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ahman olan Allah, varl›k âlemini rahmet üzeri-
ne infla etmifl, onun rahmeti her fleyi kuflat-
m›flt›r. Rahmet bir varl›k anlay›fl› ve felsefesidir.

Ancak Allah’›n as›l rahmeti insanlar› kurtulufla davet
etmek için gönderdi¤i mesajlar›d›r. Bu mesajlar› in-
sanlara ulaflt›ran peygamberler, Allah taraf›ndan in-
sanl›¤a gönderilmifl birer rahmet elçisidir. Yüce Ya-
rat›c›n›n insanl›¤a gönderdi¤i en son rahmet elçisi
ise flüphesiz ki Hz. Muhammed’dir. Hz. Muham-
med’in ve onun insanl›¤a getirdi¤i mesaj›n evrensel
bir rahmet oldu¤unu bizzat Yüce Allah ifade eder.
Yüce Yarat›c›, rahman s›fat›n›n gere¤i Hz. Muham-
med’i insanlara gönderirken yeryüzünde yaflayan bü-
tün insanlar›n bu rahmet peygamberinden nasibini
almas›n› murat etmifltir.

‹slâm dini inanç ve ahlâk› birbirine ba¤lam›fl ve en
güzel ahlâk sahibi olarak da Hz. Peygamberi tan›t-
m›flt›r. ‹slâm Peygamberi de her defas›nda yüksek
ahlâk› tamamlamak için gönderildi¤ini ifade etmifl-
tir. Hz. Peygamberin hayat›nda davetini en çok ko-
laylaflt›ran fley kendi örnek hayat› olmufltur. Bugüne
kadar müminler de Hz. Peygamberin üstün ahlâk›n›
ve örnek flahsiyetini hayatlar›n›n mihveri, e¤itimleri-
nin rehberi yapmaya çal›flm›fllard›r. ‹slâm, bir ahlâk
dini olarak insanl›¤› kurtulufla ve hidayete davet et-
mektedir. Zaten ilâhî dinlerin öncelikli gayesi de in-
sanlara güzel ahlâk› yerlefltirmek, bu yolla kâmil in-
san› ve birbirini sayan ve seven, birbirinin derdine

koflan, güzellikte yar›flan mükemmel toplumu olufl-
turmakt›r.

‹slâm insan› inanç, ibadet ve ahlâk aç›s›ndan bir
bütün olarak muhatap al›r. ‹slâm’›n inanç sistemi
olarak özü; Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine, Hz. Muham-
med’in onun peygamberi oldu¤una ve ahiret hayat›-
na inanmakt›r. Temel prensiplerinin amac› ise ahlâk›
ve adaleti tesis etmektir. Çünkü insanlar aras›nda
köklü bir ahlâk ve adalet anlay›fl› olmadan bar›fl, hu-
zur ve hoflgörü ortam› sa¤lanamaz.

Peygamber ahlâk›yla ahlâklanan insanlar dün-
ya ve ahirette kurtulufla ererler. Onlar, peygam-
berin rehberli¤inde hayat›n zorluklar›na karfl› sab-
reder ve nimetlerine karfl› flükrederler. Hayat›n s›-
k›nt›lar›n› yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’in ve sev-
gili Peygamberimizin sünnetinin rehberli¤inde
aflarlar.

‹nanç, kültür ve medeniyet hayat›m›z›n baflta ge-
len örnek flahsiyeti Hz. Peygamberi daha yak›ndan
tan›mal›y›z. Onu ve getirdi¤i evrensel mesaj› gençle-
rimize tan›tmal›y›z.

Geride b›rakt›¤›m›z ve büyük bir coflkuyla kutlad›-
¤›m›z Kutlu Do¤um Haftas› vesilesiyle dile getirdi¤im
mesaj›m› burada tekrar ediyorum: Sevgili Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in hayat›n›, bizlere b›rakt›¤›
güzel ö¤ütleri devaml› okuyal›m. Onlarda hayat›m›z›,
çevremizi ve bütün insanl›¤› ayd›nlatan bir ›fl›k bula-
ca¤›m›z› unutmayal›m.

