüzde bilgiye kim daha çok sahipse, o daha kudretli ve etkili bir
konuma yükselmektedir. Pazu gücü bilgi gücünün karﬂ›s›nda iktidar›n› çoktan kaybetmiﬂtir. Bilim
adam›n›n bir buluﬂu, binlerce cengaveri dize getirebilecek güçte olabilmektedir. Bilenler ile bilmeyenlerin bir olmad›¤›n› günümüzden
çok önce ilan eden kutsal kitab›m›z
Kur’an, bu duruma iﬂaret etmiﬂtir.” dedi.

Bizleri ayakta tutan en önemli
unsurun millî ve manevi de¤erler oldu¤unu belirten Cahit K›raç “Dün
oldu¤u gibi bugün de birlik ve beraberli¤imizi bozmaya, kutsal de¤erlerimizi sarsmaya çal›ﬂanlar bulunabilir. Bunlar, kendi sinsi emellerine
ulaﬂmak için her ﬂeyi mubah görür,
her k›l›¤a bürünür, hatta bu amaçla kutsal de¤erlerimizi bile kullanabilirler. Son günlerde baz› kiﬂi ve kuruluﬂlar›n insanseverlik ve dünya
bar›ﬂ›n› sa¤lamak gibi maskeler alt›nda baz› bölücü propagandalara
alet oldu¤unu hep birlikte görmekteyiz. Bunlar, misyonerlik ad› alt›nda milletimizin nezih inanc›n› buland›rmaya ve böylece birli¤imizi bozmaya u¤raﬂmaktad›rlar. Bunlar,

sa¤duyu sahibi milletimizin sa¤lam
ve sars›lmaz inanc› karﬂ›s›nda elbette tükeneceklerdir. Ancak, evrensel
de¤erler taﬂ›yan ve kendilerini yenileyebilen düﬂünceler canl›l›k ve etkinliklerini yitirmeden ça¤lara ulaﬂt›rabilmektedirler. Bilgi ve bilimin
›ﬂ›¤›nda do¤ruluk, dürüstlük ve çal›ﬂkanl›k üzerine kurulu bir yaﬂam
sürmeyi, eﬂitli¤i ve herkesin birbirine hoﬂgörüyle yaklaﬂmas›n› ö¤ütleyen Peygamberimizin evrensel mesajlar› günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r.
Bilime inanan, insana sevgi duyan,
bilgisizli¤in yenilmesine büyük
önem veren Hazret-i Peygamber,
“bilim müminin yiti¤idir, nerede bulursa al›r, ilim Çin’de de olsa gidin
al›n, iki günü denk olan aldanm›ﬂt›r”

sözleriyle düﬂüncesinin özünü yal›n
biçimde bizlere anlatm›ﬂt›r.” dedi.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hayat› boyunca insanlara huzur ve
mutlulu¤un yollar›n› gösterdi¤ini
belirten Cahit K›raç, konuﬂmas›n›n
sonunda “Yaﬂam›, düﬂünceleri, dili,
dini, rengi, ›rk› ne olursa olsun, insana insan oldu¤u için de¤er veren
Hazret-i Peygamber, birlik, kardeﬂlik, sevgi ve hoﬂgörü ça¤r›s›yla, farkl›l›klara karﬂ› huzur içinde bir arada
yaﬂaman›n yollar›n› göstermiﬂtir.
Daha güzel yar›nlar için, hayat›n her
alan›nda çat›ﬂma yerine uzlaﬂmay›,
kavga yerine hoﬂgörüyü, karanl›k
yerine ayd›nl›¤› seçmeli, geçmiﬂe,
bugüne ve gelece¤e ak›lc› bir yaklaﬂ›mla bakmay› bilmeliyiz.” dedi.

i

Aytaç Durak
Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›

K

utlu Do¤um Haftas› start›n›n
Adana’dan verilmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirerek
konuﬂmas›na baﬂlayan Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç
Durak, organizasyonun mükemmelli¤inden dolay› Adana Müftülü¤ünü
kutlad›.
Sabanc› Merkez Camii’nin yan
taraf›nda bulanan boﬂluk alan›n
en k›sa sürede de¤erlendirilmesi
yönünde çal›ﬂmalar›n baﬂlat›ld›¤›

haberini veren Aytaç Durak, bu
hususda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
ile mutabakata vard›klar›n›, alan›n
iki katl› otopark ve üzerinin yeﬂil
alan olarak de¤erlendirilece¤ini
söyledi.
Büyükﬂehir Belediyesinin Adana’da yapt›¤› hizmetlere k›saca de¤inen Aytaç Durak, ibadet konusunda Adana’daki camilerin yetersiz oldu¤u dönemlerden bahsederek, Adana Sabanc› Camii ile di¤er
camilerde yap›lan düzenlemelerle
bu s›k›nt›y› ortadan kald›r›ld›¤›n›
söyledi. Adana Sabanc› Camii’nin
hangi ihtiyaçtan do¤du¤unu anlatan Aytaç Durak, ibadet aç›s›ndan
mekanlar›n yetersizli¤inden söz
ederek “Cuma namazlar›nda, Teravih namazlar›nda Adana halk›n›n
büyük ço¤unlu¤u, bazen ya¤mur
altlar›nda, kald›r›mlarda, hatta at
arabalar›n›n üstünde namaz k›ld›¤›n› biliyorum. Böyle bir ﬂehirde,
cami s›k›nt›s›n›n da had safhada oldu¤u bir gerçektir. Ama, bir büyük
cami yap›lmal›yd› ki, ﬂehrin her taraf›ndan görülsün, her taraf›ndan
ulaﬂ›ls›n ve merkezi bir yerde olsun. Ad› da Merkez Camii olsun.

Allah bana sizler sayesinde bu hizmetleri yapma gücünü, f›rsat›n›
verdi.” dedi.
Türkiye geneli göz önüne al›nd›¤›nda Adana’da çok ciddî boyutlarda cami ve imar politikas›n›n gerçekleﬂti¤ini belirten Aytaç Durak
“Sadece Merkez Camii de¤il. ﬁimdi
Adana’n›n kuzeyinde yeni bir ﬂehir
kuruldu, o ﬂehirde bugün 40’tan
fazla cami yap›ld›. Bu yeni yap›lan
camilerin tamam›n›n son cemaat
yerleri, arkalar› yeﬂil alan ve park.
Yani, camimizin estetik ve imarl›,
planl› olmas› da çok önemli. Daha
sonra bizim bu hareketimizi müteakip, Diyanet ‹ﬂleri teﬂkilat›m›z da,
bunu Türkiye genelinde kurallara
ba¤lad›lar ve böylece bugün Türkiye’de, ﬂehirlerimizin imarl›, düzenli
yap›laﬂmas›nda halk›m›z›n da büyük deste¤i olmak kayd›yla, bu sorunun da köklü ﬂekilde çözülece¤ine inan›yorum.” dedi.
Adana Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Aytaç Durak konuﬂmas›n›n
sonunda Adanal›lar›n Kutlu Do¤um
Haftas›n› kutlayarak, yap›lacak hizmetler için halk›n deste¤ine ihtiyaç
duydu¤unu ifade etti.
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Mehmet Bar›ﬂ
Adana ‹l Müftüsü

T

ürk toplumunda Peygamber
sevgisinin doruk noktas›nda oldu¤una iﬂaret ederek konuﬂmas›na
baﬂlayan Adana ‹l Müftüsü ve Türkiye Diyanet ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Bar›ﬂ, “Türk toplumu Peygamber sevgisi, Peygamber
ad› an›ld›¤› zaman elini kalbinin üzerine koyar. Herkes o yüce insana
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karﬂ› hareketiyle, davran›ﬂ›yla, her
ﬂeyiyle ona karﬂ› olan sevgisini, muhabbetini ortaya koyar. Adana’daki
Peygamber sevgisinin heyecan›n›,
bugünkü bu salonun kapasitesi göstermiﬂtir.” dedi.
Kutlu Do¤um Haftas›’n›n start›n›n Adana’dan verilmesinden büyük
bir heyecan ve memnuniyet duydu¤unu belirten Mehmet Bar›ﬂ, “Hazret-i Muhammet (S.A.V)’›n do¤umu
münasebetiyle idrak edilen 2005
Kutlu Do¤um Haftas› kutlama program›n›n Adana’da baﬂlat›lmas› yönündeki teklif, gerçekten bizi heyecanland›rd›. Ancak, Adana’da salonu
doldurabilir miyiz, salonda hakikaten
Adanal›lara güzel bir program arz
edebilir miyiz, Adanal›lar› memnun
edebilir miyiz? Derken, bugünkü heyecan göstermiﬂtir ki, Peygamberimiz (S.A.V)’a yönelik program oldu¤u zaman, hakikaten herkes ona
canla baﬂla sar›lmaktad›r.” dedi.
Adana’da kutlanan Kutlu Do¤um
Haftas› etkinlikleri hakk›nda bilgi veren Adana ‹l Müftüsü ve Türkiye Di-

yanet Vakf› ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Bar›ﬂ “Program›n
önemli bir aya¤›n› sempozyum oluﬂturmaktad›r. “Dinin Dünya Bar›ﬂ›na
Katk›s›” konulu sempozyum iki gün
sürecek, de¤erli bilim adamlar›m›z,
sempozyum oturumlar›nda çok ciddî, çok önemli konular› Adanal›lar›m›za arz edecekler. Sabanc› Merkez
Camiinde ilk defa kitap fuar›m›z›n
aç›l›ﬂ› olacak, fuar 10 gün süreyle
devam edecek. Yine Menderes Kapal› Spor Salonumuzda, 35 kiﬂilik bir
iﬂtirakçiyle, Türk Tasavvuf Musikisi
ekibi ve sema gösterisi düzenledik.
Üniversite ö¤rencileri aras›nda,
kompozisyon yar›ﬂmas›, mektup yar›ﬂmas›, ﬂiir yar›ﬂmas› tertip ettik.
Ayr›ca, Sabanc› Merkez Camiinde,
de¤erli iﬂadamlar›m›z›n katk›lar›yla
Kutlu Do¤um Aﬂ› ad› alt›nda bir ikram düzenledik.” dedi.
Mehmet Bar›ﬂ konuﬂmas›n›n sonunda “Cenab-› Hak, ülkemizi, her
türlü bozucu ve y›k›c› faaliyetlerden,
faaliyet gösterenlerin ﬂerrinden muhafaza etsin.” dedi.

KDH Aﬂ›

KUTLU DO⁄UM AﬁI
K

utlu Do¤um Haftas›’n›n vazgeçilmez bir parças› haline gelen
“Kutlu Do¤um Aﬂ›” bu y›lda, hemen
hemen her ilimizde çeﬂitli ikramlarla icra edildi.
Çeﬂitli illerimizde, yörenin yemek
kültürüne has olarak haz›rlanan aﬂlar, cami avlular›nda, meydanlarda,
ﬂenliklerde vatandaﬂlar›m›za ikram
edildi. Sponsorlu¤unu hay›rsever vatandaﬂlar›m›z›n yapt›¤› Kutlu Do¤um Aﬂlar›n›n haz›rlanmas›n› yine
bu hay›rsever vatandaﬂlar›m›z üstlenerek, sevgili Peygamberimizin do¤um gününde ikram etmenin hazz›n› tatt›lar. Kendileri ile yapt›¤›m›z
görüﬂmelerde. “Böyle bir günde
O’nun hürmetine insanlara ikramda
bulunmak bizim için büyük bir mutluluk kayna¤›” ifadesi, insanlar›m›zda peygamber sevgisinin nas›l tezahür etti¤inin bir göstergesi idi.
Bu y›l aç›l›ﬂ start›n›n Adana ilimizde verildi¤i Kutlu Do¤um Haftas›

münasebetiyle, yine hay›rsever vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan haz›rlanarak ikram edilen Kutlu Do¤um
Aﬂ›’na ilgi bir hayli fazlayd›.
Kutlu Do¤um Aﬂ›’n›n ilk ikram›
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Adana Valisi
Cahit K›raç, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç Durak’›n vatandaﬂlar›m›za pilav da¤›t›m› ile baﬂlad›.
Adana Sabanc› Merkez Camii avlusunda yerlerini alan hay›rsever vatandaﬂlar›m›z, haz›rlad›klar› Kutlu Do¤um Aﬂ’›n›, vatandaﬂlar›m›za rahat

bir ﬂekilde ikram edebilme amac›yla
caminin de¤iﬂik bölümlerine büyük
sofralar kurarak, o günün de verdi¤i
heyecan ve sevinçle ziyaretçilerin tamam›na ulaﬂt›rma gayretine girmiﬂlerdi. Kutlu Do¤um Aﬂ›’n› alan ve ellerinde birer gülle alana yay›lan vatandaﬂlar›m›z›n yüzünde, böyle bir atmosferin verdi¤i mutlulu¤u görmek
bizlere de büyük bir sevinç yaﬂatt›.
Art›k Kutlu Do¤um Haftas› ile özdeﬂleﬂen Kutlu Do¤um Aﬂ› geleneksel Türk kültürünün bir devam› olarak bundan sonra da daha da yay›larak devam edecektir.
Bültenimiz vas›tas›yla Kutlu Do¤um Aﬂ›’n›n
haz›rlanarak ikram edilmesinde eme¤i geçen
herkesi, sponsorlar›m›z›
tebrik ediyor, yapt›klar›
bu anlaml› hizmetten
dolay› kendilerini kutluyoruz.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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KDH Gül Günü

G Ü L GÜNÜ
GÜ NÜ
GÜL
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GÜL GÜNÜ
Gül yüzünü rüyam›zda görelim
ya Rasullallah
Mübarek ravzana yüzler sürelim
ya Rasulallah

içeklerin en güzeli olan gül, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in simgesi olarak kabul edilmiﬂ, Gül’ün güzel kokusu da sevgili Peygamberimizin mübarek tenine benzetilmiﬂtir.

Ç

Bu benzetmeler, ‹slâm’› bir “Sevgi dini” olarak alg›layan aziz Türk Milletinde, bir hayat, kültür ve medeniyet seçkincili¤iyle derin bir zevk ve estetik boyut
kazanm›ﬂt›r.
Türk Milleti, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in tüm insanl›¤› hedef alan ebedî ça¤r›s›n› bir “gül müjdesi” gibi alg›lam›ﬂ, gitti¤i her yere
bu sevginin ›ﬂ›¤›nda kardeﬂlik, sevgi ve muhabbet

götürmüﬂ, her yere sevgi güllerinin kokusunu yaym›ﬂt›r.
Gül’ün milletimizde ayr› bir önemi ve yeri vard›r.
Bu anlay›ﬂtan hareket eden Türkiye Diyanet Vakf›
1996 y›l›nda, Gül Günü ihdas etti. Bu y›l 11’ncisi kutlanan Gül Günü kampanyas› Adana ‹limizde Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu’nun konuklara gül takdim etmesiyle baﬂlad›.
Tüm ülke genelinde müftülükler ve ﬂubelerimiz
arac›l›¤› ile gül muhabbetinin yay›lmas› amac›na yönelik yüzbinlerce gül da¤›t›ld›.
Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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KDH Fuar

Kutlu Do¤um Haftas›

“

‹lim ve
hikmet
mü’minin
yitik mal›d›r.
Nerede
bulursa
al›r.

“

Hadis-i ﬁerif
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Kitap Fuar› ve El Sanatlar› Sergisi
er vesileyle, okuyucu ile kitaplar› buluﬂturma gayretinde olan
Vakf›m›z, bu y›l Adana ilimizde Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle de bir kitap fuar› ve el sanatlar› sergisi açt›.

H

Adana Merkez Sabanc› Camii avlusunda kurulan fuar›n aç›l›ﬂ› Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli
Heyeti Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Adana Valisi Cahit
K›raç, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç Durak taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Aç›l›ﬂ› yapan heyet, stantlar› tek tek dolaﬂarak, fuara iﬂtirak eden yay›nevleri sorumlular› ile görüﬂerek kendilerini
tebrik ettiler.
Fuar alan›nda han›mlar›n, el eme¤i göz nuru olarak nitelendirilen çeﬂitli iﬂlemelerin yer ald›¤› bir de el sanatlar› sergisi düzenlendi.
Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle düzenlenen bu etkinlik,
gerek yay›nevlerini, gerek kitapseverleri, gerekse Kutlu Do¤um’a
gönül verenleri mutlu etti.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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KDH Konser

TÜRK TASAVVUF
MUS‹K‹S‹ KONSER‹

B

ir hafta süreyle, sempozyum, panel, konferans,
de¤iﬂik alanlarda gerçekleﬂtirilen yar›ﬂmalar, fuarlar ve sosyal etkinliklerle dolu dolu yaﬂanan Kutlu
Do¤um Haftas›nda, insanlar›m›za bu manevi iklimin atmosferinde mistik bir hava yaﬂatma düﬂüncesiyle “Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema
Gösterisi” düzenlendi.
Kültür Bakanl›¤› Konya Türk Tasavvuf Müzi¤i
Toplulu¤unun sergiledi¤i gösteri salonda bulunan
vatandaﬂlar›m›za unutulmaz anlar yaﬂatt›.
Özellikle, büyük bir sessizli¤in hakim oldu¤u,
adeta nefeslerin tutuldu¤u sema gösterisinde heyecan›n doruk noktas›na ç›kt›¤› gözlendi. Birer kelebek gibi kanatlan›p, güneﬂ etraf›nda dönen pervaneleri and›ran semazenlerin sundu¤u program›n
salonda oluﬂturdu¤u o mistik havan›n herkesi etkiledi¤i gözlendi.
Konser ve sema gösterisinde salonu dolduran
kalabal›¤a, Anada ‹l Müftülü¤ümüz taraf›ndan haz›rlanan Peygamberimizin hayat›n› anlatan risale
TDV
da¤›t›ld›.

Gönüllerin sultan›, baﬂlar›n tac› sensin,
Kainat›n efendisi, ‹slam›n nuru sensin,
Yaradan›n habibi, sebeb–i alem sensin,
Hatemü-l enbiyas›n, ziﬂan›m›zs›n efendim.

Sen olmasan bu beden can› neylesin,
Yolcusuz kervan› hanc› neylesin,
Merhemi yoksa sanc› neylesin,
Merhemsiz dertlerin derman›s›n efendim.

Adresi olmayan mektup gibi meçhullerdeyim,
Sahili bulamayan bir minik dalga gibi ummanlarday›m,
Kanar yüre¤imin yaras›, fenalarday›m,
Dünyada tek ümidim, tek çaremsin efendim.

Takarlar bir gün baﬂ›m›za zehirli tac›,
Sensiz bulunmaz bu dertlerin ilac›,
Dayan›lmaz düzeye geldi bu ac›,
Senden gayri derman›m›z olmaz efendim.

Sen gittin ya efendim, güller hep solgun gibi,
Ç›lg›n dalgalar sanki, hasretten durgun gibi,
Senin aﬂk›nla yanan yürekler vurgun yedi,
Bir kuru yaprak gibi solduk efendim.

Günah›ma tevbe edip açsam gözümü,
Tuttum art›k dilimi, kestim sözümü
Taﬂ›na topra¤›na sürsem yüzümü,
Tutar m›s›n ellerimden, y›k›lmadan efendim.

Denizler söndüremez içimdeki yang›n›,
Anlatamaz a¤›tlar içimdeki feryad›,
Kimseler dindiremez yüre¤imdeki kan›,
Boz bulan›k bulutlar, mesken tuttu efendim.

Gönüllerin sultan› alemlere rahmetsin,
Yaradan övmüﬂ seni, her ﬂeyden yücesin,
Dudaklardan dökülen en güzel hecesin,
Sana söylenen sözler azd›r efendim.

Hasretinin ac›s›ndan büküldü belim,
Ürperdi yüre¤im, tutuldu dilim,
Onca suya ra¤men kurudu gülüm,
Güller sultan›na yasta efendim.
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Ali YILMAZ
Çukurova Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi ö¤rencisi

Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Adana ‹l Müftülü¤ü taraf›ndan
‹lahiyat Fakültesi ö¤rencilerine yönelik ﬂiir yar›ﬂmas›nda birincili¤i kazanan ﬂiir.

Efendim

Gül yüzüne, gülümsemene bülbüller hasret kald›,
Senden geriye dünyada güllere esaret kald›.

A¤las›n nergis, a¤las›n sema, a¤las›n ebr-i insan
Gönlü sonbahar gözü yaﬂla dolan bir suret kald›.

Sen gelmeden, seni özlemle bekleyenlerin vard›,
Senin ad›n ‹sa’n›n dudaklar›nda Ahmet kald›.

Gitti¤in yerlerde bahar var, sonsuz güllerle bahar,
Ölüm ki bahar muﬂtusu, ölüm bize vuslat kald›.

Senindi o karanl›k göklerin kandili y›ld›zlar,
Nurunla parlad› ay, nurun onda emanet kald›.
Kutlu bir devir, seninle çöllere rahmet ya¤›rd›,
Asr-› Saadetten hazin gönlümde bir Ahmet kald›.
Sultan›m, Mekke çöllerinde dikenleri sulard›n,
Dikenler aras›nda güllerden bir buket kald›.
Bir dua var duda¤›nda, “ümmetim” sesi semada
Sultan›m, ümmetin sana hayran, sana hasret kald›.
Ay yüzlüm! Seni gören gözler art›k görmez alemi,
Ki do¤du güneﬂ, kaybolmak, y›ld›zlara adet kald›.
Güzellikler getirdin aleme, güzellikler sundun,
ﬁimdi yoksun, dillerde güzel ismin Muhammet kald›.

Hatice OCAK
Adana Tepeba¤ ‹mam-Hatip Lisesi ö¤rencisi

Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Adana ‹l Müftülü¤ü taraf›ndan Adana’daki
‹mam-Hatip Lisesi ö¤rencileri aras›nda aç›lan ﬂiir yar›ﬂmas›nda birincili¤i kazanan ﬂiir.

Sen Gittin Sultan›m

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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KDH SEMPOZYUM • 2005

B

u y›l aç›l›ﬂ› Adana’da yap›lan ve coﬂkuyla kutlanan Kutlu Do¤um Haftas›
program› çerçevesinde yine Adana
ilinde “Dinin Dünya Bar›ﬂ›na Katk›s›”
konulu bir sempozyum düzenlendi.
Seyhan Oteli Konferans Salonu’nda
tertip edilen ve iki gün süren sempozyuma, Türkiye genelinden kat›lan
sahas›n›n uzman› ilim adamlar› tara-

I. OTURUM

Oturum Baﬂkan› : Doç.Dr. ‹smail Karagöz
Tebli¤
: ‹lahi Dinlerin Gayesi
Tebli¤ci
: Prof.Dr. M. Saim Yeprem
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f›ndan sunulan tebli¤ler ve yap›lan
müzakerelerle; dinin, özellikle de ‹slam dininin dünya bar›ﬂ›na katk›lar›
örnekleriyle anlat›ld›.
Bültenimizde özet olarak sizlere
aktard›¤›m›z; sempozyumda sunulan tebli¤ler ile yap›lan müzakereler,
ayr›ca Türkiye Diyanet Vakf›nca kitap
olarak bast›r›lacakt›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

Müzakereciler

: Prof.Dr. Hayrettin Karaman
: Prof.Dr. Osman Bilen

‹lahi Dinlerin
Gayesi
Prof.Dr. M. Saim Yeprem
D‹B Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi
nsan› yeryüzünde baﬂ›boﬂ b›rakmayan Yarat›c›n›n zaman zaman insano¤lu ile iletiﬂime
girerek, insanlar›n bireysel ve toplumsal hayatta mutlulu¤unu sa¤layacak temel ilkeleri
ortaya koydu¤una ve bu sürecin son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar devam etti¤ine
iﬂaret ederek tebli¤ine baﬂlayan Prof.Dr. M.
Saim Yeprem, ilk peygamberden son peygambere gelinceye kadar bütün peygamberlerin,
ayn› kaynaktan beslenmelerinin tabii sonucu
olarak ayn› gerçekleri insanlara hat›rlatt›¤›n›
ve hepsinin ayn› temel ilkeleri ortaya koydu¤unu belirterek, “Bu evrensel niteli¤i Cenab-›
Hak “Allah kat›nda din, ﬂüphesiz ‹slamiyet’tir.
Âl-i ‹mran 003/019” ayetinde dile getirmektedir.” dedi.
Tebli¤ini, dinin mahiyeti ve tan›m›n› belirleyerek sürdüren Yeprem, “Yayg›n olarak bilinen
ve kabul edilen bir tarife göre, ki bu tarif Tehânevî’ye aittir, ‘Din, ak›l sahiplerini, kendi iradeleriyle, dünyada salaha, ahirette ise felaha sevk
eden, Allah taraf›ndan konulmuﬂ bir kanundur.’
Yak›n dönem Türk alimlerinden, eski Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›, Ahmed Hamdi Aksekili bu tarifi detayland›rarak dini ﬂöyle tan›mlar: ‘Din, ak›l sahiplerine yarat›l›ﬂlar›n›n gayesini bildiren, onlar›
kendi seçim ve iradeleriyle, bizatihi hay›r olan
ﬂeylere, dünyada salaha, ahirette kurtuluﬂa ve
kemâle götüren, onlar›n maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan ilahi bir kanundur.’
Örnek olarak verilen tarifden de fark edilece¤i üzere, ‹slam alimlerinin Hak Din tan›mlar›,
bütünüyle ele al›nd›¤›nda, baz› noktalarda de-

‹

¤iﬂmekle beraber, hepsinde zikredilen ortak
ifadeler bulundu¤u görülür.” dedi.
‹slam alimlerinin dinlerin temel gayesini beﬂ
esas halinde formüle etti¤ini belirten Prof.Dr. M.
Saim Yeprem, “‹slam alimleri, ilahi dinlerin yanl›ﬂ yorumlanmas›n›n önünü kesmek üzere, ortak
gayeyi tespit için çaba harcam›ﬂlar ve ittifak halinde, “ilahi dinlerin” temel gayesini beﬂ esas
içinde ifade etmiﬂlerdir. Dinin tan›m›nda ortaya
konan dünya ve ahiret saadetini gerçekleﬂtirme
hedefine yönelik bu beﬂ temel esas ﬂunlard›r:
1. ‹nsan›n nefsini korumak
2. ‹nsan›n mal›n› korumak
3. ‹nsan›n akl›n› korumak
4. ‹nsan›n neslini korumak
5. ‹nsan›n dinini korumak
‹ﬂte bu beﬂ esas bütün ‹lahi dinlerin gayesidir ve bugün evrensel de¤erler olarak da ifade
edilmektedir ki “Bütün insanl›¤› korumak” ﬂeklinde tek esasa irca etmek de mümkündür.”
dedi.
‹nsan haklar› beyannamesinde yer alan evrensel de¤erlerin dikkatle mütalaa edilmesi halinde. bunlar›n bütünüyle, bu beﬂ esasa irca edilebilece¤ini ifade eden Yeprem, “Bunun yan›nda
Hz. Peygamber’in Veda Hacc›’ndaki hutbesi de
incelendi¤inde, ‹nsan haklar› beyannamesinden
on beﬂ as›r önce de aynen bu evrensel prensiplerin aç›kland›¤› müﬂahede edilecektir.
Kur’an-› Kerim iyi okundu¤u takdirde aç›kça görülecektir ki gerek muhtelif ayetlerde ve
gerekse bütününün taﬂ›d›¤› mesajda bu beﬂ
esas hep ön planda tutulmaktad›r.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Prof.Dr. Hayrettin Karaman
Emekli Ö¤retim Üyesi - Yazar

MÜZAKERELER

inleyicilere sevenler ve sevilenler diye hitap ederek müzakeresine baﬂlayan Prof.Dr. Hayrettin
Karaman, “Kimi sevenler? Allah Teala’n›n insana
bahﬂetti¤i çok önemli kabiliyetler var. Sevgili Baﬂkan›m›z›n konuﬂmas›nda da söyledi¤i gibi, erdemler,
melekeler, kabiliyetler, özellikler var. Bunlardan bir
tanesi de, sevmektir. Sevmek, sevebilmek, sevgi
dedi¤imiz duygu, s›r, t›ls›m, çok büyük bir de¤erdir.
‹nsan›n bu de¤eri niçin kulland›¤›na çok dikkat etmesi gerekir.” dedi.
‹ki türlü sevgi oldu¤unu belirten Karaman, “Bizim edebiyat›m›zda ve özellikle tasavvuf düﬂüncesinde, aﬂk›, sevgiyi, mecazi ve hakiki diye ikiye ay›rm›ﬂlard›r. Ne kadar güzel, ne kadar kapsay›c› bir
düﬂünce gelene¤imiz var. Demek istiyor ki, bütün
sevgiler, as›l mahbuba, as›l sevginin kayna¤›na yöneliktir. Bütün sevgiler, yeter ki sevgi olsun. ‹nsan
sevmesini bilsin ve bir ﬂeyi sevsin.” dedi.
Tebli¤inin as›l konusunun, dinlerin gayesi oldu¤una iﬂaret eden Karaman, “Burada iki kelime var,
dinlerin amac›, gayesi. Yani, niye din var, din niçin
var, niçin insan hayat›nda din diye bir ﬂey do¤muﬂ?
Dinler kelimesi geçiyor. Dinler tarihine bakt›¤›m›z
zaman da, dinler tarihi yazarlar›, bu dinleri, ilahi ve
beﬂeri ya da vahye dayanan dinler, vahye dayanmayan dinler ﬂeklinde ay›r›yorlar.” dedi.
Dinler tarihçilerinin, antropologlar›n ve sosyologlar›n din felsefesinin, dinle ilgili di¤er disiplinlerin,
bilim dallar›n›n, din kavram›n› kendilerine göre tan›mlay›p, kendilerine göre tasnif edebileceklerini

D
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belirten Prof.Dr. Hayrettin Karaman, “Ama, biz, ﬂurada, burada ahir zaman nebisi, Fahri Kainat S.A.V.
Efendimizin 1434. do¤um y›l›n› tespit etmek üzere
bulunuyoruz. O halde, biz O’nun tan›mlamas› ve
O’nun getirdi¤i kitaptaki din kavram› ve bu dinin
gayesi üzerinde durmal›y›z.” dedi.
Beﬂeri din olamayaca¤›n› vurgulayan Karaman,
“Ben, bir mümin, ama ayn› zamanda âkil bir mümin olarak ve akl›n› da kullanan bir mümin olarak,
ﬂöyle düﬂünüyorum: Beﬂeri din olmaz.” dedi.
Niçin beﬂeri din olamayaca¤›n› geniﬂ ﬂekilde
ele alan Prof.Dr. Hayrettin Karaman, “Dinin merkezinde Allah – kul iliﬂkisi vard›r. Dinin merkezinde
Allah vard›r da diyebilirsiniz. Allah vard›r, O’nun yaratt›¤› kul ve yaratt›¤› kul ile Allah aras›nda, Allah’›n murad›na ve r›zas›na uygun bir iliﬂki ve nas›l
kurulaca¤› sorusunun cevab› vard›r. O halde, din,
bir kere, Allah’› tan›mlamak, Allah’› bildirmek durumundad›r. ” dedi.
Allah hakk›ndaki bilgiye ancak Allah’›n bildirmesiyle vak›f olunabilece¤ine iﬂaret eden Prof.Dr.
Hayrettin Karaman, “E¤er bir insana Allah kendini anlat›rsa, yani bir insana, Allah hakk›ndaki bilgiyi Allah verirse, o bilgi hakk›yla bilgi olmaz m›;
olur. ‹ﬂte Ebu Hanife diyor ki: ‘Sen kendin bana kitab›nda kendini anlatt›n, Senin varl›¤›n, vücudun
nas›l, s›fatlar›n nas›l, niteliklerin nas›l, isimlerin
neler, bu isimlerin anlam› ne; bunlar› kendin anlatt›¤›n için hakk›yla bildim. Ama, bir de bana b›rakt›¤›n taraf var; o da; sana kulluk etmek, sana
ibadet etmek, onu bana b›rakt›n, iyi yolda kullanaca¤›m seçimime, tercihime b›rakt›n, onu bana
b›rakt›n, ben onda acizim, sana onun için hakk›yla kulluk edemedim’ diyor.” dedi.
Dinin üç unsuru oldu¤unu, bunun tebli¤de de
yer ald›¤›n› ifade eden Prof.Dr. Hayrettin Karaman,
“Dinin üç unsuru vard›r; Allah’a iman, ahrete iman,
ameli salih. Ahrete iman, gayb alemine dairdir. Hiçbir ilim, ak›l kapasitemiz, Allah’›n bize verdi¤i bilgi
araçlar›n›n hiç biri madde ötesine bizi götüremiyor.
Perdeyi aç›p ahreti, ruhu, cenneti, cehennemi bize
akl›m›zla ve ﬂu baﬂ›m›zdaki gözümüzle –kalp gözüyle de¤il- gösteremiyor. Gösteremedi¤ine göre, dinde de ahrete iman var, ahrete nas›l iman edersiniz?
Ahret diye bir ﬂey varm›ﬂ, inand›m diyemezsiniz.
Ahreti bilmeniz, ahret hakk›nda bir bilgi sahip ol-

Doç.Dr. Osman Bilen
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

man›z laz›m. O bilgiyi de ancak gayb› bilen verir.
Gayb› bilen Allah’t›r.” dedi.
‹nsanl›¤›n dün oldu¤u gibi bugün de, yar›n da
dine ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Prof.Dr. Hayrettin Karaman sözlerini ﬂöyle tamamlad›: Bugün hâlâ
ve yar›n da, Allah’›n vahyine dayanan, Hazret-i

ebli¤de; ilahi dinlerden ‹slam dininin kastedildi¤ini ifade eden Doç Dr. Osman Bilen, “Buradaki din ezeli ve ebedi din olarak, insanl›¤›n ilk ve
son dini olan f›trat dini olarak ‹slam kastedilmektedir. Ço¤ul olarak “dinler” ise Allah taraf›ndan
çeﬂitli dönem ve insan topluluklar›na gönderilen
bu de¤iﬂmez f›trat dininin tezahürleri kastedilmektedir.” dedi.
‹slam dini ve gelene¤i çerçevesinde dinin tan›m› ve gayesi hakk›ndaki de¤erlendirmelerle süren
bildirinin vurgulad›¤› tan›m›n üzerinde duraca¤›n›
belirten Doç Dr. Osman Bilen, “Din… dünyada salaha… ahirette felaha sevk eden ilahi bir kanundur” ifadesi sempozyumun da konusunu özetler.
Dinin Dünya Bar›ﬂ›na Katk›s› baﬂl›¤› ile “salah,” konusunun seçilmesi isabetli olmuﬂtur. Sulh ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›nda ve bu sayede de, insanl›¤›n
kurtuluﬂa ermesinde dinin katk›s›n› anlamak için
do¤umunu kutlad›¤›m›z Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in daima hat›rlanmas› ve sürekli yeniden
anlaﬂ›lmas› gerekir.” dedi.
Daha sonra ‘‹slam’ ve ‘Müslüman’ kavramlar›na aç›kl›k getiren Bilen, “Güven ve emniyet veren
bir peygamberin getirdi¤i dinin ad› olan ‹slam,
insanl›¤a güven huzur ve esenlik vermeyi ilke ve
gaye edinen bir inanç ve tutumu ifade eder.

T

Adem’den hatemül embiyan›n zaman›na kadar
hangi hay›rl› iﬂi gördüyse, bundan sonra da insanl›k
var oldu¤u sürece o hay›rl› iﬂi görmeye devam edecek, gayesini, vaz ediliﬂ gayesini gerçekleﬂtirecek ve
insanlar dinle sa¤l›kl› iliﬂki kurduklar› sürece, dünya
ve ahrette mutlu olman›n yolunu bulacakt›r.

Esenlik ve güven anlam›na gelen silm kelimesinden türeyen ve geçiﬂli bir anlam kazanan ‹slam
kavram›, baﬂkalar›na güven, emniyet, huzur ve
esenlik duygusunu ihtas ettirmeyi ifade eder.
Müslüman kimse ise, içinde yaﬂad›¤› do¤al dünyada Yarat›c›s›n›n koydu¤u hayat ve dirlik düzeni
içinde buldu¤u huzur, emniyet ve güvene uygun
yaﬂayan, hem de içinde yaﬂad›¤› beﬂeri dünyada
hemcinslerine esenlik ve güven hissi sa¤layan kiﬂidir.” dedi.
Bar›ﬂ ve savaﬂ kavramlar›n›n da zaman zaman
yanl›ﬂ kullan›ld›¤›na dikkat çeken Doç Dr. Osman
Bilen, “Bar›ﬂ; t›pk›, adalet, eﬂitlik, hakkaniyet gibi
derecelendirme kabul etmeyen, z›dd› olmayan
kavramlard›r. Yani az ya da çok bar›ﬂtan, adaletten; az ya da çok eﬂitlikten söz edilemez. Bar›ﬂ›n
z›dd›, savaﬂ de¤ildir. Bar›ﬂ savaﬂ halinin bulunmay›ﬂ› da de¤ildir. Bar›ﬂ, temel insanî de¤erlerin tehdit ve k›s›tlamalar›n, insanî idealler ve emellerin
gerçekleﬂtirilmesinin önünde engellerin olmay›ﬂ›
anlam›na gelir.” dedi.
Kavram ve laf›zlar›n önemine dikkat çeken Osman Bilen, “Beﬂeri dünyam›z›n inﬂas›nda kavram
ve laf›zlar›n ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r. Savaﬂlar›n gerçek sebeplerini gizlemek için, dünyadaki tüm savaﬂlar›n dini oldu¤u ﬂeklinde bir “tezvirat” yay›lmak istenmektedir. Elbette, tarihte dini saikler ile savaﬂan insan ve topluluklar olmuﬂtur ve günümüzde mevcuttur. Ayn› ﬂekilde herhangi bir savaﬂ› meﬂrulaﬂt›rmak için dini duygular›n uyand›r›lmas› yoluna da gidilmektedir.” dedi.
Bu konuda ﬂeffaf olman›n gere¤ine iﬂaret
eden Doç Dr. Osman Bilen, “Savaﬂlar›n gerçek nedenleri ve saikleri aç›kl›kla tart›ﬂ›lmamaktad›r. Dini, savaﬂlar›n sebebi gibi göstermekle, savaﬂlar›n
esas gerekçelerini tart›ﬂmaktan kaç›nmak için f›rsat yarat›lmaktad›r. O nedenle, tarihte ve günümüzde savaﬂlar›n yegâne sebebinin dini ayr›l›klar
oldu¤u iddias› bir öncül olarak kabul edilerek,
bundan da dini gayreti yüksek, fakat dini bilgileri
yanl›ﬂ ve cahil olanlar›n bu çat›ﬂmalardan sorumlu oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olacakt›r.” dedi.
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II. OTURUM

Oturum Baﬂkan›
1. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereciler

:
:
:
:

Prof.Dr. M. Salih K›rkgöz
‹slam ve Bar›ﬂ
Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ
Prof.Dr. Halife Keskin
Prof.Dr. Ahmet Yaman

2. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereciler

: Dinler Aras› ‹liﬂkinin
Dünya Bar›ﬂ›na Katk›s›
: Prof.Dr. Ali ‹hsan Yitik
: Prof.Dr. Yümni Sezen
Doç.Dr. Mahmut Ayd›n

‹slâm ve
Bar›ﬂ
Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

ünyada bar›ﬂ kadar güzel, bar›ﬂ kadar insan mutlulu¤una katk›da bulunmuﬂ say›l›
kavram›n bulundu¤unu vurgulayarak tebli¤ine baﬂlayan Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ, ‹nsanl›k tarihi incelendi¤inde; insanl›¤›n nefes al›p
mutlu oldu¤u, dünyan›n imar edildi¤i, tarlalar›n, bahçelerin ekilip dikildi¤i, fabrika bacalar›n›n tüttü¤ü, üretimin artt›¤›, bolluk ve
bereketin ço¤ald›¤›, çocuklar›n ve gençlerin
rahatça okutulup e¤itildi¤i, bilim ve felsefenin, edebiyat ve sanat›n geliﬂti¤i, ﬂehirlerin,
kasabalar›n, yollar›n, köprülerin, barajlar›n

D
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inﬂa edildi¤i zamanlar›n bar›ﬂ dönemleri oldu¤unun net bir biçimde görülece¤ini ifade
etti.
‹nsanl›¤›n, yücelik ve erdem ad›na ne kazand›ysa, bunlar›n hepsinin bar›ﬂ dönemlerinin ürünü oldu¤una iﬂaret eden Ateﬂ, “Bar›ﬂ,
medeniyetlerin kurulmas› için temel ﬂartt›r.
Bar›ﬂ›n olmad›¤› yerde, medeniyetten, insan›n mutlulu¤undan, onun baﬂta yaﬂama
hakk› olmak üzere temel haklar›ndan, yüce
de¤erlerden, bilim ve felsefeden, bolluk ve
bereketten söz edilemez.” dedi.

Tüm dinlerin bar›ﬂ› emretti¤ini belirten Ali
Osman Ateﬂ, “‹slâm kadar, bar›ﬂ kelimesine yak›ﬂan acaba hangi güzel kelime, Rahmet Peygamberi ve Merhamet Medeniyeti’nin Kurucusu
Hz. Muhammed kadar, bu güzel kavram› dillendiren acaba hangi büyük insan vard›r? Kaydedilmelidir ki, Hz. Âdem’den beri gönderilen tüm
peygamberler bar›ﬂ› tavsiye etmiﬂ, tüm ilahi dinler özünde bar›ﬂ› emretmiﬂtir. Nitekim bu yüce
dinin ad› olan ‹slâm kelimesi, Arapça SLM kökünden türemiﬂ olup, Sulh gibi S‹LM kavram› da
bar›ﬂ anlam›n› ifade etmektedir.” dedi.
Kur’an-› Kerîm’de insanl›¤a bar›ﬂ› tavsiye
eden yaklaﬂ›k 150 âyet oldu¤unu ifade eden
Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ, “Yüce Allâh Kur’an-› Kerîm’de bu konuda ﬂöyle buyurmuﬂtur: “Ey imân
edenler! Hep birden bar›ﬂa girin. Sak›n ﬂeytan›n
peﬂinden gitmeyin. Çünkü o apaç›k düﬂman›n›zd›r.” Bakara 2 / 208. Yüce Allâh’›n insanl›¤a rahmetini taﬂ›yan bu son dinin, özünde bar›ﬂ anlam›n› taﬂ›yan ‹slâm kelimesi ile isimlendirilmiﬂ olmas› çok dikkat çekicidir. Yine bu yüce dine inanan kimselere Müslüman denilmiﬂtir.” dedi.

Peygamberimizin de devaml› bar›ﬂ› tavsiye
etti¤ini belirten Ateﬂ, “Hz. Peygamber, altm›ﬂ
küsur y›l süren örnek hayat› boyunca daima bar›ﬂ ve uzlaﬂma yanl›s› bir tav›r sergilemiﬂtir. O,
henüz Peygamber olarak görevlendirilmeden
önce, gençli¤inde, baz› Mekkelilerin adalet ve
bar›ﬂ› temin etmek için kurdu¤u H›lfu’l-Fudûl
adl› gönüllü teﬂkilata kat›larak, yarad›l›ﬂ ve karakterindeki güzelli¤i daha o zamandan sergilemiﬂti.” dedi.
Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ konuﬂmas›n›n sonunda; “kan ve göz yaﬂlar› dinmeyen, her taraf›ndan barut kokular› gelen, ölüm püsküren
dünyam›zda, bar›ﬂ› temin etmenin ‹slâm’›n
gösterdi¤i yüce prensiplerden, renk ve ›rk ayr›mc›l›¤›n›, ﬂiddet ve terörü, sömürüyü reddederek kardeﬂ olmaktan, sevmekten ve paylaﬂmaktan geçti¤ini bir kere daha söylemek durumunday›z. ‹nsanl›¤›n huzuru, mutlulu¤u, yar›nlara emin bir ﬂekilde bakmas›, ancak son
din Yüce ‹slâm’›n ve Son Peygamber Hz. Muhammed’in buyruklar›na sar›lmakla mümkündür.” dedi.

Prof.Dr. Halife Keskin
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

MÜZAKERELER

rof. Dr. Ali Osman ATEﬁ’in takdim etti¤i
tebli¤de “Bar›ﬂ”› Kur’an ve Sünnet perspektifinden gayet net ve veciz olarak anlatt›¤›n› belirten Prof.Dr. Halife Keskin, Tebli¤de
çok sade ve ak›c› bir üslup göze çarpt›¤›n›
söyledi.

P

Tebli¤de, bar›ﬂ›n ‹slam dininin tan›m› ile temellendirilmiﬂ olmas›n›n önemli oldu¤una vurgu yapan Prof.Dr. Halife Keskin, bu ba¤lamda
kelimenin köküne yap›lan at›flar ve kelimenin
kullan›m› ile ilgili olarak Kur’an ayetlerinden örnekler veriliyor olmas›n›n da isabetli oldu¤unu
belirtti.
Tarihteki örneklerin Peygamberimizin daima bar›ﬂ› ön planda tuttu¤unu belirten Keskin, “Peygamberimizin bar›ﬂ› ‹slam Tarihinden
ve bilhassa Hz. Peygamber’in hayat›ndan aktar›lan örnekler de tebli¤in ana fikrini destekler
mahiyette. Hz. Peygamber Efendimizin daima
bar›ﬂ› öncelemesi, bütün hayat› boyunca zorunlu olarak yapmak durumunda kald›¤› bütün savaﬂlarda insan kayb›n›n son derece az olmas›,
-tebli¤de belirtildi¤ine göre her iki taraf›n toplam kayb› bu süre içinde 251 kiﬂidir- kendisine
ve yak›nlar›na eza ve cefa yapanlar› affetmesi
bu meyanda üzerinde durulmas› ve düﬂünülmesi gereken önemli hususlar olarak önümüzde durmaktad›r.” dedi.
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Prof.Dr. Ahmet Yaman
Selçuk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Cihad› meﬂru k›lan sebeplerin, tebli¤de daha
sistemli olarak ele al›nmas› gerekti¤ini belirten
Prof.Dr. Halife Keskin, “ K›ymetli hocam›z gerçi
k›saca iﬂaret etmiﬂ ama Kur’an’da farz k›l›nd›¤›
bildirilen cihad› ve bunu meﬂru k›lan gerekçeleri
de sistemli olarak iﬂleseydi iyi olurdu diye düﬂünüyorum. Zaten savaﬂtan bazen kaç›nmak da
mümkün olmuyor. ‹ﬂte Çanakkale, ‹stiklal harbimiz. Bunlar milletimizdeki cihad ﬂuuru ve ﬂehitlik anlay›ﬂ› olmasayd› kazan›labilir miydi?” dedi.
Daha sonra savaﬂ› meﬂru k›lan sebepler olarak Kur’an’da zikredilen hususlara k›saca iﬂaret
eden Halife Keskin; bunlar› ﬂöyle s›ralad›:
1. Hacc 22/39. da iﬂaret edildi¤i gibi sald›r›ya maruz kalma hali: “Kendilerine karﬂ› savaﬂ
aç›lanlara zulme u¤ram›ﬂ olmalar› sebebiyle
harbe izin verildi.”

slam›n ve onun peygamberinin bar›ﬂ merkezli bir mesaja sahip oldu¤unu vurgulayan, “veciz
ve faydal› tebli¤i dolay›s›yla say›n Ateﬂ’e teﬂekkür ediyorum” diyerek müzakeresine baﬂlayan
Prof.Dr. Ahmet Yaman, evrensel bir ça¤r›ya sahip olan ‹slam›n ve bütün evrene rahmet olarak
gönderilen bir peygamberin, savaﬂ› ön planda
tutmas›n›n düﬂünülemeyece¤ine iﬂaret etti.
Savaﬂ›n arzu edilen bir durum olmamas›na
ra¤men, bir vak›a oldu¤unu vurgulayan Yaman,
“Fakat bu gerçek, buna paralel bir baﬂka gerçe¤in göz ard› edilmesine yol açmamal›d›r. O da,
sahip olunan güç nisbetinde ﬂirke ve zulme müdahale etmek, ‹slam›n bu evrensel mesaj›n› kitlelere ulaﬂt›rman›n önündeki engelleri bertaraf

‹
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2. Nisa 4/75 de iﬂaret edildi¤i gibi imanlar›
sebebiyle zulme u¤ram›ﬂ Müslümanlar› zulümden kurtarmak için: “..Ey Rabbimiz! ‘Bizi ahalisi zalim olan ﬂu ülkeden ç›kar. Bize taraf›ndan
bir yard›mc› gönder. Bize sahip gönder.’ diyen
erkekler, kad›nlar ve çocuklar için düﬂmanla savaﬂm›yor musunuz?”
3. Yap›lm›ﬂ olan sulhun düﬂman taraf›ndan
bozulmas› ve düﬂman›n sald›rganl›k göstermesi. “e¤er ahitlerinden sonra yeminlerini bozarlar ve dininize sald›r›rlarsa küfrün önderlerine
karﬂ› savaﬂ›n..”Tevbe 9/12.
4. Görüldü¤ü gibi adaletin önünde engel
olmas› halinde harice karﬂ› savaﬂ meﬂru k›l›nm›ﬂt›r. Bunun temel gerekçesi ise hocam›z›n da iﬂaret etti¤i gibi düﬂman›n sald›rganl›¤›d›r.
etmek, insanl›¤›n din ve vicdan hürriyetini teminat alt›na almak için gayret sarfetmek ve e¤er
bütün bunlar s›cak çat›ﬂmay› yani savaﬂ› gerektiriyorsa ondan da geri kalmamakt›r.” dedi.
Bu dengenin iyi korunmas›n›n gerekti¤ini
ifade eden Prof.Dr. Ahmet Yaman, “Madalyonun tek yüzünü “bar›ﬂ vurgusunu” hesaba kat›p, ikinci yüzünü dikkate almad›¤›m›z zaman,
‹lahî vahiy ile Peygamber tecrübesini de bu
amaca uygun olarak tek tarafl› okumalara tabi
tutma zaaf› baﬂgöstermektedir. Hal böyle
olunca kimi Kur’an kavramlar›, as›l anlam›ndan
ç›kar›l›p kâmusun imkanlar› da zorlanarak esnetilmekte, baz› ayetler farkedilememekte ve
Hz.Peygamber’in sîreti de seçici bir okumaya
tâbi tutulmaktad›r.” dedi.

Dinleraras›
Diyalog ve
Dünya Bar›ﬂ›
Doç.Dr. Ali ‹hsan Y‹T‹K
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
inlerin tarih sahnesine ç›kt›klar› günden itibaren önce ortaya ç›kt›klar› sosyo-kültürel
çevrenin de¤er ve gelenekleri, bilâhare yay›ld›klar› bölgelerin dinleriyle ﬂöyle veya böyle mutlaka bir iliﬂki kurduklar›n› ifade ederek tebli¤ine
baﬂlayan Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik, bu iliﬂkilerin,
genelde mevcut geleneklerin eleﬂtirilmesi veya
mensuplar›yla fiilî çat›ﬂmalar ﬂeklinde gerçekleﬂti¤ini belirtti.
Bu durumu, Yahudilikten ‹slâm’a, Hinduizmden Sihizme kadar hemen her dini gelene¤in tarihinde görmenin mümkün oldu¤una de¤inen Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik, “Dinler aras›ndaki
bu iliﬂkiler zaman zaman bar›ﬂ ve uzlaﬂma ﬂeklinde geliﬂmiﬂ olsa bile, geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar “dinleraras› diyalog” olarak isimlendirilmemiﬂtir. “Dinleraras› diyalog” kavram›,
1965 y›l›nda tamamlanan II. Vatikan Konsülü

D

kararlar› do¤rultusunda Roma Katolik Kilisesi
önderli¤inde baﬂlayan, Dünya Kiliseler Konseyi
ve Birleﬂtirici Kilise (Unification Church) gibi
farkl› Hristiyan teﬂkilatlar›n gayretleriyle 80’li ve
90’l› y›llarda h›z kazanan toplant›lar ve görüﬂmeler için kullan›l›r. Hristiyanl›k ile di¤er dinler
aras›nda bazen ikili bazen de üçlü veya daha
fazla dinsel gelene¤in taraflar› aras›nda bölgesel veya evrensel ölçekte tertip edilen toplant›larda, teolojiden ekolojiye, siyasetten din kurucular›n›n durumuna kadar çok çeﬂitli konular
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve dinler aras›nda ortak bir anlaﬂma
zeminine ulaﬂman›n yollar› aranm›ﬂt›r.” dedi.
Dinleraras› diyalogtan istenilen sonucun
al›namad›¤›n› ifade eden Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik, “Peki “dinleraras› diyalog” beklenen amaçlar› niçin gerçekleﬂtiremedi? Zira Balkanlar,
Hollanda, Kafkasya, Endonezya Orta Do¤u gibi dünyan›n bir çok yerinde halihaz›rda cereyan
eden trajik olaylarda din
farkl›l›¤›n›n önemli bir çat›ﬂma nedeni oldu¤u meydandad›r.” dedi.
‹stenilen sonucun al›namamas›n›n sebepleri
üzerinde duran Yitik, genelde dinleraras› diyalog
düﬂüncesinin, özellikle de
Müslüman- Hristiyan iliﬂkilerinin istenen yönde ilerlemeyiﬂinin nedenlerini
maddeler halinde aç›klad›.
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Prof.Dr. Yümni Sezen
‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

MÜZAKERELER

ar›ﬂ, insan haklar›, kardeﬂlik, birlikte yaﬂama, diyalog gibi kavramlar›n u¤run da çok
ﬂeyin feda edilece¤i kavramlar olmas›na karﬂ›n
bu kavramlar›n günümüzde fazlas›yla istismar
edildi¤ini belirten Prof.Dr. Yümni Sezen, “Günümüzde Irak’da cereyan edenlerin bar›ﬂ ve demokrasi için oldu¤u bile rahatl›kla söylenebiliyor” dedi.
Aç›k, samimi, hilesiz, art niyetsiz olmak ﬂart›yla, dünya bar›ﬂ› üzerinde evrensel bir dinin

Doç.Dr. Mahmut Ayd›n
19 May›s Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
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üzakeresine Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik’in tebli¤inde hakl› olarak 1960’lardan itibaren Kiliselerin önderli¤inde yürütülen diyalog faali-
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etki ve rolünün tart›ﬂ›lamayacak kadar aç›k oldu¤unu ifade eden Yümni Sezen, her ne pahas›na olursa olsun, ‘bar›ﬂ’ anlay›ﬂ›n›n, gerçek bar›ﬂa yetmeyece¤ini söyledi.
Bar›ﬂ›n yanl›ﬂl›klar üzerine bina edilemeyece¤ine dikkat çeken Sezen, “Bar›ﬂ “do¤ru”yu ve “hakikat›” söyleme imkan›n› ortadan
kald›rmamal›d›r. Yanl›ﬂl›k ve do¤ru-hakikat
dediklerimiz, ne kadar izafiyete mahkum edilmek istenirse istensin, do¤ruya, iyiye, güzele
giden yol t›kanmamal›d›r. Hakikate giden yolun dinamizmi öldürülmemeli, herﬂey bar›ﬂ diye dondurulmamal›, buzdolab›na konmamal›d›r.” dedi.
Yanl›ﬂ kavramlar üzerinde yanl›ﬂ bir diyalog
anlay›ﬂ› geliﬂece¤ini ifade eden Sezen, diyalog
çerçevesinde kullan›lan “‹brahîmi Dinler”, “Dinler Aras› Diyalog”,
“Üç Büyük Din”, “Dinler Bahçesi” ve “Müslüman ‹sevî (Müslüman Hristiyan)” kavramlar›n›n
yanl›ﬂ kullan›ld›¤›n› söyledi.
Diyalogda iki tehlikenin daima kap›da bekledi¤ini belirten Prof.Dr. Yümni Sezen, bunlar›
“Diyalogdan diyalekti¤e kaymak” ve “Yanl›ﬂ bir
ittifak anlay›ﬂ›” ﬂeklinde gruplad›.

yetlerinin farkl› din mensuplar›n›n birlikte bar›ﬂ içinde yaﬂayabilecekleri bir dünya oluﬂturma yolunda beklenen katk›y› yapmad›¤›n›n alt›n› çizdi¤ini belirterek baﬂlayan Doç.Dr. Mahmut Ayd›n, “Burada üzerinde durulmas› gereken temel husus, acaba Roma Katolik Kilisesi
ve Dünya Kiliseler Birli¤i gibi Hristiyan kurumlar›n›n niçin Hristiyan olamayanlarla diyalojik
iliﬂki içinde olma ihtiyac› hissettiklerinin sorgulanmas›d›r. Çünkü söz konusu kurumlar›n diyalog faaliyetlerini ve bu konuda yay›mlad›klar› dokümanlar› birlikte ele al›p de¤erlendirdi¤imizde Yitik’in ifade etti¤i gibi Hristiyanlar›n di¤er dinsel gelenek taraftarlar›yla diyalog içinde
olmak istemelerinin muhtemel nedeni hiçbir
zaman “bar›ﬂ ve hoﬂgörü söylemini daha geniﬂ
kitlelere yayarak dinleraras› çat›ﬂmalar› asgariye indirme istek ve arzular›” de¤ildir. Çünkü
hem Katolik Kilisesi, hem de Dünya Kiliseler

Birli¤i yetkilileri Hristiyanlar›, di¤er dinsel gelenek taraftarlar›yla diyaloga girme yönünde
bir tav›r de¤iﬂikli¤ine
teﬂvik ederken, di¤er
taraftan da, tak›n›lacak
bu yeni tavra uygun yeni teolojiler geliﬂtirmek
yerine, teoride yap›lan
baz› manipülasyonlarla
mevcut geleneksel teolojilerini korumaya çal›ﬂmaktad›r. Hatta bu
tarz teolojiler geliﬂtirmeye teﬂebbüs eden teologlar da resmi yetkililer taraf›ndan ﬂiddetle
k›nanarak etkisiz k›l›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.” dedi.
Diyalog sürecinde baz› gizli hedeflerin oldu¤unu iddia eden Doç.Dr. Mahmut Ayd›n, “Hristiyan kurumlar› diyalog masas›na muhataplar›na söylemedi¤i bir tak›m gizli hedeflerle gelince taraflar aras›nda verimli ve faydal› bir diyalog ortam›n›n tesisi için mutlak gerekli olan
karﬂ›l›kl› güven bir türlü sa¤lanamam›ﬂt›r. Karﬂ›l›kl› güven olmay›nca da “dinleraras› diyalog”
ad› alt›nda yap›lan faaliyetler tüm kesimlerin
farkl›l›klar› içinde birlikte bar›ﬂ içinde yaﬂayabi-

lecekleri bir dünya oluﬂturma yolunda beklenen katk›y› yapmam›ﬂt›r. Bunun alt›nda yatan
en önemli etken diyalog
sürecine
kat›lanlar›n
birtak›m gizli niyet ve
amaçlara sahip olmalar›
ve bundan dolay› da ortaya ç›kan karﬂ›l›kl› güvensizliktir.” dedi.
Tebli¤deki dikkat çeken bir baﬂka hususun
da diyalogla ilgilenen
Hristiyan kurumlar›n›n
devaml› surette muhatap de¤iﬂtirmesi ve her
defas›nda farkl› kesimlerle diyalog faaliyetlerini yürütme çabas› oldu¤una vurgu yapan Ayd›n, “Örne¤in kurumsal
diyalogun ilk y›llar›nda Roma Katolik Kilisesi ve
Dünya Kiliseler Birli¤i yetkilileri Hristiyan olmayan ülkelerden davet edilen politikac› ve diplomatlarla diyalog faaliyetlerini sürdürürken, daha sonra akademisyenleri diyalog toplant›lar›na
dahil etmiﬂler, en sonunda da din görevlilerini
ve üst düzey resmi ve resmi olmayan dini liderleri diyalog toplant›lar›na davet etmeye baﬂlam›ﬂlard›r.” dedi.