R
Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU • Diyanet ‹flleri Baflkan›

Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›
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lemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in do-
¤um gününü büyük bir coflku ve heyecanla bu 

y›l Ege’nin incisi ‹zmir’de kutlad›k.
Düzenlenen organizasyonlar ve yap›lan etkinliklerde

insanl›¤›n Hz. Muhammed’e ne kadar ihtiyac› oldu¤u bir
kez daha dile getirildi. ‹çinde yaflad›¤›m›z dünyada, in-
sanl›¤›n O’na olan ihtiyac› defalarca vurguland›. O’nun
Arap Yar›madas›’nda, insanl›¤›n mutlulu¤u ve huzuru
için verdi¤i bitmez, tükenmez mücadelesi, as›rlar sonra-
s›n› ayd›nlatacak ›fl›¤›, karanl›k bir asr› nas›l nurland›rd›-
¤› anlat›ld›.

De¤erli okuyucular;
Bundan 1400 sene önce dünyada, özellikle de Arap

Yar›madas›’nda maddi ve manevi anarflinin zirveye ç›kt›-
¤›, zenginin fakire, erke¤in kad›na, güçlünün güçsüze,
devletin halk›na zulmetti¤i karanl›k bir dönem yaflan-
maktayd›. fiefkat, merhamet vicdanlardan silinmifl, ba-
balar öz evlatlar›n› diri diri topra¤a gömecek kadar vah-
flileflmifl, kainat manas›n› kaybetmiflti. Zihinlere hakim
tek unsur, kuvvet, bunu sa¤laman›n tek yolu ise servet-
ti ve insanlar bu u¤urda ahlaktan uzaklaflm›fl, tek bir Al-
lah’a kul olmak yerine, say›s›z eflyaya kul olmay› tercih
edecek derecede düflünce ufuklar›n› daraltm›fllar, yara-
t›l›fl hikmetinden kopup menfaatlerinin kölesi haline gel-
mifllerdi.

Bütün olumsuzluklar›n kök sald›¤›, ahlak ve insanl›k
de¤erlerinin ayaklar alt›na al›nd›¤› bu karanl›k dönemde,
tüm insanl›¤›n üstüne bir nur do¤du. O nur Muhammed
nuruydu. ‹nsanl›¤›n üzerindeki karanl›¤› y›rt›p as›rlar
ötesine ›fl›k saçan sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med; flahsiyeti, ahlak›, dürüstlü¤ü, do¤rulu¤u ve emin
s›fat›yla hem kendi asr›na, hem de as›rlar ötesine örnek
bir numune-i timsal olarak dünyaya geldi ve 23 y›la ya-
k›n peygamberlik müddeti içinde Allah’›n birli¤i akidesi-
ni yayarak, insanl›¤› dalm›fl oldu¤u batakl›ktan kurtar-
maya çal›flt› ve onlara, dünya ve ahiret aleminin saadet
yollar›n› gösterdi.

‹nsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce y›l derinde
olan al›flkanl›klar›n› b›rakt›. Bir zamanlar menfaatleri için
cinayet iflleyenler, O’nun talimat›yla mallar›n› fakirlere
sadaka olarak da¤›tmaya bafllad›lar. O, zengini fakirin,
güçlüyü zay›f›n yard›m›na koflturdu. O, hakk›, hukuku,
adaleti, özgürlü¤ü, demokrasiyi ve insan haklar›n› hakim
k›ld›, cehalet asr›, saadet asr› oldu.

Ne zaman ki, O yüce Peygamberden ve O’nun getir-
di¤i evrensel prensiplerden uzlaklaflt›k, üzerimize karan-
l›klar çökmeye bafllad›. Hakk›n, hukukun, adeletin, öz-
gürlü¤ün, özlemini ruhumumuzun derinliklerinde his-
setmeye bafllad›k.