III. OTURUM

Oturum Baﬂkan› : Prof.Dr. M. Saim Yeprem
1. Tebli¤
: Tarihsel Süreçte
Müslümanlar›n
Bar›ﬂa Katk›lar›
Tebli¤ci
: Prof.Dr. Mehmet Özdemir
Müzakereciler
: Dr. Yaﬂar Yi¤it
Prof.Dr. ‹brahim Sar›çam

2. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereciler

: Milletimizin Anadoluda
Birlikte Yaﬂama Tecrübesi
: Prof.Dr. Mehmet ﬁeker
: Mustafa Varl›
Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›
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Tarihsel Süreçte
Müslümanlar›n
Bar›ﬂa Katk›s›
Prof.Dr. Mehmet Özdemir
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
ebli¤de esas itibariyle, ilk dönem ‹slam tarihinde Müslümanlar›n bar›ﬂa katk›lar› üzerinde duraca¤›n› ifade ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Mehmet Özdemir, ‹lk dönem ‹slam
tarihinde bar›ﬂ aç›s›ndan baz› özgün tecrübelerin ve temel yöneliﬂlerin alt›n› çizmek istedi¤ini
söyledi.
Konuyu daha iyi aç›klamak amac›yla bir çerçeve çizen Özdemir, “Bunun için, ayr›nt›lar aras›nda kaybolmak yerine, herhalde ﬂu tür sorular› sorup cevaplar›n› aramak daha uygun olacakt›r:
- ‹slam’›n neﬂet etti¤i Arabistan co¤rafyas›n›n 632 senesinde, 610 öncesine nispetle daha istikrarl› ve daha bar›ﬂç›l oldu¤unu söylemek
mümkün müdür?
- Dört Halife ve Emeviler döneminde ‹spanya’dan Çin s›n›rlar›na kadar çok geniﬂ bir co¤rafyay› egemenlik alt›na alan Müslümanlar, bu
co¤rafya üzerindeki halklara, bar›ﬂ ad›na Roma,
Bizans ve Sasanilerden farkl› ne getirmiﬂlerdir?
- Tarihsel tecrübemiz, bir co¤rafyada iktisadi hayat›n geliﬂmesi, refah›n yayg›nlaﬂmas›,
ﬂehirleﬂme, bilim ve kültür hayat›ndaki ilerlemenin bar›ﬂ ve istikrarla yak›ndan alakal› oldu¤unu göstermektedir. ‹slam fetihleri sonras›ndaki geliﬂmeler bu aç›dan nas›l bir keyfiyet arz
etmektedir?
- Bir ülkede veya co¤rafyada, toplumu teﬂkil eden s›n›f veya katmanlar aras›ndaki dengedengesizlikler, uzlaﬂma-çat›ﬂmalar da bar›ﬂ›
do¤rudan etkileyen bir faktördür. Bu noktada
geçmiﬂte ‹slam co¤rafyas›nda nas›l bir olgu ile
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r?” dedi.

T
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Daha sonra ‹slam öncesi Arabistan’›nda,
özellikle Hicaz’›n da içinde yer ald›¤› Orta Arabistan’daki, iktisadi kaynaklar›n k›tl›¤› ve kabilevi
yap›n›n do¤as› gere¤i, muhtelif Arap kabileleri
aras›ndaki bask›nlar, ya¤malar ve kan davalar›ndan kaynaklanan sürekli çat›ﬂma ve savaﬂ
haline dikkat çeken Özdemir, “Bu dönemde
asabiye ve ganimet, kabilelerin davran›ﬂlar›n›
belirleyen temel kavramlar olmuﬂtur. Eyyamu’lArab edebiyat›n›n mündemiç oldu¤u savaﬂ k›ssalar›, nesi uygulamas› ve Ficâr harpleri yan›nda, Arap yar›madas›n›n Bizans ve Sasanilerin
kuzeyde ve güneyde egemenlik tesis etmelerine f›rsat veren parçalanm›ﬂ vaziyeti bu durumun en bariz göstergesidir. Keza gerek baz›
Kur’anî ifadeler, gerekse risalete yak›n ortaya
ç›kan ve mensuplar›n›n ço¤unlu¤u yoksullardan
müteﬂekkil olup zenginlerin mallar›n› ya¤malayarak fakirlere da¤›tmakla ünlenen Sa’lûklar hareketi, ﬂehirlerde güçlü-zay›f, zengin-yoksul, köle-efendi ikileminin oldukça keskin bir mahiyet
arz etti¤ini göstermektedir.” dedi
Peygamber Efendimizle birlikte bu bölgeden
baﬂlayarak dünyaya huzurun yay›lmaya baﬂlad›¤›n› belirten Prof.Dr. Mehmet Özdemir, “Bu ortam içerisinde 610 y›l›nda risalet görevini ifa etmeye baﬂlayan Hz. Peygamber’in bu görevinin
sona erdi¤i 632 y›l›na kadar geçen süreçte Arap
yar›madas›n›, tarihinde ilk kez siyasî bak›mdan
bütünleﬂtirdi¤i, eskiye k›yasla daha bar›ﬂç›l ve
daha istikrarl› bir yap›ya kavuﬂturdu¤u, herkes
taraf›ndan bilinen ve teslim edilen bir hakikattir.
Daha sonraki geliﬂmeler, zemin teﬂkil etmesi bak›m›ndan özetle ifade etmek gerekirse, risaletin

Mekke döneminde Hz. Peygamber, yaln›zca tebli¤de bulunmuﬂ, müﬂriklerin fiziki ve psikolojik
bütün bask›lar›na ra¤men Müslümanlar› mukabelede bulunmaktan ve bir çat›ﬂma ortam›na
girmekten özenle sak›nd›rm›ﬂt›r.” dedi.
Peygamberimizin bar›ﬂ› hakim k›lmak amac›yla tesis etti¤i baz› uygulamalara de¤inen
Mehmet Özdemir, “Hz. Peygamber, hicret sonras›nda kendisini Medine’de siyasi ve sosyal bak›mdan parçalanm›ﬂ, oldukça sorunlu ve karmaﬂ›k bir ortam›n içerisinde buldu. Onun olaylar›n seyrine bakarak Medine ve çevresinde bar›ﬂ› hakim k›lmay› öncelikli hedef olarak belirledi¤i ve bunu sa¤lamak için de merkezden çevreye do¤ru geniﬂleyen üç aﬂamal› bir strateji izledi¤i söylenebilir. Bunlardan ilki, meﬂhur ‘muâhât’ (kardeﬂleﬂtirme) uygulamas› idi.” dedi.
‹kinci olarak Hz.Peygamber’in Medine’deki
insanlar› bir üst kimlikte birleﬂtirdi¤ini ifade
eden Prof.Dr. Mehmet Özdemir, “Hz. Peygamber’in güçlenen bu konumuyla, ikinci ve son de-

rece önemli bir ad›m olarak, Medine’de bu sefer Müslümanlarla Müslüman olmayanlar›n,
özellikle de Yahudilerin yine belli haklar ve sorumluluklar dahilinde bir “ümmet” üst kimli¤i
alt›nda bir arada yaﬂamalar›n› mümkün k›lmak
amac›yla Medine Sözleﬂmesi’ni yürürlü¤e koymuﬂtur.” dedi.
Hz. Peygamber’in, merkezden çevreye do¤ru bar›ﬂ› hâkim k›lma stratejisi istikametinde
Medine toplumu ile Medine’yi çevreleyen ve henüz Müslüman olmam›ﬂ kabileler aras›nda antlaﬂmalar yapt›¤›na iﬂaret eden Prof.Dr. Mehmet Özdemir, “Gerek Medine Sözleﬂmesi gerekse Müﬂrik kabilelerle yap›lan söz konusu bar›ﬂ antlaﬂmalar›nda, özellikle dikkat çeken bir
husus, t›pk› Mekke döneminde oldu¤u gibi “sizin dininiz size benim dinim bana” anlay›ﬂ›n›n
varl›¤›n› korumuﬂ olmas›d›r. Birkaç y›l sonra
Necran Hristiyanlar›yla ve Yemen’deki gayr-i
Müslim cemaatlerle yap›lan antlaﬂmalarda da
ayn› anlay›ﬂ tekrar edilecektir.” dedi.

Dr. Yaﬂar Yi¤it
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›

MÜZAKERELER

ar›ﬂ ve savaﬂ›n insanl›k tarihiyle yaﬂ›t, köklü
kavramlar oldu¤unu belirterek müzakeresine
baﬂlayan Dr. Yaﬂar Yi¤it, ‹nsanl›¤›n atas› ve ilk
peygamber olan Hz. Adem’in çocuklar› ile bu
kavramlar›n gündeme geldi¤ini ifade etti.
‹nsanl›k ad›na s›nav› kazanan›n Hâbil, kaybedenin de Kâbil oldu¤unu belirten Yi¤it, “Habil
gün gelmiﬂ Nuh olmuﬂ, ‹brahim olmuﬂ, Musa,
‹sa ve Muhammed (a.s.) olmuﬂ, ama karﬂ›lar›n-

B

da daima bar›ﬂ›, birlikte yaﬂam› hazmedemeyen
bir Kabil bulunmuﬂtur. Dün oldu¤u gibi bu gün
de böyledir. Bar›ﬂ taraftarlar› karﬂ›lar›nda daima
savaﬂ taraftarlar›n› bula gelmiﬂ neticede savaﬂ
bir realite ve adeta insan temel hak ve hürriyetlerinin muhafazas› ve idamesi için kaç›n›lmaz bir
olgu hüviyetindedir. Kur’an-› Kerim’de baz› ayetlerde Allah’›n fitne ve fesat ç›karan insanlar›, baz› insanlarla savaﬂ vb. yollarla engellemesi insanca, bar›ﬂ içinde yaﬂam›n gere¤i olarak zaman zaman dillendirilmektedir.” dedi.
‹nsanlar› iyiye, güzele yöneltmek için Allah’›n
zaman zaman peygamberler gönderdi¤ine iﬂaret eden Dr. Yaﬂar Yi¤it, “Yer yüzündeki hayat
serüvenine halife olarak baﬂlayan insan›n, daha
yarat›l›ﬂ aﬂamas›nda iken melekler taraf›ndan
fesadç› ve kan dökücü olarak nitelendirilmesi,
hatta bir serzeniﬂe konu oluﬂu dikkat çekicidir.
Tarihsel sürece bak›ld›¤›nda savaﬂlar›n, anlaﬂmazl›klar›n temelinde gerçekten insan›n bu iki
niteli¤i oldukça etkin olmuﬂtur. Ancak bu iki nitelik gibi insan›n sahip oldu¤u di¤er olumsuzluklar›n törpülenmesi veya tamamen izalesi için yarat›c› kudret onu hayat yolcu¤unda yaln›z b›rakmam›ﬂ ak›lla beraber zaman zaman onu iyiye,
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Prof.Dr. ‹brahim Sar›çam
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

güzele yönlendirmek üzere kitaplar, peygamberler göndermiﬂtir. Bu peygamberlerden birisi
de Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir.” dedi.
Daha sonra tebli¤i teknik olarak sayfa sayfa
müzakere eden Dr. Yaﬂar Yi¤it, konuﬂmas›n›
ﬂöyle ba¤lad›: “Gerçek ﬂu ki art›k insanl›k tarihte
kalmas› gereken, ama yapay bir biçimde gündeme taﬂ›nmak istenen din veya ideolojik eksenli
çat›ﬂma kültürlerine iltifat etmemektedir. Öte
taraftan dinleri yeni bir anlay›ﬂla ilgi alan›na çe-

rof.Dr. Mehmet Özdemir’in tebli¤inde, ilk dönem ‹slam tarihinde Müslümanlar›n dünya
bar›ﬂ›na yapm›ﬂ oldu¤u katk›lar›, ‹slâm’›n do¤du¤u ve yay›ld›¤› topraklarda ve çevre medeniyetlerde cârî uygulamalarla karﬂ›laﬂt›rmal› olarak veciz bir ﬂekilde özetledi¤ine iﬂaret ederek
konuﬂmas›na baﬂlayan Prof. Dr. ‹brahim Sar›çam, kendisinin de yer darl›¤› sebebiyle tebli¤de yer alamayan birkaç hususa temas edece¤ini belirterek. “Bunlardan birisi, o dönemin, ‹slam medeniyetinin do¤uﬂ aﬂamas›n›n ilk basama¤›n› teﬂkil etmiﬂ olmas›; di¤eri de bar›ﬂa gölge düﬂürebilece¤i düﬂünülebilen iç çekiﬂmeler.” dedi.
Hz. Muhammed’in ‹slamiyeti tebli¤ ile görevlendirildi¤i 7. Yüzy›l baﬂlar›ndan 8. Yüzy›l›n
ortalar›nda Emeviler’in y›k›l›ﬂ›na kadar geçen
yaklaﬂ›k bir buçuk as›rl›k dönemin, ‹slâm medeniyetinin do¤uﬂ aﬂamas› oldu¤unu kaydeden
Prof. Dr. ‹brahim Sar›çam, “Bu aﬂamada ‹slamiyet, Hz. Peygamber döneminde Arap yar›madas›na, bunu izleyen Dört Halife dönemin-
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ken insanl›k, dinlerin özündeki espriye ne denli
ihtiyaç duydu¤unu son iki yüzy›ll›k tecrübelerden
sonra daha iyi kavram›ﬂ bulunmaktad›r. Baﬂta
Kur’an ve alemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamberimiz ekseninde geliﬂen dindarl›k anlay›ﬂ› ve hoﬂgörü kültürü de ‘öteki’lerle birlikte huzur ve bar›ﬂ içinde yaﬂanabilece¤ini göstermiﬂtir.
Bu ba¤lamda ifade etmek gerekirse, ‹slâm dünyas›n›n, ‘farkl›l›klarla birlikte yaﬂama’ kültürünü
yans›tmas› aç›s›ndan ayr› bir yeri vard›r.”

de, ço¤u bar›ﬂ yoluyla gerçekleﬂtirilen fetihlerle
Suriye, Filistin, Irak, M›s›r, Kuzey Afrika, K›br›s,
‹ran ve Horasan topraklar›na yay›lm›ﬂ, bu bölgelerdeki halk›n büyük k›sm› ‹slamiyeti kabul
etmiﬂtir. Kabul etmeyenler de dinî özgürlü¤e
ve hukûkî özerkli¤e sahip bir ﬂekilde varl›klar›n›
sürdürmüﬂlerdir.” dedi.
Bu dönemi; medeniyetin temeli olan manevi dinamiklerin hayata geçirildikleri dönem olarak tan›mlayan Sar›çam, “Bu aﬂama, siyasal
sistemin omurgas›n› oluﬂturan istiﬂare, adalet,
ehliyet, ahlak, siyasal kat›l›mc›l›¤a riayet gibi
Hz. Peygamber’in yönetimde izledi¤i ve ayn› zamanda sosyal dönüﬂümü de sa¤layan temel
prensiplerin, medeniyetin temeli olan manevî
dinamiklerin hayata geçirildi¤i, uyguland›¤› bir
dönem olarak tarihe geçmiﬂtir.” dedi.
Her medeniyetin özgünlü¤ünün ve temel
niteliklerinin oldu¤unu, sözgelimi Yunan medeniyetinin akl› ve felsefeyi, Hint medeniyetinin
mistisizmi, bat› medeniyetinin maddeyi öne ç›kard›¤›na vurgu yapan Prof. Dr. ‹brahim Sar›çam, ‹slam medeniyetinin ruhunu yans›tan baz› temel nitelikleri de ﬂöyle s›ralad›:
1. ‹slam medeniyeti vahiy, ak›l ve duygunun
uyumudur.
2. ‹slâm medeniyeti ‹nsan merkezlidir.
3. ‹slâm medeniyeti ilim medeniyetidir.
4. ‹slam medeniyeti hoﬂgörü medeniyetidir.
5. ‹slam medeniyeti terkipçidir.
6. ‹slam medeniyeti çeﬂitli ›rk ve kültürlere
mensup uluslar›n ahenkli bir ürünüdür.
7. ‹slam medeniyeti evrenseldir.
8. ‹slam medeniyeti denge üzerine kurulmuﬂ
bir medeniyettir.
9. ‹slam medeniyeti bir adalet/f›k›h medeniyetidir.
10. ‹slâm Medeniyeti anti-sömürgeci bir karaktere sahiptir.

Milletimizin Anadolu’da
Birarada Yaﬂama
Tecrübesi
Türkiye Selçuklular› ve
Osmanl›larda Müslim-Gayri Müslim ‹liﬂkilerine Genel Bir Bak›ﬂ

Prof.Dr. Mehmet ﬁEKER
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

ilâdî dokuz ve onuncu yüzy›ldan itibaren ‹slâm dünyas›nda askerî, siyasî ve idârî alanlarda de¤iﬂik görev ve hizmetler üstlenen Türklerin kurduklar› cihanﬂümul devletlerle, tarihte
önemli izler b›rakt›¤›na iﬂaret ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Mehmet ﬁeker, Özellikle
Selçuklu ve Osmanl› devletlerinin sadece Türk
tarihinin de¤il, ‹slâm tarihinin de en gözde devletleri oldu¤unu vurgulad›.
Bu devletlerin dünya siyasî ve askerî tarihlerinde oynad›klar› rollerinin yan›nda, kültürel
ve medenî bak›mdan b›rakt›klar› miraslar›n›n
hâlâ tarihçilerin ilgisini çekti¤ini belirten ﬁeker, “Bunlar aras›nda, bu bölgede hayat bulmuﬂ olan farkl› inançlara sâhip, ayr› ayr› dinlere ve çeﬂitli milletlere mensup insanlar›n bir
arada huzur ve güven içinde yaﬂamalar›n›n temin edildi¤i ortam dikkat çekmektedir.” dedi.
Tebli¤inde milletimizin bir arada, huzurlu
bir ﬂekilde yaﬂamay› nas›l gerçekleﬂtirdiklerini
geniﬂ ﬂekilde ele alan Prof.Dr. Mehmet ﬁeker,
özellikle müslim-gayr-i müslim iliﬂkilerine dâir
baz› örnekler verdi.
‹lk olarak Selçuklular öncesi Anadoludaki
duruma de¤inen ﬁeker, “1071 y›l›na gelinceye
kadar Anadolu’nun do¤u s›n›rlar› Müslümanlarla Bizans aras›nda zaman zaman el de¤iﬂtiren bölgeler olagelmiﬂtir. Özellikle Tarsus-Malatya do¤rultusunda çizilecek bir hatt›n Kuzey
ve Güney’i büyük ölçüde devaml› mücadele
sâhâs› olan bir bölge idi. Müslüman Araplarla
Hristiyan Bizansl›lar aras›nda sürüp giden
mücadeleler, bu bölge nüfusunu oldukça etki-
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lemiﬂti. Sadece nüfus kaymas›na de¤il, bölgenin her yönden çökmesine de sebep olan bu
mücadeleler, ayn› zamanda Bizans’›n içinde
de sürüp gitmekte idi. Ayn› ﬂekilde Anadolu’nun Bizans taraf›nda kalan di¤er bölgelerinde de hâkim olan feodal toprak düzeninin
sonucu olarak, yerli halk hem fakirleﬂmiﬂ hem
de baz› bölgeler boﬂalt›lmak zorunda kalm›ﬂt›r.” dedi.
Daha sonra Anadolu ve Türkiye Selçukluklar› Devleti hakk›nda genel bir bilgi veren
Prof.Dr. Mehmet ﬁeker, Türkiye Selçuklu sultanlar› ve gayr-i müslimler aras›ndaki iliﬂkilerden söz etti.
Türkiye Selçuklular›’n›n gerçekleﬂtirdikleri
hoﬂgörü ortam›n› da detaylar›yla anlatan
Mehmet ﬁeker, “Ahlat, Erzurum, Sivas, Konya
ve Malatya gibi ﬂehirler Selçuklular›n yönetimine girdikten sonra, kar›ﬂ›kl›k dönemi hariç,
Müslüman ve Müslüman olmayanlar›n iç içe
yaﬂad›¤› yerleﬂim merkezleri haline gelmiﬂlerdir. Bu arada müstakil baz› köylerin halk›n›
gayr-i müslim nüfus teﬂkil etmekte ise de, di¤er baz› köylerde de Müslüman olmayanlarla
Müslümanlar›n birlikte yaﬂad›klar› görülmektedir. Türkiye Selçuklular›n›n idaresinde yaﬂayan halk›n çok zaman sevinçleri ve kederleri
birlikte paylaﬂt›klar›na ﬂâhit olunmaktad›r.
Kazan›lan zaferleri birlikte kutlayan Müslüman ve gayr-i müslim halk›n, ya bir Sultan›n
ölümü ya da bir Müslüman âlim veya ﬂeyhlerinin ölümü vesilesi ile kederlerini de paylaﬂt›klar› görülmektedir.” dedi.
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Osmanl› Devleti ve buradaki gayr-i müslimler konusunda da geniﬂ bilgi veren Prof.Dr.
Mehmet ﬁeker, Osmanl›lar›n kuruluﬂundan günümüze Müslüman-gayr-i Müslim iliﬂkilerini örneklerle özetleyerek, “Selçukludan Osmanl›’ya,
hatta günümüze kadar intikâl eden bu bir ara-

da yaﬂama tecrübesini gösteren Müslümanlarla gayr-i Müslimler, böylece sâdece kendi çocuklar›na de¤il, gelecek kuﬂaklara da örnek olmuﬂlard›r. Yeter ki insanl›k, onlar›n bu tecrübesinden yeterince yararlanmas›n› ve bunu gelecek nesillere aktarmas›n› becerebilsin.” dedi.

Mustafa Varl›
Hatay ‹l Müftüsü

MÜZAKERELER

illetimizin Anadoluda farkl› din ve görüﬂ
mensuplar›yla uyumlu yaﬂamas›n›n, baﬂka
bir deyiﬂle; “Milletimizin Anadoluda bir arada
yaﬂama tecrübesi”nin kayna¤›n›n ‹slâm dini
ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in hayat› boyunca örnek
uygulamalar› oldu¤unu belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Mustafa Varl›, “Zira milletçe
mensubu bulundu¤umuz “‹slâm dini”, di¤er
dinlere ve görüﬂlere en çok tolerans ve serbestlik tan›yan, o din ve görüﬂ mensuplar›n›n
inançlar›na, ibadetlerine, her türlü haklar›na
sayg› gösterilmesini, adaletli davran›lmas›n›
emreden bir dindir.” dedi.
Bu kurallara uyuldu¤u müddetçe payidar
olunabilece¤ini ifade eden Mustafa Varl›, tarihte bunun pek çok örne¤i oldu¤unu belirterek, “ﬁu bir gerçektir ki; gerek Selçuklu ve
gerekse Osmanl›, ne zaman ‹slâm dinini taç
etmiﬂlerse; her zaman muzaffer, her daim
payidar olmuﬂlard›r. Ne zamanki birlikte yaﬂama olgusundan uzaklaﬂm›ﬂlar, ﬂahsi menfaatler ön plana ç›km›ﬂsa; o zaman çökmeye,
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y›k›lmaya do¤ru h›zl› ivme kazanm›ﬂlard›r.”
dedi.
Bunu Prof.Dr. Mehmet ﬁeker’in tebli¤inde
çok yönlü olarak, tüm özellikleriyle hassasiyetle inceleyip, özetledi¤ini belirten Mustafa
Varl›, “Görüﬂlerinin pek ço¤una kat›lmakla
birlikte, dikkatimi çeken bir iki hususu arz etmek istiyorum.” dedi.
Mehmet ﬁeker’in tebli¤de bir tak›m menk›belere yer verildi¤ini, bunun uygun olmad›¤›n›, birlikte nas›l yaﬂanmas› gerekti¤ini Peygamberimizin bizzat gösterdi¤ini belirten
Varl›, “Bildi¤iniz gibi, de¤iﬂik devirlerde ve de¤iﬂik gayelerle pek çok menk›be kitaplar› yay›nlanm›ﬂt›r. Okuyan› ve dinleyeni coﬂturmak
için de ço¤unlukla bu menk›belerde hissi ve
mübala¤al› ifadeler kullan›lm›ﬂt›r. Hepimiz
çok iyi biliyoruz ki; Hz. Peygamber, hem sözleriyle hem de yaﬂant›s›yla sadece ‹slâm dinini anlatmakla yetinmemiﬂ, ayn› zamanda
farkl› din mensuplar›yla bir arada yaﬂaman›n
nas›l olaca¤›n› da göstermiﬂtir.” dedi.
Menk›be kitaplar›ndaki Kur’an ve Hz. Peygamberin sünnetine uymayan hiçbir ifadenin
kullan›lamayaca¤›n› ifade eden Mustafa Varl›,
“Hal böyle olunca; menk›be kitaplar›nda yer
alan ve Kur’an ile Hz. Peygamberin sünnetine
uymayan hiçbir ifade, (hoﬂumuza gitse bile)
‹slam’a ve Müslümanlara mal edilmemelidir.”
dedi.
Tebli¤lerin kayna¤›n›n menk›be kitaplar›
olmayaca¤›n›, tebli¤lerin ilmi eserleri kaynak
göstermek durumunda oldu¤unu ifade eden
Varl›, “Herkesçe bilinen bir gerçektir ki; tebli¤lerin kayna¤›, yer yer tebli¤de de ismi geçen “Menâkibu’l Ârifin” gibi, genellikle hissi
menk›be kitaplar› de¤il, her bir görüﬂü ispatlanabilir kesin verilere dayanan ilmi eserler olmal›d›r.” dedi.