O’nun getirdi¤i evrensel de¤erlere s›rt›n› dönen ‹s-
lam dünyas› ciddi ç›kmazlar›n içine düfltü. Oysa evrensel
de¤erler üzerine oturmufl ‹slamiyet, her asr›n ve her
co¤rafyan›n ihtiyaçlar›na cevap verecek kaynak zenginli-
¤ine sahip bir dindir. Özüne uygun olarak anlafl›ld›¤›nda
ve yafland›¤›nda insanlara huzur ve saadet getirece¤i gi-
bi, her sahada ilerleme ve kalk›nman›n da temel moti-
vasyonu olacakt›r. Tarihin her döneminde ‹slam, genifl
insan topluluklar› için ›fl›k olma ifllevini daima sürdür-
müfl, bundan böyle de sürdürecektir. Çünkü ‹slam ev-
rensel bir din, onun kitab› Kur'an'›n hükümleri de k›ya-
mete kadar geçerlidir ve ‹slam'›n kaynaklar›na müraca-
at ederek k›yamete kadar Müslümanlar›n karfl›laflacak-
lar› problemleri çözmek de mümkündür. 

Müslamanlar olarak bireysel ve toplumsal yaflam›m›z
aç›s›ndan Hz. Peygamberden ve O’nun getirdi¤i ‹slam
dininden uzaklaflmak mümkün de¤ildir. Çünkü ‹slam di-
ni fertleri mukaddes duygu, ortak fluur ve vicdan etra-
f›nda birlefltiren, insanlara yön veren ve kifliyi içten ku-
flatan, kucaklayan bir yap›ya sahiptir. ‹slam, anarflinin,
haks›zl›¤›n, adaletsizli¤in, zulmün, fliddetin, terörün, ce-
haletin düflman›d›r.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve yüce di-
nimiz ‹slam’a s›k› s›k›ya ba¤lanarak sevgi, bar›fl ve kar-
deflli¤in hakim oldu¤u bir dünya infla etme ümidiyle say-
g›lar sunuyorum.

A. ‹hsan SARIMERT • Genel Müdür
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KDH Aç›l›fl

(Resûlüm!)
Biz seni ancak

âlemlere rahmet olarak
gönderdik.

Enbiya : 107

Kutlu Do¤um
Haftas›

A
lemlere rahmet olarak
gönderilen eflsiz insan,
sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (SAV)’in

do¤um y›ldönümü münasebetiyle,
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf› taraf›ndan tertiplenen
Kutlu Do¤um Haftas› ülkemizin her
köflesinde huzur ve mutluluk içinde
büyük bir sevinçle kutland›.

Hafta münasebetiyle, toplumu-
muzda sevginin, sayg›n›n, hoflgörü-
nün ve kaynaflman›n kökleflmesine
yönelik icra edilen faaliyetlere vatan-
dafllar›m›z›n gösterdi¤i yo¤un ilgi yi-
ne memnuniyet vericiydi.

‹çinde yaflad›¤›m›z yüzy›lda; bi-
lim ve teknolojik aç›dan, maddî kal-
k›nma insanl›¤a neler getirirse ge-
tirsin, insanl›¤›n mutlulu¤u, toplu-
mun bar›fl ve huzuru için Hz. Pey-
gamber’in ortaya koydu¤u eflsiz ah-
lâk prensiplerine her zaman ihtiyaç
duyulmaktad›r. Bu sebeple, huzur
ve saadetin, bar›fl ve kardeflli¤in, iyi-
lik ve yard›mlaflman›n yollar›n› gös-
teren Hz. Peygamber'in eflsiz ahlâkî
prensiplerini, aray›fllar içerisinde
olan befleriyete anlatmay› bir görev
addeden Türkiye Diyanet Vakf›, Kut-
lu Do¤um Haftas›n› düzenlerken bu
gayeyi kendine hedef olarak gör-

müfltür. Baflka bir ifadeyle; vahye
muhatap olmufl, Allah’tan ald›¤›
ölümsüz prensipleri insanlara akta-
ran Sevgili Peygamberimizi bütün
insanl›¤a anlatma ve onun prensip-
lerini yaflatma sorumlulu¤unu his-
sederek bu tür etkinliklere a¤›rl›k
vermifltir. Bu do¤rultuda da Kutlu
Do¤um Haftalar›n› dünyan›n her kö-
flesine ulaflt›rma çabas› içerisine gir-
mifltir. Çünkü onun hayat›n›n bilin-
mesi, mesaj›n›n anlafl›lmas› sadece
Müslümanlar için de¤il, bütün in-
sanl›k için bir ihtiyaçt›r. Âlemlere
rahmet olarak gönderilmifl olmas›
da bunu teyit etmektedir.

Kutlu Do¤um
Haftas›

2004
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B u sene, ülkemizin flirin illerinden ‹zmir’de aç›l›fl› yap›lan 16. Kutlu Do¤um
Haftas›nda a¤›rl›kl› olarak “Din-Kültür ve Ça¤dafll›k” konusu ifllendi. ‹zmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Sabanc› Kültür Merkezi’nde ya-
p›lan aç›l›fl program› ‹stiklal Marfl› ve Kur’an-› Kerim okunmas›yla bafllad›. Ar-
d›ndan protokol konuflmalar› yap›ld›. Tören münasebetiyle Diyanet ‹flleri Bafl-
kan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, ‹zmir Vali Vekili Yakup Vatan ve ‹zmir ‹l Müftüsü
‹brahim Acar birer konuflma yapt›lar.

Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹flleri Baflkan›

B izleri yaratan, insan olmakla ve
Müslümanl›kla flereflendiren

Yüce Rabbimize hamd ile ve Onun
insanl›¤a kurtulufl meflalesi olan
vahyini tafl›yan bütün peygamberle-
re ve hassaten kutlu do¤umunu an-
d›¤›m›z ve o sebeple anlamaya çal›fl-
t›¤›m›z Yüce Peygamberimiz Hz.
Muhammed Mustafa’ya salatü se-
lam ile sözlerime bafll›yorum.

‹lahi vahyin son ve tamamlay›c›
halkas› ‹slâm’›n ve onun peygambe-
ri Hz. Muhammed'in insanl›¤a ça¤r›-

s›n› do¤ru ve etkin bir flekilde tan›t-
mak, Hz. Peygamber sevgisi etraf›n-
da 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› düzen-
lenmektedir.

Kutlu Do¤um haftas› denildi¤inde,
Hz. Peygamberi anmak, daha da
önemlisi onu anlamak, onun temsil et-
ti¤i aflk›n, de¤erler bütününü tan›mak
ve hayat›m›za ›fl›k tutan bir meflale ya-
pabilmek çabas› akla gelir. Kur’an-›
Kerimin evrensel mesaj›, Hz. Peygam-
berin örnek flahsiyeti ve ahlak› bu de-
¤erler bütününün temel ö¤eleridir.

Hz. Peygamberi örnek almak de-
mek tarihe gitmek ve gömülmek
de¤il, O büyük flahsiyeti tan›mak ve
sevmek, onun insanl›¤›n huzur ve
mutlulu¤u için yapt›¤› ça¤r›y› gün-
cellefltirerek hayat›m›za yans›tmak,
onun ahlak›n› ve çizgisini davran›flla-
r›m›z›n mihveri ve rehberi yapabil-
mek demektir.

‹z
m

ir 
S

aa
t K

ul
es

i



7Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

Bir ölçüde tarihteki kutlama fa-
aliyetlerinin canland›r›lmas›, günü-
müzle Hz. Peygamber dönemi, Sel-
çuklu, Osmanl› dönemleriyle bir köp-
rü kurulmas›, geçmiflle gelece¤in
bütünlefltirilmesi fleklinde de anlat›-
labilecek Kutlu Do¤um Haftas› et-
kinlikleri bugün özellikle dinî ve kül-
türel hayat›m›zda meydana getirdi-
¤i canl›l›k ile ayr› bir önem arz et-
mektedir.