prof.Dr. Nesimi Yaz›c›
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
onuﬂmas›na Prof. Dr. Mehmet ﬁeker’in
tebli¤inin daha önce yazd›¤› kitab›n›n özeti
oldu¤unu, bu eserin de Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu’nun incelemesinden geçti¤ini, bu sebeple tebli¤i tart›ﬂma konusu yapamayaca¤›n› belirterek baﬂlayan Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›, konunun farkl› bir de¤erlendirmesini yaparak ve birkaç yeni örnekle zenginleﬂtirilmesine katk›da bulunarak müzakerecilik görevini yerine getirece¤ini söyledi.
Tebli¤de dile getirilen hususlar›n, asl›nda
Müslümanl›k’da bir arada yaﬂama, ‹slâm’›n
mü’minlerden farkl› din mensuplar›na göstermelerini istedi¤i hoﬂgörü, yani ‹slâm’›n bu
konuya nas›l bakt›¤› hususu oldu¤unu belirten Yaz›c›, “Çünkü tebli¤cinin durdu¤u nokta
beri tarafta, Müslümanlar yan›ndad›r. Öyle
ise kutsal kitab›m›z Kur’an-› Kerîm ve Peygamber Efendimizin sünnetindeki prensiplere bakal›m yeter denebilir. Bu yaklaﬂ›m bir
oranda do¤rudur. Fakat bilindi¤i gibi dinler
cans›z kurallardan ibaret de¤illerdir. Kur’an
ve sünnetten kayna¤›n› alan, ‹slâm’›n billurdan bir demet misali prensipleri, yaﬂanmak
ve yaﬂat›lmak içindir.” dedi.
Yaﬂanmak ve yaﬂat›lmak hususunun kolay bir konu olmad›¤›n› ifade eden Prof.Dr.
Nesimi Yaz›c›, “Türkler de ‹slâm’› kabul ettiklerinde, hayata bak›ﬂlar›n› ve yaﬂay›ﬂlar›n›, bu yeni dinin esaslar›na göre düzenlemeyi hedeflemiﬂlerdi. Ama ne onlar ve ne de
onlardan öncekiler, tabiat›yla sonrakiler de
dahil olmak üzere hiç biri/birileri, yaﬂayan
‹slâm olmad›lar, olamazlard› da. Çünkü din
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insanlar› ve toplumlar› de¤iﬂtirdi¤i gibi, insanlar ve toplumlar da dinleri, bir oranda da
olsa, geçmiﬂ kültürleriyle birlikte yaﬂamaktayd›lar. ﬁüphesiz Türkler de bu genel kaidenin haricinde de¤illerdir. Türlerin ‹slâm’›,
esasta olmamakla birlikte, hiç de¤ilse detayda, farkl›l›klar göstermiﬂ” dedi.
Müslüman Türklerin ‹slâm öncesi hayatlar›na bak›ld›¤›nda farkl› etnik kökenden gelen veya gelmeyen, kendileriyle ayn› inançlar› paylaﬂmad›klar› kimseler/topluluklarla birlikte yaﬂama tecrübeleri bulundu¤unu belirten Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›, “‹slâm öncesi
Türk Tarihi’nde din savaﬂ› diye bir konudan
bahsetmenin mümkün olmad›¤›n› ifade etmemiz gerekir. Yani daha sonra Karahanl›larda, Delhi Türk Sultanl›¤›nda ve di¤er baz›
Türk-‹slâm devletlerinde görüldü¤ü gibi,
Müslümanl›¤› kabullerinden önce Türkler,
kendi inançlar›n› kabul ettirmek için asla silaha sar›lm›ﬂ de¤illerdir.” dedi.
Türkler ‹slam›n prensiplerini yaﬂarken bu
tecrübelerinden yararland›klar›n› ifade eden
Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›, “Türkler ‹slâm’› kabul
ettiklerinde hoﬂgörü konusunda önemli bir
birikime sahiplerdi ve ‹slâm’›n prensiplerine
hayat verirken, bu birikimi de de¤erlendirmiﬂlerdir. ‹slâm yolunda savaﬂlar/cihad yapm›ﬂ olmalar›, onlar›n ötekilerle geçinmelerinde sorunlar yaratmam›ﬂt›r. Zaten bu savaﬂlar›n büyük ço¤unlu¤unda da onlar, ya
dinlerini rahatça tebli¤ etmeyi veya kendi
inançlar›n› bask› alt›nda kalmadan yaﬂayabilme hürriyetine kavuﬂmay›, veyahut da var
olan bu hürriyetlerini korumay› hedeflemiﬂlerdir.” dedi.
Di¤er kültürlere gösterdi¤imiz hoﬂgörüyü
kendi kardeﬂlerimize de göstermemiz gerekti¤ine iﬂaret ederek sözlerini tamamlayan
Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›, “Baﬂka din ve kültürlere karﬂ› gösterdi¤imiz hoﬂgörü ve müsamaha/tolerans bizim kendi kardeﬂlerimize
karﬂ› da biraz daha farkl› düﬂünmemizi gerektirmiyor mu? Yani onlar›n da bizim gibi
iyi, güzel ve do¤ruyu isteyebileceklerini düﬂünemez miyiz? Peﬂin hükümlerden biraz
daha ar›narak, farkl›l›klar› zenginlik olarak
de¤erlendiremez miyiz? Tarihin tecrübe birikiminden daha iyi istifade etmemiz temennisiyle sayg›lar sunar›m...” dedi.
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IV. OTURUM

Oturum Baﬂkan›
1. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereciler

:
:
:
:

Prof.Dr. Nesimi Yaz›c›
Din ve ﬁiddet
Prof.Dr. ﬁinasi Gündüz
Dr. ‹brahim Paçac›
Yrd.Doç.Dr. As›m Yap›c›

2. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereci

: Bat›da ‹slam ‹maj›
: Doç.Dr. Ali Murat Yel
: Doç.Dr. Bülent ﬁenay

3. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereci

: ‹slam Dünyas›nda Bat› ‹maj›
: Dr. Tahsin Görgün
: Prof.Dr. Mehmet Çelik

Din ve
ﬁiddet
Prof.Dr. ﬁinasi Gündüz
‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
ebli¤ine ﬂiddet yaln›zca dinsel nedenlere
dayal› bir olgu mudur? sorusuyla baﬂlayan
Prof.Dr. ﬁinasi Gündüz, “ﬁiddetin birçok çeﬂidinden söz etmek mümkündür. Aile içi ﬂiddetten
otoriteryan ﬂiddete, psikolojik ﬂiddetten fizyolojik kaba güç kullan›m›na kadar bütün ﬂiddet eylemleri bir ﬂekilde kendisini mutlaka bir metne
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dayand›r›r. Bu metnin kayna¤›; dinsel bir inan›ﬂ,
bir kült, bir ritüel veya bir kutsal kitap olabilece¤i gibi, siyasal ya da ideolojik bir bildirge, bir
söylem, bir manifesto ya da ﬂiddeti hakl›laﬂt›ran
herhangi bir argüman olabilir.” dedi.
‹nsan›n mutlulu¤unu hedefleyen dinin nas›l
olup da ﬂiddetle bir arada an›ld›¤›n konusuna

de¤inen ﬁinasi Gündüz, “ﬁiddet ve din iliﬂkisi
öteden beri ciddi bir sorun olarak karﬂ›m›zdad›r. Buradaki temel sorun; insanlar›n mutlulu¤unu ve kurtuluﬂunu hedefleyen dinlerin nas›l
olup da ﬂiddete referans olarak kullan›ld›¤›d›r.
Baﬂta evrensel dinler olmak üzere, -Satanizm
gibi ﬂiddeti temel alan baz› kültler haricindehemen her inanç sistemi bar›ﬂ ve huzurun tesisini temel al›r. Bu nedenle, insan davran›ﬂlar›na yönelik olarak dinlerin temel mesajlar› aras›nda affetme ve ba¤›ﬂlamaya önemli yer verilir. Örne¤in ismi literal anlam› itibar›yla bar›ﬂ ve
esenlik anlamlar›na gelen ‹slam’da insanlar ba¤›ﬂlamaya ve affetmeye teﬂvik edilir.” dedi.
20. yy’›n son çeyre¤inden itibaren, gittikçe
artan ﬂekilde, ‹slam›n ﬂiddetle bir arada an›lmaya baﬂlad›¤›n› belirten Gündüz, meﬂhur 11
Eylül sald›r›lar›ndan sonra bu durum zirvesine
varm›ﬂ; özellikle Bat› medyas›nda ‹slam, kan ve
ﬂiddetle birlikte an›lan bir din haline gelmiﬂtir.
Medya ve baz› çevrelerce yürütülen bu kampanya o kadar ileri boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki, dünya genelinde yaﬂanan çeﬂitli ﬂiddet olaylar›, yaln›zca kendi ba¤lam›nda de¤erlendirilmesi gereken olaylar olmaktan ç›km›ﬂ; Kur’an, Hz. Muhammed ve ‹slam’›n kendisi ﬂiddetle özdeﬂleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.” dedi.

‹slam’la ilgili bu yayg›n kampanyalar›n tek
nedeninin, baz› Müslüman grup ya da bireylerin
baﬂvurduklar› ﬂiddet olmad›¤›na iﬂaret eden
Prof.Dr. ﬁinasi Gündüz, “Baz› Müslümanlarca
baﬂvurulan ﬂiddet olaylar› belki bu ‹slam karﬂ›t›
yaklaﬂ›mlar›n nedenlerinden birisi olabilir. Bunun d›ﬂ›nda kökü Ortaça¤a kadar uzanan ‹slam
karﬂ›t› tutum ve tav›rlarla dünya genelinde ‹slam’a ve Müslümanlara karﬂ› organize edilen sistemli misyon kampanyalar›n›n da bu yaklaﬂ›mda
önemli yeri oldu¤u söylenebilir. Nitekim çeﬂitli
misyoner kuruluﬂlar› 11 Eylül sald›r›lar›n›n kendileri aç›s›ndan adeta yeni bir milat oluﬂturdu¤unu; zira Müslümanlara karﬂ› önemli bir argüman ele geçirdiklerini düﬂünmektedirler.” dedi.
Bunun siyasal ve sosyal amaçlar› ile nedenleri
üzerinde de duran Gündüz, “Bat›da yükselen ‹slam karﬂ›t› söylemler, Müslümanlardan kaynaklanan kimi ﬂiddet eylemleri yan› s›ra, kuﬂkusuz, küreselleﬂme süreciyle, küresel güçlerce dünyan›n
yeniden ﬂekillenmesini ifade eden yeni dünya düzeniyle, ökümenik evanjelizm faaliyetleriyle ve
benzeri birçok durumla yak›ndan irtibatl›d›r. Birçok Bat›l› teorisyen, ileride olmas› muhtemel bir
dünya savaﬂ›n›n ana kutuplar› Müslümanlar ve
Hristiyanlardan oluﬂan güçlerin karﬂ› karﬂ›ya gelece¤i bir çat›ﬂma olaca¤›n› vehmetmiﬂlerdir.” dedi.

Dr. ‹brahim Paçac›
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi

MÜZAKERELER

rof.Dr. ﬁinasi Gündüz’ün, âdeta “Küresel Sorunlar ve Din” adl› kitab›n›n özeti olan tebli¤inde, ﬂiddet-din iliﬂkisi konusunda güzel tes-
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pitlerde bulundu¤unu belirterek müzakeresine
baﬂlayan Dr. ‹brahim Paçac›, “Bu ba¤lamda
dinlerin as›l amac› bar›ﬂ› gerçekleﬂtirmek olmas›na ra¤men, nas›l ﬂiddete referans olarak kullan›ld›¤›; dini metinlerdeki ﬂiddetle irtibatl› olabilecek baz› ifadeler ve bunlar›n anlaﬂ›lmas› ve
yorumlanmas›ndaki problemler; dindarlar›n
ﬂiddet eyleminde bulunmas›n›n nedenleri konusunda tespitlerde bulunmuﬂlard›r.” dedi.
Tebli¤de son zamanlarda Bat›da ‹slâm’›n
ﬂiddetle birlikte an›lmas›n›n siyasal ve sosyal
nedenlerinin ve bunun haks›zl›¤›n›n net bir ﬂekilde ortaya kondu¤unu belirten Paçac›, tebli¤de kat›lmad›¤› noktalar› maddeler halinde ele
alarak niye karﬂ› oldu¤unu ifade etti.
Tebli¤de “Dindarlardan Kaynaklanan ﬁiddetin Nedenleri” baﬂl›¤› alt›nda, ﬂiddetin asl›nda
dinden kaynaklanmad›¤›n› aç›klamaya yönelik
baz› ﬂiddet nedenlerinin s›raland›¤›n› belirten
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Paçac›, “Bu çerçeveden olarak, ilk baﬂta siyasal
ve ekonomik sorunlar› zikretmiﬂ ve bunun aç›klanmas› sadedinde, “… örne¤in, ‹slâm dünyas›nda öteden beri sömürü ve iﬂgal faaliyetlerine
karﬂ› verilen ba¤›ms›zl›k mücadeleleri ‹slâm
dünyas›nda görülen birçok ﬂiddet eyleminin temel tetikleyicisi olmuﬂtur.” demiﬂtir.
Öncelikle baﬂl›¤›n “Dindarlardan Kaynaklanan” ﬂeklinde de¤il, “Dindarlarca Yap›lan/Gerçekleﬂtirilen ﬁiddetin Nedenleri” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi daha do¤ru olur diye düﬂünüyorum.” dedi.
ﬁiddetin dindarlar taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas›n›n; ﬂiddetin kayna¤›n›n ve ﬂiddeti tetikleyenlerin dindarlar oldu¤u anlam›na gelemeyece¤ini, bunun kayna¤›n›n daha çok sömürü ve
iﬂgal faaliyetleri oldu¤unu ifade eden Dr.‹brahim Paçac›, “Siyasal ve ekonomik sorunlar, elbette ﬂiddet nedenlerinin önde gelenleri aras›ndad›r. Ancak hocam›z›n vermiﬂ oldu¤u örnekteki, “sömürü ve iﬂgal”ler siyasal ve ekonomik nedenlere dayanan bir faaliyet olarak de¤erlendirilebilirse de, bunlara karﬂ› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi veya bunlar›n tetikledi¤i ﬂiddet eylemlerinin nedeni ekonomik sorun olarak nitelenmemelidir. Ayr›ca bu olaylar›n din veya dindarl›kla iliﬂkisinin olmad›¤›n›n da alt›n› çizmek
istiyorum.” dedi.
ﬁinasi Gündüz’ün tebli¤inde Kur’an’daki Allâh yolunda savaﬂla ilgili ayetlerin zikredildi¤ini;

bunun da baz› istifhamlar› beraberinde getirdi¤ini ifade eden Dr. ‹brahim Paçac›, “Bu ifadeler
iki yönden istifham uyand›rmaktad›r. Birincisi,
cihat ile ﬂiddetin iliﬂkilendirilmesi do¤ru de¤ildir. Bundan, cihat slogan› alt›nda, asl›nda ‹slâm’›n tasvip etmedi¤i ﬂiddet eylemleri kastediliyorsa bunun aç›kça belirtilmesi gerekir. ‹kincisi ise, savaﬂ ile ﬂiddet ve terör eylemlerinin
ayn› kategoride de¤erlendirilmesi do¤ru de¤ildir. Evet her savaﬂta insanlar ölmekte, üzüntü
ve ac› yaﬂanmaktad›r. Fakat savaﬂ, ancak haks›z oldu¤unda veya sivil ve masum insanlar› hedef ald›¤›nda ﬂiddet olarak de¤erlendirilebilir.
Dinin, vatan›n savunulmas›, ba¤›ms›zl›k ve özgürlük gibi hakl› nedenlere dayanan savaﬂ nas›l
olur da ﬂiddet olarak kabul edilebilir. Bu ba¤lamda kurtuluﬂ savaﬂ›m›zla ilgili olarak kim ﬂiddet yapt›¤›m›z› söyleyebilir.” dedi.
ﬁiddet kavram›n›n tan›m›n›n iyi yap›lmas›n›n gere¤ine iﬂaret eden Dr. ‹brahim Paçac›,
“‹slâm inanc›ndaki, ahirette ilâhî adaletin tecelli etmesi ve inkarc›lar›n ilahi azab› hak etmesi
ﬂiddet olarak nitelendirilmemelidir. Buna göre,
dünyada da cezalar›n› çeken mahkumlar ﬂiddete maruz kalmaktad›rlar; onlar›n derhal serbest b›rak›lmalar› gerekir. Veya ﬂiddet kavram›n›n tan›m›n› de¤iﬂtirip, ﬂiddetin iki çeﬂit oldu¤u söylenmelidir: iyi ve adaletin gere¤i olan
ﬂiddet ile kötü ve yasaklanmas›/yap›lmamas›
gereken ﬂiddet.” dedi.

Yrd.Doç.Dr. As›m Yap›c›
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

dinsel nedenlere dayal› bir olgu olmad›¤›n›n” alt›n› çizerek baﬂlad›¤›n› belirten Yrd. Doç. Dr.
As›m Yap›c›, “Bu çerçevede insanl›k tarihi kadar
eski olan bu olgunun, dinî ya da seküler bir
metne ba¤l› olarak çok farkl› yap›, ﬂekil ve çeﬂitlerinin oldu¤u vurgulan›yor. Tebli¤in bu k›sm›nda benim aç›mdan en dikkat çekici husus
“dinin ﬂiddet içeren eylemleri meﬂrulaﬂt›rma
arac› olarak” kullan›lmas›d›r. Bu ise ﬂiddetin as›l
sebebinin din olmad›¤›, ancak ﬂiddetin din ile
meﬂrulaﬂt›r›ld›¤› anlam›na gelmektedir.” dedi.
Meﬂrulaﬂt›rma konusuna dikkat çeken Yrd.
Doç. Dr. As›m Yap›c›, “Dinin özü ile ilgili de¤il, fakat iﬂlevi ile ilgili bir husus olan “meﬂrulaﬂt›rma”
din üzerinde araﬂt›rma yapan pek çok bilim adam›n›n ›srarla vurgulad›klar› bir husustur. Gerçekten de dinler; sosyal tabakalaﬂma ve farkl›laﬂmay› meﬂrulaﬂt›rd›klar› gibi bir yandan grup-
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rof. Dr. ﬁinasi Gündüz’ün “Din ve ﬁiddet”
isimli tebli¤inde, öncelikle “ﬂiddetin yaln›zca
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lar aras› iliﬂkilerin nas›l olmas› gerekti¤ini belirlerken, öte yandan da zaten var olan iliﬂkilerin
devaml›l›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmaktad›rlar.” dedi.
Meﬂrulaﬂt›rman›n dinin bireyle, dolay›s›yla
toplumla buluﬂtu¤u zaman, yani yaﬂanmaya ve
kurumlaﬂmaya baﬂlad›¤› anda ortaya ç›kt›¤›n›
belirten Yap›c›, “Bu ise dinin özünde ﬂiddete
karﬂ› olmas›yla birlikte kurumsallaﬂan dinlerin
(kurumsallaﬂma da ilahî yönden ziyade beﬂerî
yön daha fazla ön plana ç›kt›¤› için) ﬂu ya da bu
ﬂekilde kendi kriterlerini koyarak ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›rd›¤› anlam›na gelmektedir.” dedi.
Dini, öz ve iﬂlev olarak ay›rman›n ne kadar
do¤ru oldu¤unun da tart›ﬂ›lmas› gereken bir
konu oldu¤unu ifade eden Yrd. Doç. Dr. As›m
Yap›c›, “‹ster özcü, ister iﬂlevselci aç›dan bak›ls›n, dinlerin Tanr› ve insan anlay›ﬂlar›na ba¤l›
olarak beraberlerinde bir dünya görüﬂü getirdi¤i, mensuplar›n› da bu çerçevede e¤iterek,
kendi modelinde ve potas›nda eritmek istedi¤i

görülmektedir. Ancak dinlerin dünya görüﬂü
sadece kutsal metinlere dayanmaz. Bununla
birlikte bireysel, ekonomik, siyasal ve sosyokültürel faktörler de dinin dünyaya bak›ﬂ›n›n
oluﬂmas›na do¤rudan ya da dolayl› bir ﬂekilde
katk› sa¤lamaktad›r.” dedi.
Ön yarg› ve ﬂiddet aras›ndaki iliﬂkiye de de¤inen Yrd. Doç. Dr. As›m Yap›c›, “Ön yarg›larla
ﬂiddet aras›nda nas›l bir iliﬂki vard›r? Allport’a
göre gruplar aras› olumsuz iliﬂkilerin en hafifi
ve bir yönüyle en do¤al olan› ön yarg›larken, en
ﬂiddetlisi ve istenmeyeni ise savaﬂlar ve katliamlard›r. Ön yarg›larla savaﬂlar ve katliamlar
aras›ndaki iliﬂki ise oldukça manidard›r. Zira
bazen ön yarg›lar çat›ﬂmalar› körüklerken, bazen de mevcut çat›ﬂmalar› meﬂrulaﬂt›rmak için
ön yarg›lar devreye sokulmaktad›r. Ancak görünen o ki, insanlar›n zihinlerinde var olan kliﬂeler ve ön yarg›lar muhtemel veya fiili çat›ﬂma
ortamlar›nda canl›l›k kazanmaktad›r.” dedi.

Günümüzde Avrupa’n›n
Müslümanlara Bak›ﬂ›
Doç.Dr. Ali Murat Yel
Fatih Üniversitesi
vrupa’n›n ‹slam’la tan›ﬂmas›n›n Tar›k b.
Ziyad’›n ordular›n›n 711 senesinde ‹spanya
k›y›lar›na ulaﬂmas›yla baﬂlad›¤›n› belirten
Doç.Dr. Ali Murat Yel, Endülüs Emevilerinin
yaklaﬂ›k 800 y›l, Fransa’n›n güneyindeki Poitiers ﬂehrine kadar tüm ‹spanya ve Portekiz’in
büyük bir k›sm›n› yönetimleri alt›nda tuttuklar›n› söyledi.
Buna ra¤men günümüzde Avrupa ve ‹slam’›n bir araya gelmesinin hep kuﬂkuyla yaklaﬂ›lan bir konu oldu¤unu ifade eden Yel, “Bugün
‹slam Avrupa’da en h›zl› büyüyen dinlerden birisidir ve hatta baz› kaynaklara göre inanan say›s›

A

bak›m›ndan Avrupa’n›n ikinci büyük dini haline
gelmiﬂtir,” dedi.
Avrupal›lar›n ‹slam’a karﬂ› sergiledikleri menfi tutuma de¤inen Doç.Dr. Ali Murat Yel, “Bu negatif tavr›n sebepleri aras›nda Hristiyanl›k ve
onun ‹slam’› kendisine rakip görmesi, yani ‹slamiyet’in do¤uﬂundan bugüne dek süren bir rekabet söz konusudur. Özellikle ‹slam’›n ilk dönemindeki h›zl› yay›lma hareketi ve daha sonra Haçl› savaﬂlar›ndan dönen Hristiyan askerlerin ‹slam
ve onun medeniyeti hakk›ndaki müspet görüﬂleri Hristiyan Kilisesi’ni ürkütmüﬂtür; zira her iki
din de evrensel bir mesaj vermekteydi ve ‹slam’›n
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yay›lmas›n› önlemek isteyen hiyerarﬂinin hem dini ve hem de onun peygamberini karalay›c› kampanyalar baﬂlatmas›na sebep olmuﬂtur.” dedi.
‹slam’›n Avrupa’daki imaj›n›n dünyan›n di¤er
bölgelerinden çok da farkl› olmayan bir biçimde
menfi bir özellik taﬂ›d›¤›n› belirten Yel, bu menfi imaj›n düzeltilebilmesi için her y›l pek çok akademik düzeyde toplant› ve tart›ﬂma yap›lmakta
oldu¤unu söyledi.
Bu menfi tutumun daha çok önyarg›dan
kaynakland›¤›n› ifade eden Ali Murat Yel, “Önyarg›, tarifi gere¤i, do¤ru olmayan ve kulaktan
dolma bilgilere dayand›¤› ve sahip olan kiﬂinin
hiçbir emek sarf etmesine gerek kalmadan
edindi¤i bir malumat oldu¤u için de de¤iﬂtirilmesi en zor inançlardan birisidir. Benzer ﬂekilde ‹slamopobia teriminde de “fobi” kelimesi,
gerçe¤e dayanmayan ama kiﬂinin baz› psikolojik sebeplerle yaratt›¤› abart›l› bir korku ve tedirginlik halet-i ruhiyesini yans›tmak için kullan›lan bir kavramd›r.” dedi.
Bu önyarg›n›n düzeltilmesinin zor olmakla
birlikte, imkans›z olmad›¤›na iﬂaret eden Doç.Dr.
Ali Murat Yel, “Söz konusu bu önyarg› ve fobinin
üstesinden bize göre ancak Avrupal›lara örnek
bir Müslüman toplum sunarak gelinebilir.” dedi.
Sanayileﬂmeyle birlikte Avrupadaki Müslüman nüfusunun artt›¤›n›, bunun da beraberinde
getirdi¤i s›k›nt›lara iﬂaret eden Yel, “1950’li y›llardan önce say›lar› birkaç yüz bini geçmezken
sanayileﬂen Avrupa’n›n iﬂgücü ihtiyac›n› karﬂ›la-

mak üzere ‹slam ülkelerinden gelen bu insanlar
yaﬂad›klar› ülkelerde ço¤unlukla a¤›r ﬂartlarda
yaﬂamak zorunda kalm›ﬂlar, ›rkç› sald›r›lar ve iﬂsizlik gibi problemlerle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r.
Özellikle ilk nesil göçmenler uyum problemleri
yaﬂarlarken, onlar›n çocuklar› ebeveynlerinin kültürü ile Avrupa kültürü aras›nda bocalamaktad›r. Bu durumda topluma entegrasyon sorunlar› devam etmekte ve yaﬂad›klar› ﬂehirlerin varoﬂlar›nda marjinal hale gelerek kendilerine özgü
bir hayat tarz› benimsemiﬂlerdir. Avrupa kültürünün bask›n olmas›ndan ve özellikle de ekonomik sorunlar› dolay›s›yla kendi içlerine kapanan
bu insanlar, bir çeﬂit getto ‹slam’› icat ederek giderek radikalleﬂme yoluna girmiﬂlerdir.” dedi.
Bu ba¤lamda ne yap›lmas› gerekti¤i hususuna da de¤inen Doç.Dr. Ali Murat Yel, “Euro-‹slam ya da Avrupa ‹slam’› hiçbir zaman “ya hep
ya hiç” seçene¤i de¤ildir. Yani bir kiﬂi hem Avrupal› ve ayn› zamanda Müslüman olabilir. Sosyolojik olarak “yeniden dindarlaﬂma” (re-Islamisation) e¤iliminde olan genç nüfus ebeveynlerinden
farkl› bir din anlay›ﬂ›na sahip olmalar› normaldir
ama yaﬂad›klar› ülkelerde karﬂ›laﬂt›klar› problemler yüzünden kendi içlerine kapanacaklar›
yerde, miras ald›klar› gelene¤e sahip ç›karak ve
sayg› duyarak farkl› bir dünyada yaﬂamalar›
mümkündür. Böylece Avrupa ‹slam’› iki kültür
aras›nda bir köprü oluﬂturacak ve genç nüfusa
kendilerine daha çok güven duyarak bilinçli Müslümanlar haline geleceklerdir.” dedi.