‹lk y›llardan itibaren toplumun
bütün kesimleri taraf›ndan coflku ile
kutlanan Kutlu Do¤um Haftas›, art›k
ülkemizin beklenen bir kültür faali-
yeti, güzel bir gelene¤i oldu.

Geçim telafl›, gelecek kayg›s›,
bencillik, mevki ve gücün sanal mut-
lulu¤u ya da yoksullu¤un yol açt›¤›
umutsuzluk gibi farkl› yönlerden ha-
yat›m›za giren bir dizi olumsuzluklar
karfl›s›nda o rahmet peygamberinin
mesaj›na, O’nu tan›man›n ve sevme-
nin sa¤layaca¤› güven ortam›na hep
ihtiyac›m›z oldu ve olmakta.

Peygamber efendimiz bizler için
Kur’an’›n adeta yaflayan bir örne¤i-
dir. Kur’an bizleri onu örnek almaya
ça¤›r›r. Bizler onun sünneti etraf›nda
toparlan›p bilinç ve kimlik kazand›k.
O hiç kimseyi ay›plamad›, kötülü¤e
karfl›l›k vermedi ve nefsi için intikam
almad›. Af ve hoflgörü sahibi idi. Et-
raf›ndakileri hiç incitmedi. Kendisin-
den talepte bulunan› geri çevirmedi.
Onun hayat›nda ve ö¤ütlerinde bi-
reysel ve toplumsal hayat›m›z› ayd›n-
latacak güçlü bir ›fl›k vard›r. 

O rahmet ve sevgi peygamberiy-
di. Yarat›lan› Yaratandan ötürü sev-
mek ve merhamet etmek onun sün-
netidir. Nitekim Kâinat›n Efendisi
“‹man etmedikçe cennete giremez-
siniz. Birbirinizi sevmedikçe de ger-
çek manada iman etmifl olamazs›-
n›z.” buyurarak iman› toplumsal ba-
r›fl›n temel tafl› yapt›. Kendisinden
düflmanlar›na karfl› beddua istemin-
de bulunanlara onun verdi¤i cevap,
kendisinin bunlar için de¤il, rahmet
ve merhamet peygamberi olarak
gönderildi¤i fleklinde olmufltur. Öz

bir ifadeyle O, insan› insan yapan er-
demlerin, de¤erlerin odakland›¤› bir
flahsiyetti. ‹nsanl›k, art›k iyi ile do¤-
ruyu, güzel ile çirkini onun pencere-
sinden bakarak daha berrak görme
flans›na sahip oldu.

Hz. Peygamberi örnek almak
deyince onu taklit etmeyi ve sünne-
ti belirli flekillere hapsetmeyi de¤il,
onu tan›may› ve sevmeyi, getirdi¤i
mesaj›n özünü kavramay› ve aktüel-
lefltirmeyi, ondan davran›fllar›m›za
yön verecek ilkeleri ve amaçlar› ç›-
karabilmeyi anl›yoruz. O’nun sünne-
tinin etkinlik ve dinamizm kazana-
bilmesi için, tarih bilincinin de dev-
rede oldu¤u böyle bir bak›fl aç›s›na
ihtiyaç vard›r. Böyle oldu¤u için de
bu sene ‹zmir’de yapaca¤›m›z Kutlu
Do¤um Haftas› sempozyumunda
“Din, kültür ve ça¤dafll›k” konusunu
ele almak istedik. ‹slam dünyas›
yaklafl›k iki yüzy›ldan beri bu ana
mihver etraf›ndaki konular› tart›fl-
makta. ‹slam ve ça¤dafll›k konusun-
da bir nebze de olsa kazan›lacak
zihni durulma, dinin as›llar›n›n yo-
rumlanmas›nda ve kendi dindarl›¤›-
m›z› infla etmede bizler için yol gös-
terici olacakt›r. 