MÜZAKERE
ünümüzde ‹slam dininin Avrupan›n en büyük dinlerinden biri oldu¤unu belirten Doç.Dr.
Bülent ﬁenay, “Modern Avrupa’n›n en önemli
fenomenlerinden birisi, geliﬂmiﬂ bat› ve kuzey
Avrupa ülkelerine gelip yerleﬂen Müslümanlar›n say›s›ndaki sürekli art›ﬂt›r. Bugün ‹slam, Avrupa’n›n en büyük dinlerinden birisidir.” dedi.
Bat›’n›n, özelde de Avrupa’n›n ‹slam alg›s›n›n sosyal-ekonomik sebeplerini anlaman›n da
önemli oldu¤unu belirten ﬁenay, “‹ﬂ göçü Avrupa ülkelerine birçok Müslüman’› getirdi. Sömürgelerin ba¤›ms›zlaﬂma döneminde gelen
Müslümanlardan farkl› olarak iﬂ göçü yüzünden
gelen Müslümanlar, birço¤u Bat› Avrupa sanayisinde para kazand›ktan sonra er geç asli vata-

Doç.Dr. Bülent ﬁenay
Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
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n›na dönme düﬂüncesinden vazgeçse de birçok durumda yabanc›d›rlar. Bu, bat› ve kuzey
Avrupa’da do¤an ikinci
ve üçüncü nesillerde dahi böyledir. Bu iﬂ göçünün en önemli etnik
grubu Türklerdir.” dedi.
Türk iﬂçilerin daha
çok, Almanya, Belçika,
Lüksemburg, Hollanda,
‹sveç, Norveç ve ‹sviçre’de yerleﬂtiklerini belirten Doç.Dr. Bülent ﬁenay, “Türkler bu bahsedilen ülkelerin nüfusunun hemen hemen yüzde ikisini oluﬂtursa da,
birçok yerli insan, güçlü
bir yabanc› etkinin varl›¤› izlenimine sahipler ve
de kendi Avrupa kimliklerinin bu ‹slamî varl›k
ile tehdit alt›nda oldu¤unu düﬂünüyorlar. Benzer gözlemler, Kuzey Afrikal› yabanc› iﬂçilerin
ço¤unlu¤unun bulundu¤u Fransa için de yap›labilir.” dedi.
Avrupan›n ‹slam dinini resmen kabul etme
konusunda ülkeler aras›nda farkl›l›klar bulundu¤una iﬂaret eden Doç.Dr. Bülent ﬁenay, “‹slam’›n resmen kabul edilmesi ve entegrasyonu
için çeﬂitli ülkelerde farkl› politikalar benimsendi. Mesela ‹sveç ve Hollanda, e¤er ülkede do¤dularsa ikinci ve üçüncü neslin ev sahibi ülkenin
uyru¤unu almas›na izin verdi. Almanya’da ise
bunun tam tersine ‘ülke mültecilere aç›k de¤ildir’ prensibi, Alman uyru¤una geçmek isteyenler için büyük engeller oluﬂturdu. Benzer biçimde farkl› ülkelerde ‹slam’›n resmen tan›nmas›
hakk›nda farkl› politikalar benimsenmiﬂtir. Belçika’da böyle bir tan›ma hakk›, 3 Mart 1978’de
Kraliyet kararnamesi ile verildi. Böylece Belçika
okullar›nda ‹slam dini e¤itimi verilmeye baﬂland›. Almanya’da ‹slamî topluluklar e¤er dernek
olarak kaydedilirlerse kamu taraf›ndan tan›nd›lar ve bu ﬂekilde resmen tan›nm›ﬂ Hristiyan kiliselerinden daha aﬂa¤› bir statüye sahip oldular.” dedi.
Ötekileﬂme konusuna da de¤inen ﬁenay,
“Bat›’n›n ‹slam alg›s› konusu, Avrupa Birli¤i projesinin gelece¤inde Müslümanlar›n statüleri gi-

bi kritik bir meseleyi
karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. Bu da bir “ötekileﬂtirme” (otherisation) sorunudur. Bir insan, toplum ya da medeniyet,
kendisini tan›mlarken ya
da konumland›r›rken ço¤u kez bu tan›mlama ve
konumland›rma ayn› zamanda “öteki”ne dair
bir tan›mland›rma ve
konumland›rma da içerir.” dedi.
Bat›’n›n bir öteki alg›s› ve tan›m› oldu¤u gibi, Kuran-› Kerim’in de
bir “öteki” tan›m› oldu¤unu belirten ﬁenay,
“‹slam, Müslümanlara
“öteki” ile iliﬂkilerinde, ›rk, dil, etnisite, zaman
ve mekan fark› gözetmeksizin ancak, “adalet”,
“iyilik” ve “takvâ” ölçüsünü getirir. E¤er “‹slam’›n yeryüzündeki çeﬂitli milletleri, bunca
ruhsal ve fiziksel yap› farkl›l›klar› ve ç›kar çat›ﬂmalar›na ra¤men, bir araya getirip kendi etraf›nda toplayabilecek bir projesi var m›d›r?” diye
sorulursa, cevap “evet” olacakt›r. Bu da Kurânî
“Tevellî-Dostluk” anlay›ﬂ›d›r. Adalet ve iyilik ﬂart›na ba¤l›d›r.” diyerek Mümtehine sûresinde bu
konuya iﬂaret edildi¤ini söyledi.
Bat›’n›n ‹slam’a yönelik olumsuz alg›s›n›n ›slah›nda, Bat›’daki Müslümanlar›n sosyal-ekonomik-kültürel durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi, ‹slam’›n entelektüel düzeyde temsilinin özgüvene ve daha yüksek bir ilmî düzeye kavuﬂmas›
gerekti¤i gerçe¤i yan›nda, yap›lmas› gereken
çok önemli bir iﬂ oldu¤unu ifade eden Doç.Dr.
Bülent ﬁenay, bunun da Hz. Peygamber’i Avrupa’ya yeniden anlatmak için gayret sarfetmek
oldu¤unu belirterek, “Sebebi aç›kt›r: Avrupa
popüler kültüründe ‹slam’a karﬂ› önyarg›lar›n
temelinde Hz. Peygamber’e yönelik iddialar ve
karalamalar önemli bir yer tutmaktad›r. Bu konu ele al›n›rken, Hz. Muhammed (sav) Mekke’liyse, Hz. ‹sa’n›n da Parisli, Londra’l› ya da
Zürih’li de¤il Kudüs’lü oldu¤u, Hristiyanl›k nas›l
Avrupa’n›n bir dini olduysa tarih aç›dan ‹slam’›n
da Avrupa’n›n bir dini olabilece¤i hat›rlat›lmal›d›r.” dedi.
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‹slam Dünyas›nda
Bat› imaj›
Dr. Tahsin Görgün
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Araﬂt›rmalar› Merkezi (‹SAM)
maj›n, görünüﬂ ve gerçeklik aras›nda yap›lan
bir ayr›mda, gerçekli¤i de¤il de görünüﬂü ön
plana ç›karmay› ifade etti¤ini belirterek tebli¤ine baﬂlayan Dr. Tahsin Görgün, “Görünüﬂün,
olmaktan daha çok, gibi olmak yani görünmek
olmas›, kendinde kendini do¤rudan izhar etmeme/edememe ile irtibatl› oldu¤unu düﬂündürmektedir. ‹nsanlar›n, toplumlar›n, kurumlar›n, devletlerin olmak yerine görünmek istemeleri, Bat›l›l›¤›n ve Bat› düﬂüncesinin son zamanlardaki haline tekâbül etmektedir.” dedi.
‹maj’a önem vermenin bir manada aldanmaya ve aldatmaya yönelmek oldu¤unu belirten
Görgün, “Öyle olunca en az›ndan ilk bak›ﬂta oldukça problemli bir tav›rd›r. Ferdi olarak böyle
oldu¤u gibi kurumsal olarak ta böyledir. Batmak
üzere olan bir ﬂirketin, insanlardan, imaj›n› düzelterek para toplamas›, oldukça ilginç bir misal
teﬂkil edecektir. Böyle olmakla birlikte özellikle
günümüzde imaj meselesi, oldukça önemli bir
hale gelmiﬂtir. Kendinde önemli olmayan›n (görünüﬂün), hatta yanl›ﬂ olan›n etkin ve makbul olmas›, ilginç bir ﬂekilde bat› ile ve bat›da gerçekleﬂen bir dönüﬂümle do¤rudan alakal›d›r.” dedi.
Tebli¤inde ‹slam Dünyas›nda “Bat›”n›n ne
oldu¤u ile ilgili baz› “tasavvurlar” ve bunlar›n
baz› gerekçeleri üzerinde duran Tahsin Görgün, “Bat›, daha do¤rusu Avrupa, nispeten yeni bir fenomendir; miladi 8. as›rdan 18. asra
kadar dünya tarihi islam tarihi idi ve bugün bat› dedi¤imiz fenomenin ortaya ç›kt›¤› yöre olan
Bat› Avrupa o zamana kadar ancak tarihin kenar›nda bir yerde bulunuyordu. Bu yeni fenomenin eski kökleri olmakla birlikte, kökleri ile

‹
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de birlikte ele al›nacak olsa, bu kökler de dünya tarihinin zikredilen döneminde kayda de¤er
bir unsuru olamam›ﬂt›r. O halde ‹slam dünyas›nda bat› imaj› derken, bunu bir çok husus ile
birlikte düﬂünmek gerekmektedir.” dedi.
Bat›n›n dininin Hristiyanl›k oldu¤unu ve ‹slam dünyas›nda Bat› imaj› demenin, belirli bir
Hristiyan imaj› demek oldu¤unu, fakat ilginç bir
ﬂekilde bat›n›n, özellikle “bat›c›” olarak nitelenebilecek insanlar nezdinde Hristiyan olarak de¤il,
Hristiyanl›ktan ari, din d›ﬂ› bir “mekan” olarak
kavrand›¤›na dikkat çeken Tahsin Görgün, “Bu
bak›ﬂ ﬂekli oldukça ilginçtir. Bu ilginçlik bat›y›,
epey bir ﬂekilde seküler ve din ile irtibats›z bir
“vak›a” olarak kavramak, özellikle bat›da mevcut olan ve ciddi bir ﬂekilde “din” dolay›s› ile
“Hristiyanl›k” karﬂ›t› bir gözle veya göz yard›m›
ile görmek anlam›na gelmektedir. Buradaki bak›ﬂ, “anlamaya” yönelik bir bak›ﬂ olmaktan daha
çok “al›c›” gözüyle bir bak›ﬂ oldu¤u için, bakt›¤›
ﬂeyin ne oldu¤undan daha çok, “ne iﬂe yarayaca¤›” sorusu ile irtibatl›d›r. Bu çerçevede bat›,
bizim klasik dilimizle ifade edecek olursak, daha
çok “de¤erlerden ari” bir fenomen olarak veya
de¤erlerden “ar›nd›r›labilecek” olan cihetleri daha fazla tercih edilerek, “görülmüﬂ”tür.” dedi.
Bu bak›ﬂ farkl›l›¤›n›n mevcudu de¤iﬂtirmedi¤ini, sadece en iyi ihtimalle “eksik” gösterdi¤ini
belirten Görgün, “Bu ise bizim mutlaka ay›rmam›z gereken ikinci bir nokta ile do¤rudan irtibatl› gözükmektedir. [Burada hat›rda tutulmas› gereken nokta, bat› medeniyeti de dahil olmak üzere, bütün medeniyetlerin dinle bir irtibat›n›n olmas›d›r. Bu irtibat›n illa müspet olmas› gerek-

memektedir. Bat› medeniyetindeki hemen bütün ilimler ve düﬂünceler kadar muhtelif toplumsal pratiklerin de, Hristiyanl›kla bir irtibat› vard›r;
ancak bu irtibat her zaman müspet olmas› gerekmez; baz› pratikler, Hristiyanl›¤a karﬂ›, onu
reddetmek için geliﬂmiﬂtir. Bu bile ters bir cihetten tesir demektir. Bu sebeple, meselâ bat›da
gördü¤ümüz aﬂ›r› dünyevileﬂme, Hristiyanl›¤›n
dünyay› reddeden tavr› ile do¤rudan irtibatl›, ona
bir reaksiyon olarak geliﬂmiﬂtir. ]” dedi.
Kültür ve medeniyetin do¤rudan veya dolayl› olarak din ile irtibatl› olmas› sebebiyle bu
hususun önemli oldu¤unu vurgulayan Tahsin

Görgün, “Bu irtibat sebebi ile bir kültüre mensup olan insanlar, akide olarak o kültürün kayna¤›ndaki din ile irtibatl› olmasalar da, kendisi
ile irtibatl›d›r. Böylesi insanlara mesela “kültürel Hristiyan” denilmektedir. Bu anlamda bat›
medeniyetinin ve bu medeniyet mensuplar›n›n
Hristiyanl›kla irtibatl› anlam›nda kültürel Hristiyan oldu¤unu söyleyebiliriz. Kültür ve medeniyet, esas itibariyle üç ayr› alanda kendisini izhar
etmektedir: Bunlardan birincisi ilim ve düﬂünce, ikincisi genel olarak fiziki dünyan›n imar›
anlam›nda “mimari” ve üçüncü olarak toplumsal ve siyasi kurumlard›r.” dedi.

Prof.Dr. Mehmet Çelik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilahiyat Fakültesi

MÜZAKERE

üzakeresinde ‹slam›n Hristiyanl›k ve Musevili¤e yaklaﬂ›m ﬂekline de¤inen Prof.Dr.
Mehmet Çelik, “Bilindi¤i üzere Kur’an-› Kerim
Hristiyanl›k ve Musevili¤i Ehl-i Kitap olarak tan›mlar. Paganizmle hiçbir ﬂekilde ayn› kefeye
koymaz. Onlarla ayn› kaynaktan beslendi¤ini,
ayn› misyonu taﬂ›d›¤›n› vurgular. Medine döneminde, Yahudilerle yaﬂanan iliﬂkiler sonucunda,
Hristiyanlar, Müslümanlar nezdinde bir ad›m
daha önde, müspet manada bir konumda yer
al›rlar.” dedi.
Sahabelerin de içinde yerald›¤› ilk Müslüman kadrolar›n, ‹slam’› kendilerine ait “milli
çizgileri olan” bir din olarak lanse etmemelerinden dolay› ‹slam›n h›zla yay›ld›¤›n› belirten
Prof.Dr. Mehmet Çelik, “ Hülefâ-i Râﬂid’in döneminde bu duygu ve düﬂünce devam eder;

M

ancak Hristiyanl›k “miâd› dolmuﬂ” bir dindir.
Müslümanlar nezdindeki imaj›, rakip ve hele
hele düﬂman hiç de¤ildir. Tahrifata u¤ram›ﬂt›r
ve hatta Müslümanlar›n ﬂuur alt›, bu tahrifat›
Kur’an’la gidermek için kendini mesul addeder.
Bu nedenle 30-40 y›l gibi k›sa bir sürede Suriye, Irak, M›s›r gibi Do¤u Hristiyanl›¤›’n›n hakim
ve etkin oldu¤u co¤rafya sadece fethedilmekle
kalmaz, halklar› da büyük ço¤unlukla Müslümanlaﬂt›r›l›r. Bu baﬂar›n›n en büyük nedeni, sahabelerin de içinde yerald›¤› ilk Müslüman kadrolar›n, Hristiyanlar› düﬂman ve onlar›n dinlerini de rakip din olarak telakki etmemelerinin yan›nda, ‹slam’› kendilerine ait “milli çizgileri
olan” bir din olarak lanse etmemeleridir. Yani,
‹slam’› evrensel çizgileriyle sunmalar›d›r. ‹nsanl›¤›n dini olarak takdim etmeleridir.”
Daha sonra ‹slam ve Hristiyanl›¤›n rakip
medeniyetin dini haline geldi¤ini belirten Mehmet Çelik, “Emevî ve Abbasiler döneminde, ‹slam’›n bu evrensel kimli¤i muhafaza edilmesine ra¤men, Hristiyanl›k art›k “rakip bir medeniyetin dini”dir. Bu anlay›ﬂ, önemli ölçüde siyasî anlay›ﬂtan beslenerek güçlenmiﬂtir. ‹slam,
art›k Hristiyanl›¤›n tahrifat›n› onarma düﬂüncesinden çok, bât›l ve rakip olan bu dinin yerini alma sürecine girmiﬂtir.” dedi.
Selçuklular döneminde bu iki dinin rakip oldu¤unu ifade eden Prof.Dr. Mehmet Çelik,
“Selçuklular’›n ‹slam dünyas›nda hakimiyeti
ele geçirmelerinden sonra, özellikle Haçl› Seferleri’nin oldu¤u süreçte art›k bu iki din, iki
ayr› medeniyetin ve dünyan›n motor gücü du-
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rumundad›r ve birbirlerinin can düﬂman›, rakipleridir. Birbirlerini yoketmek için uzun ve
çetin bir mücadelenin içerisine girmiﬂleridir.”
dedi.
Bu mücadeleden iki taraf›n da büyük yara
ald›¤›na de¤inen Çelik, “Eski dünya iki kutuplu
bir sürece girmiﬂtir: Art›k birbirlerinin rakipleri
ve düﬂmanlar›d›r. Bu rekabet, Selçuklular’›n
önce parçalanmas›na, sonra y›k›lmas›na zemin
haz›rlam›ﬂt›r. Osmanl›lar’›n tarih sahnesine ç›k›ﬂlar›, yeni bir süreci baﬂlatm›ﬂt›r. Özellikle Osmanl›lar’›n Avrupa’ya ayak bas›ﬂlar›, Do¤u Hristiyanl›¤›’n›n temsilcisi Bizans’› tarihten silmeleri, Haçl›-Hristiyan ordular›n› yene yene Viyana
önlerine geliﬂleri, ‹slam’la Türklü¤ü ayn› kimlik
içinde meczetmiﬂtir. Bat› dünyas›n›n ﬂuur alt›nda ‹slam eﬂittir Türk!.. Edebî, tarihî, felsefî
eserlerinden tutun da, lügatlerine kadar art›k
Türk kelimesi ile ‹slam, ‹slam kelimesi ile Türk
ayn› anlamda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.” dedi.

Bu noktadan sonra Bat› dünyas›nda ‹slam
art›k evrensel mesajlar taﬂ›yan, evrensel ilkelere sahip bir insanl›k dini olarak de¤il, düﬂman›n
dini olarak alg›lanmaya baﬂland›¤›n› belirten
Prof.Dr. Mehmet Çelik, Bat› zihninde ‹slam›n,
evrensel çizgi ve ilkelerinden soyutlanarak, milli çizgiler (Türk milli çizgileri) içine hapsolan bir
din olarak alg›land›¤›n› söyledi.
Bat›’n›n ‹slam dünyas›nda, bu süreçte nas›l
alg›land›¤› konusuna da iﬂaret eden Çelik, “XVIII. yüzy›la kadar özetledi¤im bu süreçte, Bat›
dünyas› ‹slam dünyas›nda ﬂöyle alg›lan›yordu:
Dinî inanç aç›s›ndan bât›l, medenî toplum aç›s›ndan kaba, hak-hukuk ve adalet aç›s›ndan zalim, kültür ve sosyal yap› aç›s›ndan cahil, iktisadi anlay›ﬂ ve al›nteri aç›s›ndan sömürgeci ve
materyalist, samimiyet aç›s›ndan ikiyüzlü, insanl›k aç›s›ndan ﬂer oda¤›… K›sacas›, XVIII.
yüzy›la kadar ‹slam dünyas›nda Bat› denilince,
ilk akla gelen özellikler bunlard›.” dedi.

V. OTURUM

Oturum Baﬂkan› : Prof.Dr. Halife Keskin
1. Tebli¤
: Dini Kavramlar›n
Do¤ru Anlaﬂ›lmas›n›n
Bar›ﬂa Katk›s›
Tebli¤ci
: Doç.Dr. ‹smail Karagöz
Müzakereciler
: Dr. Muhlis Akar
Yrd.Doç.Dr. M.Özgü Aras

2. Tebli¤
Tebli¤ci
Müzakereciler

3. Tebli¤

Tebli¤ci
Müzakereciler
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: Nitelikli Din E¤itim ve
Ö¤retiminin Bar›ﬂa Katk›s›
: Doç.Dr. Recai Do¤an
: Prof.Dr. Saffet Bilhan
Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu

: Din Özgürlü¤ünün
Sa¤lanmas›n›n
Bar›ﬂa Katk›s›
: Prof.Dr. Saffet Köse
: Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ
Doç.Dr. M. Emin Özafﬂar

Dinî Kavramlar›n
Do¤ru Anlaﬂ›lmas›n›n
Bar›ﬂa Katk›s›
Doç.Dr. ismail Karagöz
D.‹.B. Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi

nsanlar›n dünyada güven, huzur ve bar›ﬂ içinde yaﬂayabilmeleri için üç rehbere ihtiyaçlar›n›n bulundu¤una iﬂaret ederek tebli¤ine baﬂlayan Doç.Dr. ‹smail Karagöz, bunlar› Ak›l, ilâhî
vahiy ve Peygamber ﬂeklinde s›ralad›.
Yüce Allah’›n, kutsal kitaplar› ve peygamberleri insanlara rehber olsun diye gönderdi¤ini belirten Karagöz, Bu rehberden faydalanabilmek
için akl›n kullan›lmas› ile ilâhî vahyin ve Peygamberin do¤ru anlaﬂ›lmas› gere¤i üzerinde durdu.
Tebli¤inde; “Kur’an kavramlar›” ve bu kavramlar›n nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i konusuna
de¤inen Doç.Dr. ‹smail Karagöz, do¤ru anlaman›n bar›ﬂa katk›s› aç›s›ndan “cihâd”, “k›tâl”,
“mücadele” “tebli¤” ve “din özgürlü¤ü” kavramlar›n› de¤erlendirdi.
Kur’an kavramlar›n›n hemen hepsinin
Kur’an öncesinde ﬂu veya bu ﬂekilde kullan›ld›¤›n› belirten Doç.Dr. ‹smail Karagöz, “Kur’an, özellikle anahtar kavramlar› yeni mânalar ile farkl›
iliﬂkiler sistemi içinde kullanm›ﬂ, derin ve etkili
anlam de¤iﬂikli¤i yapm›ﬂt›r. Kur’an; Araplar›n,
inanç, fikir ve hayat tarz›n› kökten de¤iﬂtirdi¤i
gibi kelimelerin, özellikle anahtar terimlerin anlam sahas›n›, kullan›m alan›n› da de¤iﬂtirmiﬂtir.
Kur’an’›n anlaﬂ›lmas›nda, bu de¤iﬂikli¤in ve
anahtar terimlere yüklenen de¤iﬂik ve farkl› manalar›n dikkate al›nmas› gerekir. “ dedi.
Kur’an’da insanlar›n uymas› veya kaç›nmas›
istenen inanç, söz, fiil ve davran›ﬂlar›n, Allah’›n
istedi¤i ﬂekilde oluﬂabilmesinin Kur’an kavramlar›n›n iyi ve do¤ru anlaﬂ›lmas›na ba¤l› oldu¤una iﬂaret eden Karagöz, “E¤er Kur’an’da kulla-

‹

n›lan kavramlar yanl›ﬂ anlaﬂ›l›rsa uygulama da
yanl›ﬂ olur. Bu takdirde istenilen sonuca ulaﬂmak mümkün olmaz. Kur’an kavramlar›,
Kur’an’da tek baﬂlar›na, birbirlerinden ayr› ve
yal›n halde bulunmazlar. Her kavram, baﬂka bir
kavramla eﬂ veya z›t anlamda bir anlam iliﬂkisine sahiptir.” dedi.
Kullan›lan kavramlar›n ve seçilen cümlelerin
ifade için önem arz etti¤ini belirten Doç.Dr. ‹smail Karagöz, “Her dilin kendine özgü bir anlat›m biçimi oldu¤u gibi, Kur’an dilinin de kendine özgü bir anlat›m biçimi vard›r. Kur’an’› anlama faaliyetinde bu “anlat›m biçimi”, kullan›lan
kavram ve seçilen cümle yap›s› önemlidir. Kavramlar anlaﬂ›lmadan cümleler, cümleler anlaﬂ›lmadan metin, metnin “ne dedi¤i” anlaﬂ›lmadan “ne demek istedi¤i” anlaﬂ›lamaz.” dedi.
Anlama konusunda, söylenen sözün zaman›n›n, yerinin ve muhatab›n›n önemli oldu¤unu
belirten Doç.Dr. ‹smail Karagöz, “ Anlama konusunda sözü; kimin söyledi¤i, kime söyledi¤i,
nerede, ne zaman ve niçin söylendi¤inin bilinmesi anlamay› kolaylaﬂt›racakt›r. “Anlam” dilin
kendisinden ziyade kullan›m›nda ortaya ç›kar.
“Anlam”, anlatan kimsenin maksad›nda sakl›d›r. Anlamak isteyen kimse, sadece dilin genel
kurallar›n› bilmekle yetinmez, sözün sahibinin
murad›n› da bilmek zorundad›r. Bunun için; dilin genel bilgisi yan›nda; laf›z ve ibarenin hakiki
ve mecazi anlamlar›n› da bilmek gerekir.” dedi.
Zamanla kavramlar›n anlamlar›n›n de¤iﬂebilece¤ine, daralabilece¤ine veya geniﬂleyebilece¤ine dikkat çeken ‹smail Karagöz, Türkçe’ye girmiﬂ
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olan bir çok Kur’an kavram›n›n, anlam daralmas›na u¤rad›¤›n› belirterek bunlardan ‹badet, ihsan ve zulüm kavramlar›n› geniﬂ ﬂekilde ele ald›.
Dinin temel amac›n›n insanlar›n mutlulu¤u
oldu¤unu belirten Doç.Dr. ‹smail Karagöz, “‹lk
insandan beri var olan tevhit esas›na dayal› hak
dinin temel amac›, yer yüzünün halifesi olan
Adem o¤lunun; mal›n›n, can›n›n, akl›n›n, neslinin ve dininin korunmas›d›r. Bunlar›n korunabilmesi için insanlar›n; sulh ve sükun, güven ve
huzur içinde yaﬂamalar› gerekir. Bu amaçla bütün peygamberler insanlar›, dünya ve ahiret
mutlulu¤unu sa¤layacak ilâhî prensiplere davet
etmiﬂlerdir. Son Peygamber Hz. Muhammed
(a.s.) ve ona indirilen Kur’an da insanl›¤›n bar›ﬂ
ve huzurunu amaçlam›ﬂt›r. Dolay›s›yla hak din
‹slam, bask› ve savaﬂ› esas almaz.” dedi.
Savaﬂ›n hangi durumlarda meﬂru olaca¤›
konusuna da de¤inen Doç.Dr. ‹smail Karagöz,
“Savaﬂ; sald›r› oldu¤u zaman bar›ﬂ›n korunma-

s›, bask›n›n ve zulmün önlenmesi, can ve mal
güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›na yönelik olarak
meﬂru olur. Dolay›s›yla Kur’an’da “cihâd”,
“harb”, “mücadele” ve “k›tâl” gibi savaﬂ› ifade
eden kavramlar›n, bu ba¤lamda de¤erlendirilip
anlaﬂ›lmas› gerekir.” dedi.
Toplumlarda sevgi ve hoﬂgörünün yay›lmas›nda kavramlar›n önemli oldu¤unu vurgulayan
Doç.Dr. ‹smail Karagöz, “Ayn› kavramlarla veya
içerikleri net ve anlaﬂ›labilir kavramlarla düﬂünülmeyen toplumlarda sevgi ve hoﬂgörüye dayal› bar›ﬂtan, birlik ve beraberlikten söz etmek
mümkün de¤ildir. Bunun için ortak inanç kimli¤imizi oluﬂturan dinî kavramlar›n çok iyi bilinmesi, do¤ru anlaﬂ›lmas› ve zihinlerde netleﬂmesi gerekir. Böylece sahip oldu¤umuz “dini
kimlik”, “dini kiﬂilik” haline dönüﬂebilir ve kimlikten ziyade kiﬂili¤in öne ç›kt›¤›, insan merkezli, bar›ﬂ ve güvenin hakim oldu¤u bir toplum
oluﬂturulabilir.” dedi.

Dr. Muhlis AKAR
D.‹.B. Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Uzman›

MÜZAKERELER

slâm’›n ve ‹slâmî kavramlar›n içeride ve d›ﬂar›da yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n›n baﬂl›ca iki nedeni oldu¤unu belirterek müzakeresine baﬂlayan Dr.
Muhlis Akar, bunlar›n da ‘Cehalet’ ile ‘kötü niyet ve kas›tl› çarp›tma’ oldu¤unu söyledi.
Mevcut tebli¤e hem katk› sa¤lamak hem
de de¤erlendirme yapmak için baz› tespit, ve
önerilerde bulunan Dr. Muhlis Akar, bunlar› on
madde halinde ele ald›.

‹
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Tebli¤de “‹badet” kavram›n›n çok güzel
aç›kland›¤›na vurgu yapan Akar, “Say›n hocam›z›n ibadet kavram›yla ilgili olarak “Allah’a ibadet”; sadece namaz, oruç, zekat ve hac gibi belirli zamanlarda, belirli mekanlarda ve belirli kurallara uyularak yap›lan formel ibadetleri de¤il;
herhangi bir zaman, mekan ve ﬂekille kay›tl› olmaks›z›n yerine getirilen Allah’› zikir, ana-babaya iyilik, ﬂahitli¤i, tart› ve ölçüyü dosdo¤ru yapma gibi emirlere; içki içme, uyuﬂturucu kullanma, kumar oynama, h›rs›zl›k yapma ve cana k›yma gibi yasaklara uyularak yerine getirilen informel ibadetleri, k›saca iman dahil ‹slâmî bütün görevleri içine al›r.” ﬂeklindeki çok yerinde
de¤erlendirmesine aynen kat›l›yorum.” dedi.
Ço¤u zaman eksik alg›lanan ve yanl›ﬂ anlamlar yüklenen kavramlar›n baﬂ›nda “Cihad”
kavram›n›n geldi¤ine de¤inen Dr. Muhlis Akar,
“Hakikaten gayr-› müslimler; hatta belki de baz› Müslümanlar nezdinde eksik alg›lanan ve
yanl›ﬂ anlamlar yüklenen en önemli ‹slâmî kavramlardan biri “Cihad” kavram›d›r. Cihad kavram› özellikle Bat›’da baﬂlang›çta maksatl› bir
ﬂekilde yanl›ﬂ tan›t›lm›ﬂ ve bu tan›m, Bat›’n›n
iletiﬂim teknolojisinin de etkisiyle tüm dünyaya

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Özgü Aras
Emekli Ö¤retim Üyesi

yay›lm›ﬂt›r. Bu nedenle ‹slam’› tan›mayan kitleler “cihad” denince, bununla yaln›zca “savaﬂ›”
anlar olmuﬂlard›r. Halbuki tebli¤de de ifade
edildi¤i gibi, savaﬂ yaln›zca cihad›n ﬂekillerinden biridir. Özellikle günümüz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda cihad›n, en önemli ﬂekli ‹slam’› insanlara do¤ru bir ﬂekilde ulaﬂt›rmakt›r.” dedi.
‹slam hukukunda savaﬂ›n istenilen bir durum olmamakla birlikte zorunlu hallerde gerekli görüldü¤üne vurgu yapan Dr. Muhlis
Akar, “Savaﬂ ‹slam hukukunda bizatihi güzel
olarak görülmemektedir. Yani “li aynihî hasen”
de¤il, “li gayrihi hasen”dir. Bir tak›m kötülükler ve tecavüzler ancak bu yolla defedilebildi¤i
için zorunlu olarak baﬂvurulan bir yoldur. Zira
dinimize göre insan, “insan” olmak vasf›yla
sayg›n bir konuma sahiptir. Ancak savaﬂ, Müslümanlar› sald›r›dan korumak amac›yla, insanlar›n hak ve hürriyetlerini, bilhassa inanç hürriyetini korumas› yönüyle meﬂru k›l›nm›ﬂt›r.
Savaﬂ, insana eziyet ve zulüm için de¤il, ona
yap›lan eziyet ve zulmü önlemek, insan› insan
yapan hak ve hürriyetlerini korumak için mu-

oç.Dr. ‹smail Karagöz’ün, tebli¤ine kavramlar hakk›nda bilgi vererek baﬂlad›¤›n› ifade
eden Yrd.Doç.Dr. M. Özgü Aras, “Say›n tebli¤ci ‹smail Karagöz, tebli¤ine kavramlar hakk›nda bilgi
vererek baﬂlam›ﬂ; sözcüklerin bir aslî anlam›, bir
izafî anlam› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bunlara misal
verirken de sanki cihâd konusunun tamamlay›c›
cüz’ü gibi, küfür, zâlim, zulüm gibi kelimelerin
manalar›n›n de¤iﬂti¤ini örnek vermiﬂtir.” dedi.