Yaklafl›k iki as›rd›r Bat› ve onun
etkisinde kalan kültürlerde dinin so-
nunun yaklaflt›¤› ve modernite kar-
fl›s›nda varl›¤›n› sürdüremeyece¤i
tezi hakim oldu. Genelde ideolojik
bir yönelim arzeden bu teze göre,
modernleflme ile birlikte hem top-
lumsal hem de bireysel bilinç düze-
yinde din gerileyecek ve zamanla yer
küreden tamamen silinecekti. Hatta
bunun için tarih öngörüsünde bulu-
nanlar bile oldu. Kimisi 19. yüzy›l›n,
kimisi de 20. yüzy›l›n sonunu dinin
ölüm tarihi ilan etti. Bu öngörü sa-
hipleri bilimin ilerlemesi, teknoloji
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, flehir-
leflme ve rasyonelleflmenin artma-
s›yla birlikte dinin kaybedenler ha-
nesinde yer alaca¤›n› savundular. 

K›sacas›, onlara göre din ve bir
ad› da ça¤dafll›k olan modernite, bir-
biriyle çeliflen iki ayr› dünyan›n olgu-
lar›yd›. Birinin varl›¤› di¤erinin yoklu-
¤u anlam›na gelmekteydi. Din ve
Ça¤dafll›k bir arada bulunmas› hofl
karfl›lanmayan iki kavramd›. Poziti-
vist ve materyalist düflünce ak›mla-
r›n›n tesirinde kalan ve kendilerini
entelektüel kategorisine yerlefltiren-
ler Din ve Ça¤dafll›k kavramlar›n›n
yan yana bulunmas›na dahi taham-
mül gösteremediler; dini ça¤dafll›-
¤›n bir düflman› olarak alg›lad›lar ve
sundular. Bunun karfl›s›nda belki de
bu sunuma bir reaksiyon olarak din
hanesinden de ayn› flekilde düflünüp
Ça¤dafll›¤› dinin karfl›t› olarak gören-
ler oldu. Tabii bu durum y›llarca sü-
recek bir çat›flma ortam› do¤urdu.
Bat›’da çok keskin bir flekilde yafla-
nan ve kilise ile bilim dünyas›n›n ara-
s›n› kal›n çizgilerle ay›ran bu ortam
maalesef ‹slam dünyas›na da tafl›n-
d›. Popüler dinî kültürün gelenek ad›
alt›nda var olan üretimleri bilim ve
rasyonellik ad›na hor görüldü. Müs-
lüman toplumlar›n sosyo-kültürel
yap›lar›n› yans›tan çeflitli refleks ve
karakteristikleri ‹slam’a mâl edildi.
Böylece ‹slam modernin, ça¤dafll›¤›n
ve de¤iflimin karfl›t› ya da en az›n-
dan engelleyicisi olarak görüldü.

O’nun hayat›nda ve

ö¤ütlerinde bireysel ve

toplumsal hayat›m›z›

ayd›nlatacak güçlü bir

›fl›k vard›r.
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Bunun karfl›l›¤›nda Müslüman
dünya sosyo-kültürel yap›s› gere¤i
kendi kültür dokusuna dayal› bir for-
mül gelifltirerek kendi modernli¤ini
üretemedi. Dolay›s›yla, modernli¤i
hep ithal etmek zorunda kald› ve bu
da gerek tarihsel süreçte müflahede
etti¤imiz, gerekse bugün bizzat ya-
flad›¤›m›z çeflitli problemlere yol açt›.

‹slam dünyas› y›llarca modernite
karfl›s›nda tamamen d›fllay›c› bir ta-
v›r tak›nd›. Moderniteye direndi ve
baflar›s›z oldu. Ancak sonunda mo-
dernite ile bar›flt›. Belki boyun e¤di.
Oysa bafllang›çta moderniteyi tama-
m›yla reddetmek yerine onu flekil-
lendirici bir tav›r tak›nsayd›, bugün
çok daha güçlü bir konumda olurdu. 

Fakat art›k memnuniyetle ifade
edebiliriz ki, bugün ‹slam dünyas›n›n
bir k›sm›, özellikle de ülkemiz fizik
dünyam›z›n gerçekli¤i ile maneviyat
dünyam›z›n ihtiyaç ve derinli¤ini bir-
lefltirdi; asl›nda probleminin moder-
niteyle de¤il, ideolojik veya pozitivist
modernizmle oldu¤unu fark etti.
Dolay›s›yla bugün art›k Müslümanlar
belki ideolojik anlam içeren “ça¤dafl-
laflma” ve “ça¤dafllaflt›rma” kavra-
m›na karfl› ç›kabilirler, ama “ça¤dafl-
l›k” kavram›na karfl› ç›kamazlar.
Çünkü “ça¤dafll›k” kendimizi içinde
buldu¤umuz ve din ad›na kay›ts›z
kalamayaca¤›m›z bir olgudur.

Gerek ‹slam’›n iki temel kayna¤›
Kur’an ve Sünnet, gerekse sahih dinî

gelenek, statikli¤i savunmak bir tara-
fa, ça¤dafll›¤›n en temel iki öncü kav-
ram› olan de¤iflim ve dinamizmi tefl-
vik eden bir durufl sergilemektedir.
Kutsal kitab›m›z Kur’an-› Kerim insa-
n› dinamizme ça¤›rmakta ve bugün
“insan haklar›”n›n en temel unsurla-
r›ndan say›lan “tercih hakk›n›” insana
tevdi etmekte, hatta bir haktan öte
onu insan›n boynuna bir borç olarak
asmaktad›r. Hz. ‹brahim’i “putlara
tapan babalar›n›n yolu”ndan ay›ran,
ona rasyonel bir yolculuktan sonra
“tevhid” dura¤›n› buldurtan iflte bu
hakk›n veya “irade”nin kullan›lmas›-
d›r. Ahiret ö¤retisini, cennet vaadini
veya cehennem tehdidini anlaml› k›-
lan fley de zaten insana irade gücü-
nün tevdi edilmesi de¤il midir? 

“Din”, “de¤iflim”, “ça¤dafll›k” veya
“modernlik” üzerine yap›lan en önem-
li hata “modern” olan›n belirli bir za-
man ve co¤rafya ile s›n›rl› oldu¤unu
zannetmekten kaynaklanmaktad›r.
Oysa ça¤dafll›k veya modernlik, mese-
la sadece Bat› Avrupa’da veya Kuzey
Amerika’da olup bitenle özdeflleflme
görülemez. Böyle bir özdefllefltirme
peflinde olanlar özellikle dindar bir gö-
rüntü sergileyen dünyan›n di¤er böl-
gelerini, hem zaman, hem de yafla-
d›klar› sosyolojik evre ba¤lam›nda
“geri” olarak görmektedirler. Oysa
Londra gibi ‹stanbul da, Paris gibi
Tokyo da, Washington gibi Pekin de
pekala kendi modernitesini, kendi
ça¤dafll›¤›n› üretebilir. Yukar›da de-

¤indi¤imiz tarihsel süreçten kaynak-
lanan olumsuz nedenlerden dolay›
belki bugün hala bu üretimin din ile
çeliflece¤i endiflesi zihinlere tak›labilir.
Ancak flunu rahatl›kla ifade edebilirim
ki, ‹slam dünyas› art›k bu üretimin
efli¤inde oldu¤unun fark›ndad›r ve
özellikle Türkiye bunun için gerekli bi-
rikime ve irade gücüne sahiptir.

Dinin tarih boyunca en önemli
toplumsal belirleyici oldu¤u tart›fl›l-
maz bir gerçektir. Bu gerçek ça¤dafl
dünya için de geçerlili¤ini korumak-
tad›r. Bugün, insan potansiyelini ge-
lifltirme ad›na ortaya ç›kan psikote-
rapi yöntemlerinden, ekolojik sorun-
lara ve uyuflturucu ile mücadeleye
var›ncaya kadar belki de tüm dünya
toplumlar›, dinin müdahalesine,
katk›s›na, daha aç›kças› “kutsal”a ih-
tiyaç duymaktad›r. Ve ‹slam ça¤dafl-
l›k ad›na bu katk›y› sa¤layabilecek,
ça¤dafl dünya için yeni dinî formlar
üretebilecek en dinamik dindir.