D

bah say›lm›ﬂt›r. Bu sebeple savaﬂa ancak zaruret halinde baﬂvurulabilir ve zaruret s›n›r› aﬂ›lamaz.” dedi.
Tebli¤de de savaﬂ sebebinin bizzat küfür
de¤il, zulüm oldu¤u vurgusunun yap›ld›¤›n› ve
bunun önemli oldu¤unu belirten Dr. Muhlis
Akar, “‹slam hukukçular›n›n ço¤unlu¤una göre, savaﬂ›n sebebi; düﬂman›n ‹slâm ve Müslümanlara karﬂ› savaﬂ açmalar›, onlara sald›rmalar›d›r. Buna göre, hiçbir kimse küfür ve ‹slâm’a muhalefeti sebebiyle öldürülemez. Çünkü savaﬂ›n sebebi; düﬂman›n ‹slâm ve Müslümanlara karﬂ› savaﬂ açmalar›, onlara sald›rmalar›d›r.” dedi.
Kur’an-› Kerim’de savaﬂ›n nedenlerinin de¤iﬂik ayetlerde aç›kland›¤›n› belirten Akar, buna göre üç sebepten dolay› savaﬂa izin verildi¤ini ifade ederek, bunlar›n “meﬂru müdafaa”,
“zay›f durumdaki Müslüman az›nl›¤›n, onlara
zulmeden ve haklar›n› çi¤neyen gayrimüslimlere karﬂ› ‹slâm ülkelerinden yard›m istemeleri”
ve “daha önce yap›lan sulhun düﬂman taraf›ndan bozulmas›” oldu¤unu söyledi.

Kavramlar›n zaman içerisinde de¤iﬂikli¤e
u¤rayabilece¤ine de¤inen Yrd.Doç.Dr. M. Özgü
Aras, “Zamanla kavramlar›n anlamlar› de¤iﬂir;
daral›r ve geniﬂler. Say›n tebli¤ci, özellikle Türkçe’ye girmiﬂ olan birçok kavram, anlam daralmas›na u¤ram›ﬂt›r, diyor ve ibadet, ihsân, zulüm kavramlar›n› örnek veriyor ve aç›kl›yor. Ben
burada bu örnekler yerine, Türkçemize girerken ya da girdikten sonra anlam yönünden daralan, de¤iﬂen iki kelimeyi örnek verece¤im.
Bunlar durumu daha iyi aç›klayacakt›r.” dedi.
“Mestler ayakta duracak” kavram›n› birinci
örnek olarak ele alan Yrd.Doç.Dr. M. Özgü Aras,
“Türkçe ilmihal kitaplar›m›zda, mestler üzerine
mesh etmenin ﬂartlar›ndan birisi olarak “mestler ayakta duracak” diye bir ifade yer almaktad›r. Bugün Türkiye’de büyük ço¤unluk, bunu
aya¤a giyilen mesti masan›n üzerine koydu¤umuz zaman y›k›lmadan ayakta duracak ﬂeklinde bilmekte ve anlamaktad›r. Hâlbuki bu, aya¤›nda mesti olan bir kimse futbol topuna vurdu¤u zaman, mest ayaktan f›rlay›p toptan önce gitmeyecek; ayakta, yani ayaklarda duracak
anlam›ndad›r. Arapça f›k›h kitaplar›nda bu hal
‹msâkühümâ ale’r-R›cleyni diye geçiyor.” dedi.
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‹kinci olarak “yetim k›zlar” ifadesini örnek
veren Aras, “Fein H›ftüm ellâ Tuksitû Fi’l-Yetâmâ “En-Nisâ 4/3.) âyetinin Türkçe tefsir ve
meâllerinde, nedense hep yetim k›zlar ifadesi
yer almaktad›r. Halbuki ‹bn Manzûr, yetîm,
“kocas› ölen kad›nlard›r” diye bu kelimeye 3
sayfa ay›rm›ﬂ; birçok ﬂiirlerden örnekler vermiﬂtir. Türkçe tefsirlerden sadece Elmal›l›
Muhammed Hamdi Yaz›r, bu ayetin geniﬂ
aç›klamas›n› yapm›ﬂ, o da yetim k›zlar ifadesini kullanm›ﬂ, en son sat›r›nda ise, yetîm, “kocas› ölen kad›na da denir” diye yar›m sat›r eklemiﬂtir.

Taaddüd-ü Zevcâd ayr› bir konudur. Fakat, kanaatimce günümüzde karﬂ›laﬂt›¤› her Müslüman
erke¤e kaç eﬂin var diye soran yabanc› kad›nlar›n
bu evlili¤in ne amaçl› oldu¤unu bilmesi gerekir.
Bu durumda bunun, Türkçe her meâlde “yetim
k›zlar ve kocas› ölen kad›nlar” diyerek mi yoksa
“dul kad›nlar” diyerek mi yer almas› gerekir? Zira
kelime Türkçemize eksik manal› girmiﬂtir.” dedi.
Dini kavramlar›n do¤ru anlaﬂ›lmas›n›n bar›ﬂa katk›s› baﬂl›kl› bir tebli¤de daha çok kavrama yer verilmesi gerekti¤ini söyleyen
Yrd.Doç.Dr. M. Özgü Aras, konunun cihâd ve
k›tâl ile s›n›rlanm›ﬂ bulundu¤unu ifade etti.

Nitelikli
Din E¤itim-Ö¤retiminin
Sosyal ve Evrensel
Bar›ﬂa Katk›s›
Dr. Recai Do¤an
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
ebli¤ini üç ana baﬂl›k alt›nda ele alan
Prof.Dr. Recai Do¤an, ilk olarak “‹slam-toplumsal ve evrensel bar›ﬂ iliﬂkisi”ni ele ald›.
Din, insanl›¤›n ilk dönemlerinden günümüze,
insan›n ayr›lmaz bir vasf› olarak varl›¤›n› sürdürdü¤üne vurgu yapan Do¤an, “ Nerede insan var
ise, orada bir din de var olagelmiﬂtir. Din, Allah
ile insan aras›ndaki çift yönlü iliﬂkiye dayan›r. Allah’tan insana do¤ru olan iliﬂkinin mahiyeti, Allah’›n insan› yaratmas› ve ona vahiy/peygamber
arac›l›¤›yla yeryüzündeki hayat›n›n anlam›n›n ne
oldu¤unu ve nas›l yaﬂayaca¤›n› bildirmesidir. Bu
iliﬂkinin insandan Allah’a do¤ru olan mahiyeti ise,
insan›n bu ça¤r›ya iman ve salih amel ile karﬂ›l›k
vermesidir.” dedi.
‹slam aç›s›ndan sosyal/toplumsal bar›ﬂ›n temel unsurlar›n›n sosyal adalet, sosyal güvenlik ve
sosyal dayan›ﬂma oldu¤unu ifade eden Prof.Dr.
Recai Do¤an, bunlar› örnekleriyle anlatt›.
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‹kinci olarak “toplumsal bar›ﬂ› tehdit eden unsurlar” konusunu ele alan Prof.Dr. Recai Do¤an,
‹slam dininin toplumsal ve evrensel bar›ﬂa yönelik ö¤retilerinin birey ve toplum katmanlar›nda
gerçekleﬂmesini önleyen baz› olumsuzluklar
mevcudiyetine de¤inerek, bunlar›: Dinin yanl›ﬂ
yorumlanmas›, mezhep ayr›mc›l›¤›, dini taassup
ve nitelikli bir din e¤itim ö¤retiminin olmay›ﬂ›
ﬂeklinde s›ralay›p, ayr› ayr› aç›klamalar›n› yapt›.
Üçüncü olarak “toplumsal ve evrensel bar›ﬂ›n gerçekleﬂme yolu: Nitelikli din e¤itimi ve
ö¤retimi” konusunu ele alan Recai Do¤an, Mualla Selçuk’un geliﬂtirmiﬂ oldu¤u fikir a¤ac›n›n,
bugün nas›l bir din e¤itim-ö¤retimi yap›lmas›
gerekti¤i konusunda en az›ndan baz› temel
ipuçlar› vermekte oldu¤una iﬂaret ederek konuyu bu ﬂema çerçevesinde iﬂledi.
E¤itim-ö¤retimin yeni hedefleri konusuna
de¤inen Do¤an, “E¤itimde yeni yönelim; özgür

ve yarat›c› düﬂünceye sahip, ba¤›ms›z ancak
de¤erleri öne ç›karan bir anlay›ﬂt›r. Bu anlamda, evrensel ve entelektüel de¤erlerin yan›nda
ulusal, yerel ve bireysel de¤erleri de içselleﬂtirmiﬂ nesiller yetiﬂtirmek e¤itim-ö¤retimin yeni
hedefi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. E¤itimin
kaliteli ve nitelikli olmas›; amaçlar›na uygunluk, kullan›ma uygunluk, eksiksiz üretim ve
hedef kitlenin isteklerine uygunlukla de¤erlendirilir.” dedi.
Din e¤itimi sürecinin sa¤l›kl› olabilmesinin
ﬂartlar› oldu¤unu belirten Prof.Dr. Recai Do¤an, “O halde e¤er toplumu oluﬂturan her birey, ‹slam dininin toplumsal ve evrensel bar›ﬂa
yönelik ö¤retilerini sadece bilme de¤il, uygulama olarak gerçekleﬂtirebiliyorsa o zaman nitelikli bir din e¤itim-ö¤retiminden söz edilebilir.
Bu durumda din e¤itimi süreci sa¤l›kl› iﬂliyor
demektir. Ancak, insanl›k, içinde yaﬂad›¤›m›z
zaman diliminde, hem evrensel hem de ulusal
çapta, tarihte hiç olmad›¤› kadar ﬂiddet ve terörden bunalm›ﬂt›r. Felluce’de, 8-9 yaﬂlar›ndaki minicik bir k›z çocu¤unun, koluna Amerikal› askerler taraf›ndan kelepçe tak›l›rken yüzünde donup kalan korku, sonsuza dek, bütün insanl›¤› rahats›z edecektir. Elinde sapanlarla
taﬂ atmaya çal›ﬂ›rken, ‹srailli askerlerin açt›¤›
ateﬂ sonucu vücudu paramparça olan bir ar-

kadaﬂ›n›n ölümünü, ölümün anlam›na en uzak
oldu¤u bir yaﬂta alg›lamaya çal›ﬂan küçücük
Filistinli bir çocu¤un göz bebeklerinde birikip
kalan korku, kin ve nefret, belki de ‹srail’in
kendisi ile birlikte bütün insanl›¤› felakete sürüklemesinde etkin olacak unsurlar›n baﬂ›nda
gelecektir.” dedi.
E¤itimde önemli olan›n, istenilen amaçlara
ulaﬂmak oldu¤unu ifade eden ve bu amaçlara
ulaﬂmak için süreçteki bütün unsurlar›n bu
amaçlar› gerçekleﬂtirebilecek yeterliklere sahip
olmas› gerekti¤ini belirten Prof.Dr. Recai Do¤an sözlerini ﬂöyle tamamlad›:
“‹nsano¤lu, anlam aray›ﬂ›na cevap verecek,
inanma ihtiyac›n› karﬂ›layacak, h›rs›n› dizginleyecek, açgözlülü¤ün zararlar›n› hiç olmazsa en
aza indirecek, insan onurunu koruyacak, insanca yaﬂayabilece¤i çevreyi ve ortam› oluﬂturmas›na katk›da bulunacak, sevginin, sayg›n›n ve
hoﬂgörünün yaﬂam tarz› olarak alg›land›¤› bir
dünyada yaﬂamak istemektedir. ‹slam dini bu
aray›ﬂa cevap verebilecek ö¤retiye sahiptir. Bu
ö¤retinin temeli de tekrar tekrar belirtti¤imiz
üzere bar›ﬂt›r. Ancak bunun nitelikli bir din e¤itim-ö¤retimi ile verilmesi gereklidir. Sadece
hedeflerin belirlenmiﬂ olmas› yeterli de¤ildir.
Bu hedeflere süreç içinde kiminle, nas›l ve hangi içerikle ulaﬂ›laca¤› da önemlidir.”

Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu
Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fkalütesi

MÜZAKERE

P

rof.Dr.Recai Do¤an’›n sundu¤u tebli¤ini esas
olarak üç ana baﬂl›k alt›nda iﬂledi¤ini belirten

Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu, “Önce ‹slam dini ile
toplumsal ve evrensel bar›ﬂ iliﬂkisi aç›klanm›ﬂ,
sonra toplumsal bar›ﬂ› tehdit eden unsurlar
birkaç baﬂl›k alt›nda irdelenmiﬂ, üçüncü olarak
da, toplumsal ve evrensel bar›ﬂ›n gerçekleﬂmesinde nitelikli din e¤itimi ve ö¤retiminin önemi
üzerinde durulmuﬂtur.” dedi.
Tebli¤de din ve bar›ﬂ iliﬂkisi vurgulan›rken,
dinin adalet, güvenlik ve toplumsal bar›ﬂ› hedefledi¤inin ifade edildi¤ini belirten Nevzat Aﬂ›ko¤lu, savaﬂ›n ancak bar›ﬂ› bozan unsurlar› yok
etmek, temel hak ve özgürlükleri teminat alt›na almak ve güvenli ortam oluﬂturmak için yap›labilece¤inin de vurguland›¤›n› söyledi.
Bireye din konusunda doyurucu bilgi vermenin önemi üzerinde duran Prof.Dr.Nevzat
Aﬂ›ko¤lu, “20. yüzy›l boyunca dünyada yaﬂanan
çeﬂitli olaylar, dünya savaﬂlar›, teknolojinin hoy-
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ratça kullan›lmas›, çevre kirlili¤i kimyasal ve
nükleer silahlar üretilerek bilimsel bilginin insan› huzursuz edecek ﬂekilde kullan›lmas› insanlar› yeniden aray›ﬂa, bunun sonunda da yeniden kutsala ve dine yöneltmiﬂtir.” dedi.
Bu dine yeniden yöneliﬂ hadisesinin iyi de¤erlendirilmesi ve ihtiyaçlar›n do¤ru bilgilerle
doyurulmas› konusuna iﬂaret eden Aﬂ›ko¤lu,
“Dine yönelik bu aray›ﬂ iyi de¤erlendirilmeli ve
insan›n dine olan ihtiyac› do¤ru bilgi ile karﬂ›lanmal›d›r. Bu konuda hem din e¤itimi veren
kurumlara, hem de din hizmeti yürüten Diyanet iﬂleri Baﬂkanl›¤›na önemli görevler düﬂmektedir. Din e¤itimi veren kurumlar programlar›n› günümüz insan›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde gözden geçirmeli, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› da personelini süratle bu yönde e¤itmeli, bilgilendirmelidir.” dedi.
Din e¤itimi ve ö¤retiminde bireylere öncelikle, insana, düﬂünceye, hürriyete sayg›y› ö¤retmenin gere¤ine de¤inen Nevzat Aﬂ›ko¤lu,
daha sonra da onlar›n kendi baﬂlar›na düﬂünebilme ve seçim yapabilme kabiliyetlerinin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini söyledi.
Nitelikli din e¤itiminin toplum bar›ﬂ› için
önemli oldu¤unu belirten Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu, “Toplumda karﬂ›l›kl› sayg›, bar›ﬂ ve hoﬂgörü ortam›n›n oluﬂmas› için, nitelikli ve ihti-

yaçlara cevap veren bir din e¤itim-ö¤retimi gereklidir. Aksi halde taassup, ﬂiddet ve yanl›ﬂ
dini anlay›ﬂlar toplumda kaos ve kargaﬂaya sebep olabilir ve bar›ﬂ› tehdit edebilir.” dedi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlar›nda bu konulara yer verilmesinin memnuniyet verici oldu¤unu ifade eden Prof.Dr. Nevzat
Aﬂ›ko¤lu, “Memnuniyetle belirtmek gerekir ki,
din ve bar›ﬂ, dindeki evrensel ö¤ütler gibi konularda örgün e¤itimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlar›nda bilgiler yer alm›ﬂt›r. Bu
sayede ö¤renciler bu konularda bilgilenme imkan› bulmaktad›rlar.” dedi.
Bar›ﬂ içinde birlikte yaﬂaman›n tecrübesine
sahip bir millet oldu¤umuzun ve bunun formülünün engin kültürümüzün derinliklerinde bulundu¤una dikkat çeken Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›ko¤lu, “Örne¤in büyük düﬂünür Mevlânâ’n›n; “lambalar farkl›d›r, fakat ›ﬂ›k ayn›d›r” sözlerinde ifadesini bulan dini ço¤ulculuk anlay›ﬂ›, hoﬂgörü
mimar› Hac› Bektaﬂ-› Velî’nin: “incinsen de incitme” sözündeki af ça¤r›s›, ‹slam irfan›n›n ayd›nl›k
yüzü Yunus Emre’nin; “bir kez gönül y›kt›n ise
bu k›ld›¤›n namaz de¤il” sözündeki insanc›ll›¤›,
ça¤daﬂ halk ozan› Âﬂ›k Veysel’in: “senlik, benlik
nedir b›rak” ﬂeklindeki uzlaﬂt›r›c› solu¤u, kültürümüzün temellerini oluﬂturur. Ayn› zamanda
dinimizin insana bak›ﬂ›n› da yans›t›r.” dedi.

Din Özgürlü¤ünün
Sa¤lanmas›n›n
Bar›ﬂa Katk›s›
Prof.Dr. Saffet Köse
Selçuk üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
ebli¤ini beﬂ ana baﬂl›k alt›nda ele alan
Prof.Dr. Saffet Köse, bunlar› “Giriﬂ”, “Din Özgürlü¤ü Probleminin Ortaya Ç›k›ﬂ› ve Hristiyanl›k
Tecrübesi (Dinsel ﬁiddet Süreci)”, “Kavramsal
Çerçeve”, “Din Özgürlü¤ünü Sa¤laman›n Bar›ﬂ›n
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Teminat› Oldu¤u Konusunda Müslüman Toplumlar›n Tecrübesi” ve “Sonuç” baﬂl›klar› alt›nda
aç›klad›.
Din ve vicdan hürriyetinin, kavram olarak yeni olmakla birlikte ihtiva etti¤i anlam çerçevesin-

deki aray›ﬂlar›n oldukça eskilere uzand›¤›n› belirten Prof.Dr. Saffet Köse, “Bir toplum ya da bölgede hakim bulunan din veya mezhep d›ﬂ›nda
farkl› tercihleri olan insanlara karﬂ› çeﬂitli saiklerle, gerek devlet, gerekse fertler düzeyindeki
olumlu ya da olumsuz tav›rlar önemini ve hassasiyetini sürekli olarak korumuﬂtur.” dedi.
Bat› dünyas›nda din özgürlü¤ü kavram›n›n
günümüzdeki anlam›yla ilk kez 12 Haziran 1776
tarihli “Virginia Anayasas›/Constitution of Virginia”n›n 16. maddesinde yer ald›¤›na iﬂaret eden
Köse, peﬂinden de 26 A¤ustos 1789 “Frans›z ‹nsan ve Yurttaﬂ Haklar› Beyannamesi”nin 10. ve
11. maddelerinde din ve ifade hürriyetine yer verildi¤ini söyledi.
Farkl› inanç sebebiyle Bat›da; ‹slam toplumlar›nda görülmeyen ac› tecrübelerin yaﬂand›¤›n›
ifade eden Köse, “‹slam toplumlar›nda s›rf farkl›
inanç sebebiyle hemen hemen bir problem yaﬂanmam›ﬂt›r. ‹slam “ötekini” kendisini tan›mlad›¤› ﬂekliyle kabul etmiﬂtir ki bu kendine güvenin
bir ifadesidir.” dedi.
Hristiyan dünyas›n›n, kanl› din savaﬂlar› ve
mezhep kavgalar›n›n verdi¤i yorgunlu¤un zaruri
sonucu olarak din ve vicdan özgürlü¤üne sayg›
noktas›na geldi¤ini ifade eden Prof.Dr. Saffet Köse, “Ayn› dönemlerde ‹slam toplumlar›nda yaﬂanan tarihi tecrübe oldukça farkl›d›r ve Müslüman
dünyada din savaﬂlar› ya da mezhep kavgalar› gibi bir olumsuzlukla karﬂ›laﬂ›lmad›¤›, di¤er din

mensuplar› ile bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama imkan› bulundu¤u, hatta gayr-› müslim vatandaﬂlar›n huzur ve selameti ‹slam toplumlar›nda yaﬂamada bulduklar›, dahas› kendi dindaﬂlar›n›n
zulmünden Müslüman bir devlette yaﬂamalar›
neticesinde kurtulabildikleri bizzat kendi itiraflar›yla tarihen sabit bir olgudur.” dedi.
Bu gün BM ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinde yer
alan din ve vicdan özgürlü¤ü ile ilgili hükümlerin
din savaﬂlar› ve mezhep kavgalar› dikkate al›nd›¤›nda çok ileri bir aﬂamay› gösterdi¤ine de¤inen
Köse, “Bu tecrübeden sonra art›k ayn› süreci yaﬂamaya sebep olacak uygulamalardan özenle kaç›nmak gerekir.” dedi.
O tecrübeyi yeniden yaﬂamamak için en iyi
örnek olumlu anlamda ‹slam dünyas›, olumsuz
anlamda da Hristiyan dünyas›d›r” diyen Saffet
Köse, “Özellikle günümüzde yükselen de¤erlerin
baﬂ›nda gelen ve her türlü siyasi, felsefi ve hukukî tart›ﬂman›n merkezine oturan insan haklar› ve
onun önemli bir k›sm›n› teﬂkil eden din ve vicdan
özgürlü¤ü alan›nda Kur’an-› Kerîm’in ortaya koydu¤u ana ilkeler ve Hz. Peygamber’in örnek uygulamalar› ›ﬂ›¤›nda geliﬂen ‹slam toplumlar›ndaki tarihi tecrübe aktüel tart›ﬂmalara aç›l›m sa¤layabilecek zenginliktedir ki bunlardan yararlanmak insan haklar› genelinde ve din ve vicdan özgürlü¤ü özelinde insanl›¤› daha ileri bir noktaya
taﬂ›yacakt›r.” dedi.

MÜZAKERELER
ebli¤i üç ana baﬂl›kta ele alan Doç.Dr. Halil
Altuntaﬂ, bunlar› “Genel Yap›”, “‹ç Yap›” ve
“Teklif ve Sonuç” baﬂl›klar› alt›nda müzakere
etti.
Öncelikle tebli¤in çok hacimli oldu¤unu belirten ve bunun sak›ncalar›na de¤inen Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ, “Hacim: Oldukça s›k karakterlerle
yaz›lm›ﬂ 24 dolu sayfadan oluﬂan bir tebli¤ metni ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Maalesef bizdeki ilmi toplant›larda zaman zaman böyle, neredeyse kitap
hacminde tebli¤lerin sunuldu¤u görülüyor. Tebli¤ sunma süresinin azami 25-30 dakika olabilece¤i biline biline yine de uzun metinler sunmak
sempozyum tekni¤ine ayk›r› düﬂüyor. ‹ﬂin pratik
faydas› neredeyse yok oluyor. Mesela dinleyiciyi

Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ
D.‹.B. Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi
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Doç.Dr. Mehmet Emin Özafﬂar
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

bas›lacak kitaba havale etmiﬂ olmak ne derece
sa¤l›kl› ve hakkaniyetli? “Nas›l olsa tebli¤ler bas›lacak” düﬂüncesi yerine, “Nas›l olsa da söyleyeceklerimi bizzat söyleyerek aktarabilece¤im bir
tebli¤ metni haz›rlasam” düﬂüncesinin esas
al›nmas› gerekir diye düﬂünüyorum.” dedi.
Tebli¤in; bir “Giriﬂ” ile “Kavramsal Çerçeve”
ve “Sonuç” baﬂl›klar› d›ﬂ›nda, iki ana k›s›mdan
oluﬂtu¤unu belirten Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ, “Din
Özgürlü¤ü Probleminin Ortaya Ç›k›ﬂ› ve Hristiyanl›k Tecrübesi (Dinsel ﬁiddet Süreci)” bölümünün 11 sayfa, “Din Özgürlü¤ü Sa¤laman›n
Bar›ﬂ›n Teminat› Oldu¤u Konusunda Müslüman Toplumlar›n Tecrübesi” bölümünün ise 10
sayfadan meydana geldi¤ini ifade etti.
Çal›ﬂman›n genel yap›s› ile iyi bir anlat›m üslubuna sahip oldu¤unu, ancak gereksiz yere
baz› yabanc› kelimeler kullan›ld›¤›n› belirten

eﬂ baﬂl›ktan oluﬂan tebli¤in daha çok tarihsel tecrübeler üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›n› ifade
ederek müzakeresine baﬂlayan Doç.Dr. Mehmet Emin Özafﬂar, tebli¤de Hr›stiyanl›¤›n egemen oldu¤u bat› toplumlar›ndan yüzy›llarca süren ac› tecrübe örnekleri, Müslüman toplumlardan ise son derece müsbet örneklerin dile
getirildi¤ini söyledi.
Bütününe bak›ld›¤›nda tebli¤in din özgürlü¤ünün tarihsel geçmiﬂini gözler önüne sermiﬂ gözüküyorsa da, asl›nda bugünden bir kaç›ﬂ› ifade etti¤ini iddia eden Doç.Dr. Mehmet
Emin Özafﬂar, “21. yüzy›l dünyas› için tebli¤cinin sundu¤u biçimiyle Hristiyan bat› tecrübe-
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Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ, “Mesela “heretic” kelimesi bu bak›mdan hemen göze çarpmaktad›r.
Bu tür kelimeler mezhepler tarihi, dinler tarihi
v.s. gibi özel araﬂt›rma alanlar›nda ve özellikle
tez çal›ﬂmalar›nda bazen zorunlu olarak kullan›labilir. Ancak böyle, muhataplar› ço¤unlukla
farkl› ilgi alanlar›ndan insanlar› hedef alan metinlerde bu tür kelimelerin kullan›lmas›n› gereksiz görüyoruz.” dedi.
Müzakeresinin sonunda tekliflerini s›ralayan
Doç.Dr. Halil Altuntaﬂ, “Tebli¤ konusunu uyarlama ve aktarma yolu ile “haz›rlamak” yerine,
konu baﬂl›¤› bir bütün halinde düﬂünülerek,
“Din Hürriyeti Sa¤lamak” ve “Bar›ﬂ” temel terimleri iﬂlenip bu ikisi aras›nda sebep-sonuç
iliﬂkisini kuracak fazla uzun olmayan orijinal bir
metnin ortaya konmas› amaca daha iyi hizmet
edebilirdi.” dedi.

si epeyce bir zamand›r aﬂ›lm›ﬂ, ‹slam dünyas›n›n özgün deneyimi ise çoktan gerilerde kalm›ﬂ bir tecrübedir. Günümüz dünya insan› ve
dünya toplumlar›, ça¤›n kendine has meydan
okumalar› ve sorunlar›yla yüzyüzedir. Bu nedenle “din özgürlü¤ü” ﬂimdi din özgürlü¤ünün
ne oldu¤u ve ne olmas› gerekti¤i; “Bar›ﬂ”›n da
modern zamanlarda insan için, ulus devletler
ve uluslar aras› iliﬂkiler için ne oldu¤u ve ne olmas› gerekti¤i noktas›nda odaklanmal›yd›.”
dedi.
Modern zamanlar için “din özgürlü¤ü”nün
kelamî/teolojik bir mesele olmay›p, bir yönüyle
felsefi, ama ço¤u durumda siyasi ve stratejik
bir mesele oldu¤unu ifade eden Mehmet Emin
Özafﬂar, bu tablo karﬂ›s›nda;
- Din nedir?
- Özgürlük nedir?
- Din özgürlü¤ü nedir?
- Din özgürlü¤ü ile katk› sunmas› arzulanan
“bar›ﬂ” aras›nda nas›l bir ilinti vard›r?
- Dini olan› siyasi-sosyal-ideolojik olandan
kim, neye göre ay›racakt›r?
- ‹nsani her türlü konuyu kapsamay› özünün
gere¤i olarak gören bir dinin ve inananlar›n
özgürlü¤ü nas›l olacakt›r?
Sorular›n›n Müslüman dünya, bat› dünyas›
ve her iki dünyan›n birbirleriyle iliﬂkileri aç›s›ndan sorulmas› ve cevapland›r›lmas›n›n zorunlu
oldu¤unu söyledi.

Din özgürlü¤ü ve bar›ﬂ›n en önemli ﬂartlar›ndan birinin samimiyet oldu¤unu vurgulayan
Doç.Dr. Mehmet Emin Özafﬂar, “Din özgürlü¤ü ile
bar›ﬂ aras›nda sahici bir iliﬂki kurulabilmesi için siyasal sistemlerin din politikalar›n›n samimi-sahici
olmas› ön ﬂartt›r. Siyasi ve stratejik kayg›lardan
evvel varoluﬂsal, insani ve epistemik endiﬂeleri ön-

celemelidirler. ‹nanm›ﬂ bir birey için varolmay›, hayat› ve ölümü anlamland›ran; düﬂünce, ahlaki de¤er, davran›ﬂ tarz› ve toplumsal fenomenleri meﬂrulaﬂt›ran birincil ö¤enin din oldu¤u farkedilmelidir. Tek tek bireylerin kalbinde gerçek bar›ﬂ›n teminine zemin haz›rlamayan hiçbir sosyal yap›, sürdürülebilir toplumsal bar›ﬂ› gerçek k›lamaz.” dedi.

DE⁄ERLEND‹RME OTURUMU

Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ - Oturum Baﬂkan›
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Oturum Baﬂkan› : Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ
Konuﬂmac›lar
: Mehmet Bar›ﬂ
Prof.Dr. Halife Keskin
Prof.Dr. Hayrettin Karaman

ir konuﬂma yaparak de¤erlendirme oturumunu açan Prof.Dr. Ali Osman Ateﬂ, ‹slam›n çok
k›sa say›lacak bir süre içerisinde yay›ld›¤›n› ve
mensuplar›n›n artt›¤›n› belirterek “Sevgili Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret etti¤i
zaman, nüfus say›m› yapt›r›yor. Kaynaklar›m›zda
bu var ve korkmadan, çekinmeden Müslüman›m
diyenleri yaz›n diyor. Benim hat›r›mda kalan ra-

B

kam, 1.500 civar›nda kad›n, erkek, çocuk bir
Müslüman say›s› elde ediliyor Medine’de. Muhacirler, ensar hepsi bu say›. Hepinizin bildi¤i rakamlar› hat›rlat›yorum, 313 kiﬂiyle Bedir’e gidiyor, 700 kiﬂiyle Uhut Savaﬂ›na gidiyor, 3 bin kiﬂiyle Hendek müdafaas›n› yap›yor Medine’de ve iﬂte
o Hudeybiye Anlaﬂmas›na gitti¤i zaman, orada
müﬂrikler müsaade etmiyorlar, bir anlaﬂma oluyor. Yan›nda 1.400 kiﬂisi var. Bar›ﬂ anlaﬂmas› yap›ld›ktan sonra, bu k›sa bir süre devam ediyor,
yaklaﬂ›k iki y›l süren bir anlaﬂma ve müﬂrikler bunu tek tarafl› olarak bozuyorlar biliyorsunuz. ‹ﬂte
o sürede, demek ki ‹slâm o bar›ﬂ döneminde öyle
anlat›l›yor, öyle tebli¤ ediliyor ki, Hazret-i Peygamber hemen bir-iki sene sonra yan›nda, 10 bin
kiﬂiyle Mekke’yi fethe gidiyor. ‹ﬂte, Evtas Harbi
dedi¤imiz Huneyn Savaﬂ›nda yan›nda yine 12 bin
insan var. Kaynaklar›m›z, Veda Hacc›nda 120 bin
say›s›na ulaﬂan çeﬂitli rakamlar veriliyor. Bu bize
çarp›c› bir mesaj; yani ‹slâm’›n nas›l anlat›laca¤›,
nas›l yay›laca¤›, nas›l tebli¤ edilece¤i, onun k›l›çla
m›, savaﬂla m›, bar›ﬂ ortam›nda m› mümkün olaca¤›, bar›ﬂ›n ‹slâm için Müslümanlar için hay›rl› oldu¤u veya ﬂer oldu¤unu belgeliyor.” dedi.
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Mehmet Bar›ﬂ
Adana Müftüsü
utlu Do¤um Haftas› kutlamalar›n›n 1989 y›l›nda baﬂlad›¤›n› ve bugün tüm Türkiye’de ve
yurt d›ﬂ›nda büyük bir heyecan ve coﬂkuyla kutland›¤›n›, bundan da büyük bir gurur duydu¤unu
ifade ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Adana ‹l
Müftüsü Mehmet Bar›ﬂ “Tarih 1989, o tarihten
bu yana, bu Kutlu Do¤um kutlamalar›n›n ilk ele
al›nd›¤› dönemde hamdolsun olay›n hadisenin
içindeyim. O baﬂlad›¤› günden bugüne kadar, öyle zannediyorum ki, anlay›ﬂ›m›zda, uygulamam›zda, düﬂüncemizde bir mesafe kat edilmiﬂ; yani,
‹slâm’› art›k sadece cami kürsüsünden de¤il,

Prof.Dr. Halife Keskin
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dekan Yard.

K

empozyumun amac›na ulaﬂt›¤›n› belirterek
konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Halife Keskin,
dinin dünya bar›ﬂ›na katk›s› konusunun iyi bir ﬂekilde irdelendi¤ini ve kendisinin bu hususta ayd›n-
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okullar›n da d›ﬂ›nda, salonlarda, hatta aç›khavalarda kutluyoruz.” dedi.
Kutlu Do¤um Haftas›n›n ihdas edilmesindeki
gayenin Müslümanlara ve Müslümanlar›n d›ﬂ›ndaki insanlara ‹slâm’›n tebli¤ini ulaﬂt›rabilmek oldu¤unu vurgulayan Mehmet Bar›ﬂ, “Kutlu Do¤um Haftas› etkinliklerinin içinde panellerin, konferanslar›n, sempozyumlar›n haz›rlanmas›n›n sebebi, ‹slam› biraz da cami cemaatinin d›ﬂ›ndaki
insana ulaﬂt›rabilmek, hedef budur zaten. Amaç,
‹slâm’› yeniden yorumlamak, yeniden anlamaktan ziyade, içinde bulundu¤umuz as›rda ‹slâm’›
yaﬂamay› bilmek. ‹slâm’› tabiî kimse de¤iﬂtiremez, ayet ayn›d›r, hadis ayn›d›r, bunda de¤iﬂme
olmaz; ama, günlük 24 saat hayat›m›z›n içerisine
nas›l alabiliriz? Bugün öncelikli meselemiz dinse,
dini bugünkü ortamda, bugünkü ﬂartlarda çok iyi
ö¤renmemiz, ö¤retmemiz, yaﬂamam›z ve yaﬂatmam›z gerekiyor. “ dedi.
Mehmet Bar›ﬂ konuﬂmas›n›n sonunda, Kutlu
Do¤um Haftas›’na destek verenlere teﬂekkür
ederek “Özellikle de emek çeken, bu genç, dinamik, enerjik bilim adamlar›m›za, de¤erli hocalar›m›za çok teﬂekkür ediyorum. Dini çok iyi anlamak, iyi anlatmak, yaﬂamak ve yaﬂatmak gerekiyor. Ne zaman iyi anlar, anlat›r, yaﬂar ve yaﬂat›rsak, arzu etti¤imiz hem dünya hem de ahiret
mutlulu¤unu o zaman elde edebiliriz.” dedi.

land›¤›n› ifade ederek “Bu sempozyumun konusu, dinin dünya bar›ﬂ›na katk›s› idi ve seçilen baﬂl›klar da, baﬂta önce dinlerin tan›t›lmas›, daha
do¤rusu ilahi dinin tan›t›lmas›, daha sonra bunun
bar›ﬂla olan iliﬂkisi ve tarihi örneklemeler ile acaba
tarihte bu gerçekleﬂmiﬂ mi gerçekleﬂmemiﬂ mi
bunlar› ortaya koyup, neticede de dinler aras›nda
meydana gelecek bir diyalog sürecinin acaba
dünya bar›ﬂ›n› meydana getirmesi mümkün müdür? Mümkünse bunun ﬂartlar› nelerdir ﬂeklinde
bir hedef vard› bu sempozyum düzenlenirken.
Ben görüyorum ki, cidden bu beklentimiz olan teorik hedefler de gerçekleﬂti gibi geliyor bana. Cidden hocalar›m›n anlatt›klar›ndan çokça istifade
ettim.” dedi.
Son y›llarda meydana gelen savaﬂlarda Müslümanlar›n rolünün bulunmad›¤›n› belirten Prof.Dr.
Halife Keskin “Son y›llarda dünyay› kana ve gözyaﬂ›na bo¤an savaﬂlar›n içinde Müslümanlar›n herhangi bir rolü yok. Yani, ne Birinci Dünya Savaﬂ›n-

Prof.Dr. Hayrettin Karaman
Emekli Ö¤retim Üyesi - Yazar

da bizim bir rolümüz vard›r, ne ‹kinci Dünya Savaﬂ›nda, ne de devam eden, süregelen savaﬂlarda
bizim aktif rolümüz yoktur. Belki güçsüzlü¤ümüzden dolay›, zulme mani olamamak gibi bir
günah›m›z var, Allah da onu affetsin. Ama, bu H›ristiyanlar›n problemi de de¤il benim bildi¤im ka-

utlu Do¤um Haftas›n› ihdas edenlerden Allah raz› olsun” diyerek konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›’n›n say›lamayacak kadar çok güzel hizmetlerinin bulundu¤unu ifade ederek, “Do¤rusu Kutlu Do¤um Haftas›,
hani belki de ﬂu andaki coﬂku sebebiyle söylüyorum, yapt›¤› en iyi ﬂeydir veya en iyilerinden biridir, önde gelenlerinden biridir.” dedi.
‹nsan için her alanda e¤itim hizmeti sunman›n önemli bir hizmet oldu¤unu belirten Prof.Dr.
Hayrettin Karaman “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›,
Kutlu Do¤um yoluyla, iﬂte bu laz›meyi, bu ihtiyac› meydana getiriyor. Bu faaliyete ihtiyaç vard› ve
dikkat ediyorum, her sene, elhamdülillah daha
da geliﬂerek devam ediyor, zenginleﬂerek devam
ediyor. Bir kere, bundan dolay›, ilgilileri, eme¤i
geçenleri tebrik ediyorum. Allah onlar›, sevgisine
mazhar k›ls›n, onlardan raz› olsun.” dedi.
‹nsan f›trat›n›n Kur’an ile paralellik arzetmesinin insan›n huzur ve mutlulu¤u için önemli oldu¤unu belirten Prof.Dr. Hayrettin Karaman
“F›trat ile Kur’an paralel olmal›d›r. E¤er Kur’an
ile f›trat aras›nda paralellik yoksa, o zaman, o
Kur’an uygulanmamaya mahkumdur. ‹ﬂte, ‹slâm’›n özelliklerinden birisi budur. F›trat ile din

“K

dar›yla. Art›k bat› medeniyeti bir H›ristiyan medeniyeti de¤il, ilgilenenlerin malumu oldu¤u veçhile,
istilac› Roma medeniyetinin bir devam› gibi geliyor bana. Ayn› heves peﬂinde koﬂan bir medeniyet gibi geliyor bana ve bunun da, bir zaman daha devam edece¤i kanaatindeyim. “ dedi.

aras›nda uyum olmazsa, f›trat baﬂ›n› al›r gider,
din dedi¤iniz ya da kural dedi¤imiz ﬂey orada kal›r; yani, bir iﬂe yaramaz.” dedi.
‹nsanlar›n hayat›ndan savaﬂ›n da, bar›ﬂ›n da
söküp at›lamayaca¤›n› belirten Karaman “Bugün
savaﬂ da bar›ﬂ ta insanlar›n hayat›ndan söküp
at›lamaz. Bugüne kadar al›nmam›ﬂ, bundan sonra da al›nmaz. Onun için, ﬂöyle bir fantezi peﬂinde olmayal›m: Yani, biz biraz da i¤fale gelmeyelim; yani biz savaﬂal›m, ama siz boyun e¤in, bar›ﬂ›n. Biz vural›m; ama, siz öbür yana¤›n›z› da çevirin felsefesi de olmas›n, bu yola dönmesin. Bar›ﬂ
olacaksa, bar›ﬂ Roma bar›ﬂ› olmaz, bar›ﬂ ‹slâm
bar›ﬂ› olur. Roma bar›ﬂ› nedir; güce dayanarak
alaca¤›n› al›rs›n, gücünle insanlar› bast›r›rs›n, tahakküm edersin, savaﬂ falan olmaz, nas›l savaﬂay›m ben sana karﬂ›, parma¤›m› kald›rsam kesiyorsun. Bunun da ad›na bar›ﬂ diyorsun. Buna bar›ﬂ denmez. Bar›ﬂ ﬂuna denir: Kenar› Dicle’de bir
kurt, aﬂ›rsa bir koyunu/Var›r da adli ilahi, sorar
Ömer’den onu. ‹ﬂte bu Ömer’in bar›ﬂ› dünyada
tesis etmemiz gereken bar›ﬂt›r” dedi.
‹slâm’›n sadece bar›ﬂa de¤il, savaﬂa da çok
güzel katk›lar›n›n oldu¤unu belirten Prof.Dr.
Hayrettin Karaman dünyada yap›lan savaﬂlara
dikkat çekerek “Gidin onlar›n savaﬂ›na bak›n,
adam gidiyor Japonya’da iki ﬂehrin üzerine iki
atom bombas› at›yor, insanlar›, hayvanlar›, eﬂyay›, bitkiyi, demiri, çeli¤i eritiyor. Peki, benim
Efendim ne diyor; öyle insanlar›n haberleri olmadan üzerlerine gece bomba atmak de¤il, harbi
ilan ettin, adam›n da memleketine girdin, zaten
savaﬂ›yorsun, biliyor herkes senin savaﬂ için geldi¤ini; ama, diyor ki, sen orada sadece muharip
düﬂmanla savaﬂ, onlara zarar ver. ﬁuna ﬂuna dokunamazs›n. ‹ﬂinde gücünde çal›ﬂan esnaf, ziraatç› da buna dahil yani. Din adamlar›, mabetler,
hepsi var. Bugünkü insanlara anlatmak çok zor.
O halde, bu ﬂimdi, dünyada meﬂru savaﬂa çok
güzel, eﬂsiz bir katk› de¤il midir? Orada ‹slâm’›n,
bence, bar›ﬂa oldu¤u gibi, savaﬂa da çok güzel
TDV
katk›lar› vard›r.” dedi.
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AKSARAY

A

ksaray’da Kutlu Do¤um Haftas› de¤iﬂik
etkinliklerle kutland›. Hafta

MU⁄LA

H

afta münasebetiyle
Mu¤la Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬁubesi iﬂbirli¤i ile
‹l Özel ‹dare Konferans salonunda “Ça¤›m›zda Aile
ve Gençli¤in Problemleri”
konulu bir konferans düzenlendi. Sayg› duruﬂu, ‹stiklal Marﬂ› ve Kur’an-› Kerim okunmas›yla baﬂlayan
konferans›n aç›ﬂ konuﬂma-
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münasebetiyle ‹l Müftüsü
ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ‹lhan Ayd›n
baﬂkanl›¤›nda oluﬂturulan
bir heyet taraf›ndan, Aksa-

ray Valisi Avni Coﬂ, Belediye
Baﬂkan› Nevzat Palta, Garnizon Komutan›, Emniyet Müdürü, daire amirleri makam›nda ziyaret edilerek gül
takdim edildi. Heyet ayr›ca
huzurevi, çocuk yuvas›, hastane, yetiﬂtirme yurdunu da
ziyaret ederek, burada kalan vatandaﬂlar›m›z›n gönüllerini al›p çeﬂitli hediyeler
verdiler.
Hafta münasebetiyle
Kültürpark Dü¤ün Salonunda “Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in Problemleri” konulu bir
konferans düzenlendi. Konuﬂmac› olarak Selçuk Üni-

versitesi ‹lahiyat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Abdullah Özbek’in kat›ld›¤›
konferansta,
davetlilere
3500 adet kitap ile gül da¤›t›ld›.
Bir hafta süreyle kan ba¤›ﬂ› kampanyas› ihdas eden
Aksaray Müftülü¤ü, Kur’an
kurslar› aras›nda da bilgi yar›ﬂmas› düzenledi.
Çeﬂitli hediyelerin da¤›t›ld›¤› yar›ﬂmalar sonunda
Aksaray Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ‹lhan Ayd›n, haftan›n anlam ve önemiyle ilgili
konuﬂma yapt›.

s›n› ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z
ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mahmut Yeleser yapt›. Programa kat›l›m›n yo¤un olmas›n›, insanlar›n
Hz. Muhammed (S.A.V.)’i
tan›ma ve anlama gayreti
içinde olmas›ndan kaynakland›¤› belirten Yeleser,
hafta ile ilgili bilgi verdi.
Programa tebli¤ci olarak
kat›lan D.E,Ü. ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.
Mehmet ﬁeker; Peygamberimizin aile hayat›ndan örnekler sunarak günümüzdeki aile ve gençli¤in problemlerine de¤indi.
Tasavvuf musikisinin
seçkin örneklerinin sunuldu¤u konferans›n sonunda, de¤iﬂik alanlarda düzenlenen yar›ﬂmalarda dereceye girenlere ödülleri

takdim edilerek, programa
kat›lanlara gül da¤›t›ld›.
Hafta münasebetiyle il
genelinde 7 bin adet
Kur’an-› Kerim da¤›tan
Mu¤la Müftülü¤ü ve Vak›f
ﬁubemiz, çevre köylerdeki
fakir ailelerden seçilen 20
çocu¤u da sünnet ettirdi.
Haftada; Kur’an kursu ö¤rencilerini giydiren, lokma

da¤›tan, gül takdiminde
bulunan ve de¤iﬂik konferanslar düzenleyen Mu¤la
‹l Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi, ‹l Müftüsü Mahmut Yeleser baﬂkanl›¤›nda
oluﬂturdu¤u heyetle, hastaneleri ve huzurevlerini
ziyaret ederek buradaki
vatandaﬂlar›m›z›n kandillerini kutlad›.
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OSMAN‹YE

2

005 y›l› Kutlu Do¤um
Haftas› Osmaniye ilinde, önceki y›llardan farkl›
olarak hafta içinde her kesime hitap eden 25 ayr› programla kutland›.
Bu y›l ilk defa Merkez
din görevlileri taraf›ndan
“E¤ilmeyen Adam ‹mam-›
Azam” konulu bir piyes sahnelendi.

R‹ZE

K

utlu Do¤um Haftas›’n›n
yo¤un bir ﬂekilde kutland›¤› illerimizden birisi de
Rize idi. Hafta münasebetiyle çeﬂitli yar›ﬂmalar, fuar,
konferans ve panel gibi etkinlikler icra eden Rize Müftülü¤ü ve Vakf›m›z Rize ﬁubesi gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerle halk›n büyük takdirini toplad›.

SAKARYA

H

er y›l oldu¤u gibi bu
y›lda Kutlu Do¤um
Haftas›, Sakarya ilimizde
muhteﬂem bir programla
kutland›.
Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in
dünyay› teﬂriflerinin 1434.
y›ldönümü münasebetiyle,
Sakarya ‹l Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z Sakarya ﬁubesince
ortaklaﬂa düzenlenen Kutlu
Do¤um Haftas› program›

Bir çok etkinli¤in yer ald›¤› Kutlu Do¤um Haftas›nda; Kur’an kursu ö¤rencileri
aras›nda Veda Hutbesi ve
Esma-ül Hüsna’y› ezber okuma yar›ﬂmas›, dini bilgiler
yar›ﬂmas›, siyer yar›ﬂmas›,
Kutlu Do¤um koﬂusu, Türk
tasavvuf musikisi konseri,
Kutlu Do¤um kermesi gibi
çeﬂitli etkinlikler yer ald›.
Yar›ﬂmalarda dereceye
girenlere, Vakf›m›z ﬂubesi

ve halk›n katk›lar›yla 16
tam, 16 yar›m ve 24 çeyrek
alt›n, 700 adet “Hz. Pey-

gamberin Örnek Hayat›”
isimli kitap hediye olarak
da¤›t›ld›.

Hafta münasebetiyle;
okuyuculara ucuz ve güvenilir kaynaklardan kitap
sunmak amac›yla dini yay›nlar fuar› aç›ld›. Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Türkiye Diyanet Vakf› yay›nlar› ile dini
alanda yay›n yapan bir çok
firman›n iﬂtirakiyle gerçekleﬂtirilen fuar›n aç›l›ﬂ› Rize
Valisi Say›n Enver Saliho¤lu
ile ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z
ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂ-

kan› Zeki Sayar taraf›ndan
yap›ld›.
Kur’an kurslar› aras›nda,
Kur’an-› Kerim’i güzel okuma
ve bilgi yar›ﬂmas› düzenleyen
Rize ﬁubemiz, ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik “Peygamber Sevgisi”, ortaö¤retim ö¤rencilerine yönelik de “Ahlaki
Kiﬂili¤imizin Oluﬂmas›nda
Peygamberin Örnekli¤i” konulu ﬂiir ve kompozisyon yar›ﬂmas› düzenledi.
Ailelerin çocuklar› ile birlikte düﬂünerek cevapland›rmalar› amac›yla, Milli
E¤itim Müdürlü¤ü iﬂbirli¤i
ile ilkö¤retim, 5, 6, 7 ve 8.
s›n›flar› hedef alan bir yar›ﬂma düzenlendi. Dini ve kültürel a¤›rl›kl› 100 sorudan
oluﬂan bir kitapç›k haz›rlanarak 10.000 adet bast›r›ld›

ve da¤›t›m› sa¤land›. Bir
hafta süreyle çocuklar aileleri ile birlikte kitapç›kta yer
alan sorular› cevapland›rarak heyecanla yar›ﬂmas›n›n
sonucu beklediler. Yar›ﬂmada dereceye giren 40 ö¤renci de¤iﬂik hediyelerle
ödüllendirilirken, bu tür yar›ﬂmalar›n yap›lmas› yönünde h›lk›m›zdan da büyük talep geldi.
Hafta münasebetiyle, civar ilçelerde de¤iﬂik konferanslar tertip eden Rize ﬁubemiz, ‹l Müftülü¤ü din hizmetleri uzman›n›n koordinesinde Kur’an kursu ö¤retici ve ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› “Peygamberimizin Örnek Ahlak›” konulu bir piyes
ile “Gençlik ve Aile” konulu
bir konferans icra etti.

Atatürk Spor Salonunda
gerçekleﬂti.
Marmara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof.Dr. Bayraktar
Bayrakl›’n›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› programda salon tamamen doldu. Programa Sakarya Valisi Nuri
Okutan, Vali Yard›mc›lar›,
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aziz Duran, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Ayd›n, civar belediye baﬂkanlar›, siyasi parti temsilcileri,
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sendikalar, daire amirleri ve
coﬂkun bir kalabal›k iﬂtirak
etti.
Program, Orhan Camii
‹mam› Alaaddin Beﬂel’in
baﬂkanl›¤›ndaki Sakarya ‹lahi Grubunun kasideleri ve
‹stanbul Beyaz›t Camii ‹mam› Suat Göztok’un Kur’an-›
Kerim okumas›yla baﬂlad›.
Rahats›z olmas› sebebiyle, ‹l
Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Osman ﬁark geceye kat›lamazken, Müftü Yard›mc›s› Emanullah Polat yapt›¤› aç›ﬂ konuﬂmas›nda Kutlu Do¤um
Haftas›’n›n ne anlama geldi¤ini ifade ederek “Bizler bugün Hz. Muhammed (S.A.V.)’i
her zamankinden daha çok
anlamaya muhtac›z.” dedi.

ﬁANLIURFA

K

utlu Do¤um Haftas›
ﬁunl›urfa’da bir dizi etkinlikle dolu dolu kutland›.
Hafta münasebetiyle Hz.
‹brahim Peygamber Camii ve
Mevlid-i Halil (Dergah) Camii’nde, ﬁanl›urfa’n›n mahalli yeme¤i olan “tirit” haz›rlanarak 80.000 kiﬂiye ikram
edildi. Sabah namaz›ndan
ö¤len saatlerine kadar verilen tirit ziyafetinde 150 adet
koyun, 14 adet s›¤›r, 20.000
adet yufka ekmek, 1 ton yo¤urt, 1 ton limon ve 300 kg.
sar›msak kullan›ld›.
Halk›n yapm›ﬂ oldu¤u
ba¤›ﬂlarla gerçekleﬂtirilen
tirit ziyafeti ‹l Müftülü¤ü,
Türkiye Diyanet Vakf› ﬁubesi, gönüllü kuruluﬂlar aﬂevi
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Belediye Baﬂkan› Aziz
Duran da yapt›¤› konuﬂmada, herkesin Peygamberi
anlamaya ihtiyac›n›n bulundu¤unu ve onun ahlak›
ile ahlaklanmas› gerekti¤ini
belirterek, “Ne mutlu Peygamberimizin ahlak› ile ahlaklanmak için çal›ﬂanlara”
dedi.
Prof.Dr. Bayraktar Bayrakl› coﬂkun kalabal›¤a
sundu¤u tebli¤inde, Peysorumlusu ve din görevlileri
dernek baﬂkan› Ali Topal iﬂbirli¤i ile yap›ld›.
Hafta münasebetiyle
Kur’an kurslar›nda e¤itim
gören ö¤rencilere yönelik
Kur’an ve bilgi yar›ﬂmas› da
düzenleyen ﬁanl›urfa ﬁubemiz vatandaﬂlara yönelik
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in
Problemleri” konulu bir de
panel düzenledi.
ﬁanl›urfa Belediyesi ﬁairnabi Kültür Merkezinde düzenlenen panele konuﬂmac›
olarak ﬁanl›urfa ‹l Müftüsü
ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› H›d›r Bayrak. Harran Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Yard.Doç.Dr. Cüneyt
Gökçe, Veysel Kasar ve Dr.
Hüseyin Kurt kat›ld›.
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gamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hayat›ndan kesitler anlatarak,
aile kurumu üzerinde durdu. Hz. Peygamberin, çocuk ve aile hayat›na büyük
önem verdi¤ini belirten
Prof.Dr. Bayraktar Bayrakl›, aile yap›s›n›n dejenere olmas› ve bozulmas› sonu-

cunda toplumun da bozulaca¤›na iﬂaret etti.
Havai fiﬂeklerin at›ld›¤›
ve görsel bir ﬂölene dönen
konferansta; 5000 kiﬂilik
yemek, 5000 adet gül,
5000 adet Siyer-i Nebi kitab›, 5000 adet dergi, 5000
ﬂiﬂe su ve 10.000 adet ﬂeker da¤›t›ld›.

Vali Yard›mc›s› Adil Nas,
daire müdürleri, sivil toplum kuruluﬂlar› ve kalabal›k
bir toplulu¤un kat›ld›¤› panelde, vatandaﬂlara “Peygamberimi Ö¤reniyorum”
adl› kitap hediye olarak da¤›t›ld›.
Bayanlara yönelik olarak
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in
Problemleri” konulu bir kon-

ferans da tertip eden ﬁanl›urfa ﬁubemiz, hafta münasebetiyle bir de Türk Tasavvuf Musikisi Konseri tertip
etti.
Harran Üniversitesi Geleneksek Türk Tasavvuf Musikisi korosu taraf›ndan icra
edilen konserle vatandaﬂlar›m›z coﬂarken, duygulu anlar›n da yaﬂand›¤› gözlendi.

AKYAZI

A

kyaz› Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬁubesi taraf›ndan son y›llarda tüm ilçe halk›n›n iﬂtirakini sa¤lamak ve daha geniﬂ halk
kitlesine Peygamber Efendimizi sevdirmek amac›yla
de¤iﬂik alanlarda faaliyetler haz›rlanarak uyguland›.
Akyaz› Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Baﬂkan› Metin
Tomurcuk Kutlu Do¤um
Haftas› faaliyetlerini ﬂu ﬂekilde s›ralad›:
Peygamber Efendimizin hayat›n›n çeﬂitli yönleriyle tan›t›ld›¤› bir dergi
haz›rlanarak vatandaﬂlar›m›za da¤›t›ld›. Tavuklu pilav ve ayrandan oluﬂan
Kutlu Do¤um aﬂ› haz›rlanarak, Marmara depreminden sonra yap›lan Singapur deprem evlerinde
ikamet eden vatandaﬂlar›m›za, ilçe cezaevinde tutuklu mahkumlara ve bütün vatandaﬂlar›m›za da¤›t›ld›. Hastaneler ziyaret
edilerek, hastalara acil ﬂi-

ALTINYAYLA

K

utlu Do¤um Haftas› Alt›nyayla’da dolu dolu
yaﬂand›. Kutlu Do¤um
Haftas› etkinliklerine halk›n kat›l›m›n› sa¤lamak ve
halk›n mevlid kandilini
kutlamak üzere oluﬂturulan ekipler taraf›ndan, kamu kurum ve kuruluﬂlar›,
esnaf ve 3000 hane ziyaret edilerek, her haneye
bir gül, içerisinde 40 hadis
ve Veda Hutbesinin bulundu¤u davetiyeler da¤›t›ld›.
Yaklaﬂ›k 5000 kiﬂinin
kal›m›yla Taﬂl›hüyük köyünde aç›k alanda bir program
düzenlendi. Programa konuﬂmac› olarak ‹stanbul

fa dileklerinde bulunularak
çeﬂitli hediyeler verildi.
Akyaz› Sa¤l›k Gurubu
Baﬂkanl›¤›n›n katk›lar›yla,
fakir iki köy sa¤l›k taramas›ndan geçirilerek ilaç ve
malzeme yard›m› yap›ld›.
Lise ve dengi okullar aras›nda “Örnek ﬁahsiyet Olarak
Hz. Muhammed” konulu ﬂiir yar›ﬂmas› düzenlendi.
Marmara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof.Dr. Ali Akyüz taraf›ndan “Örnek ﬁahsiyet olarak Hz.Muhammed” konulu
bir konferans düzenlendi.

Adapazar› Merkez Belediyesine ait Mehter Tak›m› Akyaz› ilçe merkezinde
müthiﬂ bir gösteri sundu.

Gösteri alan› dolduran kalabal›k taraf›ndan büyük
bir be¤eni ve takdirle izlendi.

Müftüsü Prof.Dr. Mustafa
Ça¤r›c›, Cumhuriyet Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr. Ali Akp›nar, Kad›köy Müftüsü Avni ﬁahin kat›ld›. Prof.Dr. Mustafa Ça¤r›c› yapt›¤› konuﬂmada ‹slam dininin ilme verdi¤i
önemden bahsederek, ‹slam dininin ilk emrinin
“Oku” oldu¤unu belirtti. ‹nsanlar›n okumay› ve ilmi,
Allah’›n emrine ve r›zas›na
uygun olarak yapmalar›
durumunda bilimin insanlara hizmet edece¤ini belirten Prof.Dr. Mustafa Ça¤r›c›, aksi takdirde birinci ve
ikinci dünya savaﬂlar›nda
oldu¤u gibi insanlar›n yok
olaca¤›n› söyledi.

Prof.Dr. Ali Akp›nar da
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in Problemleri” konulu
bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda Peygamber Efendimizin aile hayat› ve çocuklara karﬂ› davran›ﬂ biçimlerinden örnekler veren Akp›nar, gençlerde
okuma al›ﬂkanl›¤›n›n olmamas›ndan yak›narak, Peygamber Efendimizi daha
iyi anlamak ve Allah’a daha
samimi bir kul olabilmek
için okumak gerekir dedi.
Kad›köy Müftüsü Avni
ﬁahin de yapt›¤› konuﬂmada, Hz. Peygamberin model bir insan oldu¤unu ve
herkesin Peygamberi örnek almas› gerekti¤ini be-

lirterek, “Bizler O’nun güzel ahlak›n› hayat›m›za taﬂ›mal›y›z” dedi.
Alt›nyayla Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Baﬂkan› Fatih Kurt yap›lan di¤er faaliyetler hakk›nda ﬂunlar› söyledi: “‹lçemizde Kutlu Do¤um Haftas› çerçevesinde
gençlere ve bayanlara yönelik sinevizyon ve slayt
gösterileri
düzenlendi.
Kur’an Kursu ö¤rencileri
aras›nda bilgi yar›ﬂmas› yap›ld›, yine Kur’an kursu ö¤rencileri ve ö¤reticileri iﬂbirli¤i ile kermes düzenlendi. Bunlar›n yan› s›ra Kutlu
Do¤um program›na kat›lan
yaklaﬂ›k 10.000 kiﬂiye Kutlu
Do¤um aﬂ› ikram edildi.”
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B‹GA

K

utlu Do¤um Haftas› Biga’da bir dizi etkinlikle icra edildi.
Hafta münasebetiyle Biga Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi taraf›ndan Belediye
Kültür Salonunda “Misyonerli¤in Dünü Bugünü” konulu
bir konferans düzenlendi. Konuﬂmac› olarak Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan Yard›mc›s› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyet Üyesi
Doç.Dr. Mehmet Görmez’in
kat›ld›¤› konferansa, Biga
Kaymakam› Ferhat Peﬂin, Biga Belediye Baﬂkan› Mehmet
Özkan, daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk iﬂtirak etti.
Konferans›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Biga Müftüsü
ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Veysel Y›ld›z,
Kutlu Do¤um Haftas› ve düzenlenen etkinlikler hakk›nda bilgi verdi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› ve Vakf›m›z Mütevelli
Heyet Üyesi Doç.Dr. Mehmet
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Görmez sundu¤u tebli¤inde,
Kutlu Do¤um Haftalar›n›n
Peygamberi anlama haftalar›na dönüﬂtü¤ünü ve bunun
da mutluluk verdi¤ini belirtti.
Son zamanlarda her ﬂeyin sahtesinden bahsedildi¤inden söz eden Doç.Dr.
Mehmet Görmez, “Son günlerde her ﬂeyin sahtesinden
söz ediliyor, sahte paradan
sahte yumurtaya kadar.
Madde ba¤›ml›l›¤› artt›. Madde ba¤›ml›l›¤› art›k ilkö¤retim
okullar›na kadar indi. Ayr›ca
son günlerde misyonerlik faaliyetlerinin artt›¤›ndan bahsedilmeye baﬂland›. Bütün
bunlar›n en önemli sebebi,
ﬂehirlerin ruhunu kaybetmesinden kaynaklanmaktad›r.
Ruhu ve kalbi aç kalm›ﬂ insanlar›n oluﬂturdu¤u toplumlarda sahtecilik olmas›
normaldir. Özü sahte olan insanlar›n üretti¤i her ﬂey de
sahtedir.” dedi.
Misyonerlik faaliyetlerine
de¤inen Mehmet Görmez
“Dünyada bir Müslüman›n
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Hristiyan olmas› kadar zor bir
ﬂey yoktur. Bir Hristiyan›n da
Müslüman olmas› kadar kolay bir ﬂey yoktur. Çünkü
Hristiyan Müslüman oldu¤unda ne Hz. ‹sa’n›n peygamberli¤ini, ne de ‹ncil’i inkar etmiﬂ olmuyor, yani bir
ﬂey kaybetmiyor. Ama bir
Müslüman Hristiyan oldu¤u
zaman her ﬂeyini kaybediyor.
Yani
Hz.
Muhammed
(S.A.V.)’i, Kur’an-› Kerim’i
kaybediyor ve asl› bozulmuﬂ
bir dini kabul ediyor.” dedi.
Doç.Dr. Mehmet Görmez
konuﬂmas›n›n sonunda, özellikle annelerin çocuklar›na dinini iyi ö¤retmeleri gerekti¤ini belirterek, “Çocuklar›n gelece¤ini düﬂünüyorsan›z, onlar›n gelece¤ini inﬂa etmek
zorundas›n›z, onlara ilmi ö¤retmeliyiz. Çocuklar›m›za dua
etmeyi, Peygamberimizin hayat›n›, Peygamber sevgisini
ö¤retelim. Dua ibadetin özüdür, beynidir.” dedi.
Hafta münasebetiyle,
müftülük personeli ve halk›n
yo¤un kat›l›m› ile kan ba¤›ﬂ›
kampanyas› baﬂlatan Biga
Müftülü¤ü, ilçenin çeﬂitli
yerlerinde Bal›kesir Karesi
Kuva-i Milliye Mehteran tak›m›n›n sergiledi¤i mehter
gösterileri düzenledi.
Çocuklar için çeﬂitli hadisi ﬂerifler yaz›l› 7000 balon haz›rlat›p da¤›tan Biga Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi,
5000 kiﬂilik Kutlu Do¤um

Haftas› keﬂkekini de haz›rlatarak da¤›tt›.
Biga Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesinin bir etkinli¤i de
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›k’›n verdi¤i “Günümüzde Aile ve Gençli¤in Problemleri” konulu
konferanst›.
Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›k tebli¤inde ailenin önemine de¤inerek, “Aile hayat› biyolojik
bir kurumdur. ‹nsan›n sa¤l›kl› ve huzurlu olmas›, sosyalleﬂmesi, insan cinsinin ve
neslinin üremesi ve korunmas›, toplumun ahlaki çöküntülerden uzak kalmas›
ancak iki ruh, iki gönül ve iki
vücudun bu kurum içinde
birleﬂmesi ve yer almas› ile
mümkündür. Ayn› ﬂekilde
insan›n kad›n veya erkek,
korunmas›, kendini ve benli¤ini keﬂfetmesi, tan›mas›,
hayata ba¤lanarak gelece¤e
ümitli bakmas›, sevme, sevilme ve takdir edilme ihtiyac›n› karﬂ›lamas› ancak güven ve anlay›ﬂa dayal› olarak
kurulan bir aile ortam›nda
sa¤lanabilir.” dedi.
Prof.Dr. Nevzat Aﬂ›k tebli¤inde, sevgi, güven, karﬂ›l›kl› iletiﬂim, ana-baba olma,
ﬂahsi haklar, sorumluluk,
manevi de¤erlere sahip ç›kma gibi konulara de¤inerek,
mutlu ve huzurlu bir ailenin
nas›l olmas› gerekti¤ini anlatt›.

utlu Do¤um Haftas›;
Bornova ‹lçe Müftülü¤ü, Türkiye Diyanet Vakf›
ﬁubesi ile Bornova ‹ﬂadamlar› ve Sanayiciler Derne¤i iﬂbirli¤i içinde de¤iﬂik
etkinliklerle kutland›.
Hafta münasebetiyle
de¤iﬂik alanlarda yar›ﬂmalar
düzenleyen Bornova ﬁube-

miz, g›da kermesi, havai fiﬂek eﬂli¤inde sema gösterisi
ve konserin yer ald›¤› bir ﬂölen tertipledi. Yaklaﬂ›k 20
bin kiﬂinin iﬂtirak etti¤i ﬂölende coﬂkulu anlar yaﬂand›.
Mehteran tak›m›n›n TIR
üzerinde ﬂehir turu atarak
sundu¤u gösteriye vatandaﬂlar›n yo¤un ilgi duydu¤u
gözlendi.
Hafta münasebetiyle
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in
Problemleri” konulu bir
konferans da tertip eden
Bornova ﬁubemiz, liseler
aras›nda açt›¤› ﬂiir yar›ﬂmas›nda dereceye giren ö¤rencilerin ﬂiirlerinin dinlendi¤i
ve çeﬂitli ödüllerin verildi¤i
bir toplant› düzenledi. Ege
Sa¤l›k Otelde düzenlenen
toplant›ya 350 aile ve resmi
protokol iﬂtirak etti.

pan Gerede Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Baﬂkan› Selahattin Cimito¤lu Kutlu Do¤um
Haftas›nda yapt›¤› etkinliklerden bahsederek, 50 aileye elliﬂer YTL.lik g›da karnesi da¤›tt›klar›n› söyledi.
Konferansa konuﬂmac›
olarak kat›lan Prof.Dr. ‹smail Hakk› Ünal, tebli¤inde
‹slam›n aileye verdi¤i önem
üzerinde durarak, “Cahiliye
döneminde, Arap toplulu¤unda k›z çocuklar›na hiç

bir de¤er verilmezdi, üretime katk›lar› yoktu. Bu yüzden utanç kayna¤› olarak
bak›l›rd›. K›z çocuklar› ailelerine bir kambur, yük gibi
gelirdi. Hatta diri-diri topra¤a gömülürdü. Dinimizde
kad›n-erkek fark› gözetilmemiﬂtir, dinimize göre
herkes eﬂittir. ‹slamiyet insanlar›n haklar›n› bir bütün
olarak düﬂünür, ›rk, cins
fark› ve üstünlü¤ü gözetilmez.” dedi.

Bir konserin de yer ald›¤› konferans›n sonunda,
Gerede Müftülü¤ü taraf›ndan lise ö¤rencilerine yönelik düzenlenen “Peygamberimizin ‹nsan Haklar›na
Sayg›s›” konulu kompozisyon yar›ﬂmas›nda dereceye
girenlerin ödülleri verildi.
Program›n sonunda davetlilere gül da¤›t›larak
1500 kiﬂilik olarak haz›rlanan Kutlu Do¤um aﬂ› ikram
edildi.

ilçelerden gelen misafirlerin
kat›l›m› ile birlik ve beraberlik, yard›mlaﬂma, kaynaﬂma
ve Peygamber sevgisi etraf›nda toplanma, Peygamberi
anma ve anlama gibi duygular pekiﬂti.
Köylerdeki bu coﬂkulu
programlar›n bir benzeri de
Karacabey merkezinde yaﬂand›. Hafta münasebetiyle
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in

Problemleri” konulu bir konferans düzenlendi. Uluda¤
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.Dr. Salih Karacabey’in konuﬂmac›
olarak kat›ld›¤› konferansa
‹lçe Kaymakam› Mehmet
Kurt, Sa¤l›k Grup Baﬂkan›
Dr. Kutsal Alt›ntaﬂ, Milli E¤itim ﬁube Müdürü Nevzat
Kaya, daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk iﬂtirak etti.

Hafta münasebetiyle
düzenlenen yar›ﬂmalarda
dereceye giren ö¤rencilerin
ödüllerinin de verildi¤i konferans›n sonunda bir konuﬂma yapan Karacabey Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹dris
Çatmataﬂ, kutlamalara gösterilen ilgiden duydu¤u
memnuniyeti dile getirerek,
eme¤i geçenleri tebrik etti.

BORNOVA

K

GEREDE

K

utlu Do¤um Haftas› Gerede’de bir dizi etkinlikle kutland›. Gerede Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesince
ortaklaﬂa düzenlenen etkinliklere vatandaﬂlar yo¤un ilgi gösterdi.
Hafta
münasebetiyle
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in
Problemleri” konulu bir konferans düzenlendi. Konferans›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› ya-

KARACABEY

K

aracabey’de Kutlu Do¤um Haftas› bir ay süren etkinliklerle icra edildi.
Yaklaﬂ›k 35 köyde pilavl›
mevlid günleri düzenlendi.
Muhtarlar›n gayretli çal›ﬂmalar›, Karacabey Müftülü¤ü ve Vak›f ﬁubemizin iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen bu davet günlerine, çevre köy ve

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

59

ﬁubelerimizden Faaliyetler

KOCAKÖY

K

utlu Do¤um Haftas› Kocaköy ilçemizde de bir
dizi etkinlikle icra edildi.
Hafta münasebetiyle “Hz
Peygamberin Güzel Ahlak›”,
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in
Problemleri” konular›nda
konferanslar düzenleyen
Kocaköy Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi vatandaﬂlar›m›-

NAZ‹LL‹

T

ürkiye Diyanet Vakf›’n›n 30. kuruluﬂ y›ldönümü münasebetiyle Nazilli ﬁubemiz “Ermeni Meselesi: Tehcir, Soyk›r›m
Anlam›n› Taﬂ›r m›?” konulu bir konferans düzenledi.
Nazilli Müftülü¤ü ve
Vak›f ﬁubemiz taraf›ndan
müﬂtereken düzenlenen
konferansa
konuﬂmac›
olarak, Bal›kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baﬂkan› Prof.Dr. Metin
Ay›ﬂ›¤› kat›ld›.
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Prof.Dr. Metin Ay›ﬂ›¤›
sundu¤u tebli¤inde, Ermeni meselesinin kas›tl›
olarak gündeme getirildi¤ini ve Türkiye aleyhine
haks›z bir kampanyan›n
baﬂlat›ld›¤›n› ifade etti.
Ermeni Diasporas›n›n,
önce soyk›r›m iddialar›n›
ortaya atarak Türkiye’yi
özür dilemeye zorlamak istediklerini, bundan sonra
da tazminat ve toprak taleplerinin gündeme gelece¤ini belirten Ay›ﬂ›¤›, “‹ﬂte bu hedeflere ulaﬂmak
için bütün dünyay› gerçek
d›ﬂ› belgelerle kand›rmaya
çal›ﬂ›yorlar” dedi.
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Prof.Dr. Metin Ay›ﬂ›¤›;
gerçekte Ermeni soyk›r›m›n›n olmad›¤›n›, Do¤u Anadolu’da Ermeni çetelerince
yüzbinlerce Türk insan›n›n
katledildi¤ini, malum çevrelerce de bu iﬂin bilinmesine ra¤men Türkiye aleyhine propagandalar›n yürütüldü¤ünü dile
getirdi.
Osmanl›
döneminde,
topraklar›m›zda
yaﬂayan,
hatta ülke yönetiminde bulunan Ermeni-

za gül da¤›t›p, hastanelere
ve emekli din görevlilerine
yönelik ziyaretlerde bulunarak bu vatandaﬂlar›m›z›n
gönüllerini al›p kandillerini
kutlad›.
Hafta münasebetiyle
baz› camilerin temelini de
atan Kocaköy ﬁubemiz, ‹lçe
Müftülü¤ü ile birlikte camilerde mevlit merasimleri
düzenledi.

lerin Do¤u’da Ruslarla iﬂbirli¤i yaparak, ülkemizi parçalamaya çal›ﬂt›klar›n› belirten Ay›ﬂ›¤›, Osmanl›lar
dönemindeki olaylar›n ülkemiz ve dünya ülkelerinin
arﬂivlerinde mevcut oldu¤unu belirtti.

utlu Do¤um Haftas› Tire
ilçemizde de¤iﬂik etkinliklerle kutland›. Hafta münasebetiyle Tire Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bekir Derin
baﬂkanl›¤›nda oluﬂturulan
bir heyet taraf›ndan kamu
kurum ve kuruluﬂlar›, hastane, cezaevi ve huzurevi ziyaret edilerek kandilleri kutland›, gül takdim edildi.
Hafta boyunca de¤iﬂik
konularda düzenledi¤i panel ve konferanslarla halk›m›z› ayd›nlatma çabas›nda
olan Tire Müftülü¤ümüz,
‹zmir ‹l Müftüsü ‹brahim
Acar’›n kat›l›m›yla “Hücreden Sorumlu ‹nsan”, Dr.
Necla Yads›man’›n kat›l›m›yla “Ça¤›m›zda Aile ve
Gençli¤in Problemleri” konulu konferans ile Tire
Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Bekir Derin, Tire Vaizleri
Mustafa Acar ile Hüseyin
Al›nmaz’›n kat›l›m›yla yine
“Ça¤›m›zda Aile ve Gençli¤in Problemleri” konusunda panel tertip etti.
Halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i konferans ve panellerde
toplam 2000 adet “Hz. Peygamberin Örnek Ahlak›” adl› kitap davetlilere hediye
olarak da¤›t›ld›.

Kutlu Do¤um Haftas›
program›n›n bir aya¤›n› da
tasavvuf musikisi konseri
ve sema gösterisi oluﬂturdu. Tire Kapal› Spor salonunda düzenlenen programda, Ege Üniversitesi
ö¤retim
görevlilerinden
H.‹brahim Yüksel yönetiminde Devlet Türk Musikisi
Korosu ve Sema Ekibi taraf›ndan tasavvuf musikisinin
seçkin örnekleri sunuldu.
Sema ekibinin mistik bir
ortamda sundu¤u gösteri
seyircilere büyülü anlar yaﬂatt›.
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤i içerisinde, ilkö¤retim ve ortaö¤retim
okullar› aras›nda kompozisyon ve na’t-› güzel okuma
yar›ﬂmas› da düzenleyen Tire Müftülü¤ü, Kur’an kursuna kat›lan bayan ö¤rencilerin deste¤i ile bir kermes ve
kitap stand› açt›.
‹lçedeki doktorlarla yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde, fakir ve yard›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›z›n 18 özel poliklinikte ücretsiz muayene
ve tedavisini sa¤layan Tire
Müftülü¤ü ilkö¤retim ö¤rencilerine de ücretsiz olarak 9000 adet “Dinimi Ö¤reniyorum” adl› kitap ile 750
adet “Peygamberimi Ö¤reniyorum” adl› kitap hediye
etti.

anlaman›n ayr› bir önemi
oldu¤una iﬂaret ederek,
“O’nun ümmeti olmaktan
ﬂeref duyuyoruz” dedi.
Prof.Dr. Salim Ö¤üt de
sundu¤u tebli¤inde, Hz.
Peygamberin hayat›n›n insanlar için güzel bir örnek
oldu¤unu, bugünkü buhranlar›n sebebinin O’ndan
uzaklaﬂmak oldu¤unu belirtti. Konferans›n sonunda

konferansa kat›lan vatandaﬂlara kitap hediye edilerek, yar›ﬂmalarda dereceye
girenlere ödülleri verildi.
Hafta münasebetiyle
bir de kermes düzenleyen
Yerköy Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi, kermesten elde
etti¤i gelirle 160 g›da paketi haz›rlayarak fakir ve yard›ma muhtaç ailelere daTDV
¤›tt›.

T‹RE

K

YERKÖY

K

utlu Do¤um Haftas›
münasebetiyle Yerköy
‹lçe Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi iﬂbirli¤i ile konferans,
kermes ve de¤iﬂik alanlarda
yar›ﬂmalar düzenlendi.
Yerköy Belediyesi Dü¤ün Salonunda gerçekleﬂtirilen “Ça¤›m›zda Aile ve
Gençli¤in Problemleri” ko-

nulu konferansa konuﬂmac›
olarak Çorum ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr. Salim Ö¤üt kat›ld›.
Konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Yerköy Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Halil
Uzun, Peygamber Efendimiz
Hz.
Muhammed
(S.A.V.)’in do¤um gününü
kutlaman›n, O’nu anmak ve
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DERKENAR

Mehmet ERDO⁄AN

Sezai Karakoç’ta
PEYGAMBER SEVG‹S‹

S

ezai Karakoç, ﬂiiri, ﬂahsiyeti ve düﬂünce dünyas›yla kuﬂa¤›n› ve kendinden sonraki kuﬂaklar› etkilemiﬂ ça¤daﬂ bir ﬂair ve düﬂünce adam›d›r. Düﬂünce
sistemi ‹slâm’a dayan›r. Ona göre ‹slâm, varl›¤›n temel
kayna¤›, varoluﬂun sebebi, dünya görüﬂü ve metafizik
bir sistemdir. Düﬂünce dünyas›n› “diriliﬂ” kavram› üzerine inﬂa eder ve diriliﬂi, bir “sevgi devrimi” olarak tan›mlar. Diriliﬂ, yeniden inanmak, yeniden düﬂünmek ve
yeniden duymakt›r. Baﬂka bir ifadeyle kendine dönüﬂ
ve kendi uygarl›¤›n› diriltmektir. Sonuç olarak diriliﬂ,
insan›n ‹slâm’la dirilmesi ve ‹slâm’la kurtuluﬂa erip hayat bulmas› demektir.
Sezai Karakoç’un ﬂiir ve düﬂüncesi ‹slâm’dan beslenir. Onun anlay›ﬂ›nda “‹nsan›n ufku mümindir. Müminin ufku peygamber. Peygamberin ufku da mutlak
gerçeklerin habercisi, her peygamberi ﬂahsiyetinin
katlar›nda bir yaprak gibi bulunduran son peygamber… Peygamber nas›l insan›n ufkuysa, naat da ﬂiirin
ufkudur.” “Naat, insan›n insan›, kendini peygamberde
aramas›, gerçe¤i onun çevresinde dolaﬂarak bulmaya
çal›ﬂmas›, ona yaklaﬂmaya çal›ﬂarak yarad›l›ﬂ›n s›rr›na
erilece¤ini idrak ediﬂidir.” Bu düﬂünceleriyle naat,
onun ﬂiirinde poetik bir boyut kazanm›ﬂ olur.
“Naat, peygamberin ﬂiirle yap›lmak istenen bir
portresidir. Her ﬂair, durdu¤u yerden ve görme kabiliyeti ölçüsünde ona bakar; o büyük mükemmelli¤in karﬂ›s›ndaki duygular›n› zapt etmeye çal›ﬂ›r. Bütün naatlar âdeta, tarih boyunca yap›lan tek bir portrenin farkl› cephelerden birer örne¤i gibidir ve tek bir portre
içindir.”
Sezai Karakoç ‹slâm’a ba¤l›l›¤›, mümin duyarl›¤›,
gelenek yorumu ve ﬂiirinin ruhu itibar›yla kuﬂa¤›n›n di¤er ﬂairlerinden ayr›l›r. Bu ayr›l›ﬂ ﬂiirinin yap›s›na, biçimine, sesine ve imge dünyas›na da yans›r. Meselâ
onun ﬂiirinde beﬂerî sevgiyle ilâhî sevgi iç içedir ve bunlar› keskin çizgilerle birbirinden ay›rmak o kadar kolay
de¤ildir. Bu yüzden Monna Rosa ile Leylâ ile Mec-
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nun’daki ﬂiirleri, birbirine aç›lan ve birbirini yüklenen
ﬂiirlerdir.
Bu yaz›n›n konusu, onun “Sürgün Ülkeden Baﬂkentler Baﬂkentine” baﬂl›kl› dört bölümlük bir ﬂiiridir. Bu ﬂiir, ‹slâm Peygamberinin insanl›¤a miras olarak b›rakt›¤› ‹slâm’›n ve onun evrensel uygarl›¤›n›n ça¤›m›zdan
sürgün ediliﬂine yak›lan bir a¤›t gibidir. ﬁiirinin sesi,
imge yap›s› ona ça¤daﬂ bir naat niteli¤i de kazand›rmaktad›r.
ﬁiir, klâsik ﬂiirimizin en önemli mazmunlar›ndan biri ve Hazreti Peygamberin remzi olan “gül”le baﬂlar:

Gelin gülle baﬂlayal›m ﬂiire atalara uyarak
Bahar› kollayarak girelim kelimeler ülkesine
ﬁairin öfkesi ça¤›n bütün “türedi uygarl›klar›”nad›r.
Eski günlerin, ‹slâm uygarl›¤›n›n özlemi içindedir. ‹slâm uygarl›¤›na sevgiliye yakar›r gibi yaklaﬂ›r. Di¤er uygarl›klarla ‹slâm uygarl›¤›n› k›yaslar ve onlar› görmezden gelir:

Senin yan›nda
Bütün bu türedi uygarl›klar umurumda m›
Sen bir uygarl›k oldun bir ömür boyu
Geceme gündüzüme
ﬁaire göre ‹slâm uygarl›¤›n›n hamuru sevgiyle yo¤rulmuﬂtur. Bunu anne, çocuk ve gül imgeleriyle ortaya
koyar:

Ey bitmeyen kalbimin samanyolu destan›
Sen bir anne gibi tuttun ufuklar›
Ve çocuklar gülle anne aras›nda
Seninle güller aras›nda
Tuhaf bir ›ﬂ›k bulup eridiler
Çocuklar da¤ hücrelerinde erdiler
Aram›zdaki s›rra

Sezai Karakoç’ta sevgi, beﬂerî olandan ilâhî olana
ad›m ad›m, basamak basamak yükselir. Onun sevgiye
yaklaﬂ›m› hiçbir zaman tek boyutlu de¤ildir. Bir yerden baﬂlar ve sonunda ilâhî olana ulaﬂ›r. Bu ﬂiirde de
‹slâm uygarl›¤› sevgisi, merhale merhale ele al›n›r ve
peygamber sevgisinden geçerek mutlak sevgiliye (Allah) ulaﬂ›r. Burada peygamber, merhametine s›¤›n›lan bir sevgilidir ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiﬂtir:

Kuﬂlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devﬂirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden al›r sonsuzlu¤un haberini
Ey gönüllerin en yumuﬂa¤› en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Peygamber sevgisi, ona kavuﬂma arzusu beraberinde ölüm düﬂüncesini getirir. Ölüm, özlemin sona ermesi, bir çeﬂit ar›nma duygusudur:

Ölüm düﬂüncesinin beni sard›¤› ﬂu anda
Verilmemiﬂ hesaplar›n korkusuyla
Sana geldim ayaklar›na kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa lây›k olmasam da

ﬁair, dört bölümlük ﬂiirin finalinde vecd hâliyle mutlak sevgiliye, Allah sevgisine ulaﬂ›r. Burada yüce olana
teslimiyet, yar›m kalm›ﬂ hesaplar› ona havale etme,
umut ve zafer inanc› vard›r:

Aﬂk cellâd›ndan ne ç›kar madem ki yâr vard›r
Yoktan da vardan da ötede bir var vard›r
Hep suç bende de¤il beni yak›p y›kan bir nazar vard›r
O ﬂark›ya özenip söylenecek m›sralar vard›r
Sak›n kader deme kaderin üstünde bir kader vard›r
Ne yapsalar boﬂ göklerden gelen bir karar vard›r
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vard›r
Yanm›ﬂsam külümden yap›lan bir hisar vard›r
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vard›r
S›rlar›n s›rr›na ermek için sende anahtar vard›r
Gö¤sünde sürgününü geri ça¤›ran bir damar vard›r
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adl› bir ç›nar vard›r
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Bu ﬂiir, Sezai Karakoç ﬂiirinin bütün özelliklerini yans›tan
bir kesit gibidir. Onun insan› anlama, içinde yaﬂad›¤› ça¤›
sorgulama ve gelene¤i ihya etme giriﬂimi, bir sevgi medeniyeti kurma bilincinden kaynaklanmaktad›r. Bu sevgi medeniyeti ise insandan yarat›c›ya aç›lan ve yarat›c›dan insana
dönen bir “sevgi-merhamet/dua-icabet” diyalo¤udur. TDV
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‹slâm Ansiklopedisinden Hediyeli Kampanya
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

‹SLÂM
ANS‹KLOPED‹S‹
Yerli kültürümüzü yeniden inﬂa
ederken bize k›lavuzluk edecek
muhteﬂem bir hazine.
TDV ‹slâm Ansiklopedisi,
2000’e yak›n madde yazar›n›n haz›rlad›¤› telif bir
eser olup ‹slâmî bilimler,
Türk ve ‹slâm ülkelerinin tarihi,
co¤rafyas›, kültürü, medeniyeti, edebiyat›, sanat›
gibi alanlar› kapsayan
tamamen orijinal bir eserdir.
29 cilde ulaﬂan ansiklopedimiz 40 ciltte
tamamlanacak ve 18 bin madde içerecektir.

HED‹YEL‹ ABONE KAMPANYASI
M. As›m Köksal’›n 2 ciltlik
PEYGAMBERLER TAR‹H‹
27-30. cilt abonelerine:
2. cilt bir arada
Kampanya süresince
hediye verilmektedir.
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