Kutlu do¤um haftas›nda Peygam-
ber Efendimizin dünyaya teflriflerini
anarken, onun üstün flahsiyetini ve
güzel ahlak›n› tan›maya, getirdi¤i ev-
rensel mesaj› anlamaya ve bütün
bunlar› özünde bar›nd›rd›¤› dinamiz-
mi içinde ça¤›m›za tafl›maya olan ihti-
yac›m›z› bir kez daha fark ediyoruz.

Toplant›m›z›n bu yönde önemli
aç›l›mlar getirece¤ine olan inanc›m›
ifade eder, bilimsel katk›lar›n› esir-
gemeyen kat›l›mc›lara teflekkür
ederken hepinize ayr› ayr› selam ve
iyi dileklerimi sunar›m.

Dinin tarih boyunca

en önemli

toplumsal belirleyici oldu¤u

tart›fl›lmaz bir gerçektir.

Bu gerçek

ça¤dafl dünya için de

geçerlili¤ini korumaktad›r. 
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Yakup VATAN
‹zmir Vali Vekili

İ nsan›n de¤erli bir varl›k oldu¤unu
ve Allah’›n insan› en güzel flekilde

yaratt›¤›n› ifade ederek konuflmas›-
na bafllayan ‹zmir Vali Vekili Yakup
Vatan, insan›n din ile olan iliflkisine
de¤inerek flunlar› söyledi:

“‹nsan yarat›l›fl itibariyle en na-
zik ve nazenin adeta antika bir sa-
nat hükmündedir. O antika ki re-
sim olsun, cisim olsun, eflya olsun
onun de¤eri beziyle, tahtas›yla, f›r-
ças›yla, boyas›yla ölçülmez. Ona de-
¤er veren sanat›yla olan iliflkisi ve
intisab›d›r. ‹flte insanda böyle. Eti
kemi¤iyle tart›lsa elbette bir mik-
tar de¤eri olur ama ona esas de¤e-
ri veren eflrefi mahlukat ve hitaba
mazhar tecelliyata mazhar, Esmaül
Hüsnan›n en güzel tecelligah› olma-
s› hasabiyledir. Bu cihetlerle insan
var oldu¤undan beri din ve inanç,
en zaruri ihtiyaç olarak karfl›s›na
ç›km›flt›r ve bu ihtiyaç ölüp öldürül-
medikçe, kabir kap›s› kapanmad›k-
ça hep devam edecektir. Din, inanç
ve onun yüce elçisi Peygamber hiç
bir zaman gündemden düflmeye-
cektir. Dinin gerçek anlam› ile Pey-
gamberin adeta dünya mescidinde
Mekke mihrab›ndan, Medine min-
berinden verdi¤i, her ça¤a, her in-
sana hitabeden o yüce ve evrensel
mesaj›n› anlamak ve daha iyi anlat-
mak bugün herkesin önüne, bafl›-
na, s›rt›na bir mükellefiyet olarak
daha ciddi anlamda yüklenmifltir.
Bu nedenle biz Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›n›n son y›llardaki yeni vizyo-

nunu ve özellikle Kutlu Do¤um Haf-
tas› vesilesiyle yapt›¤› faaliyetleri
son derece önemsiyoruz.”

Dinin huzur ve bar›flç› yönünü
Türk milletinin en iyi flekilde anla-
d›¤›n› ve yorumlad›¤›n› belirten Ya-
kup Vatan, Türk milletinin de¤iflik
dinlere mensup insanlarla huzur ve
kardefllik duygusu içinde yaflad›¤›n›
ifade ederek “Dinin bar›flç›l, huzur
veren, mutluluk veren yönünü mil-
letimiz en iyi flekilde anlam›fl, tari-
hi boyunca bunun en güzel prati¤i-
ni vermifltir. Ça¤lar boyunca her
türlü inanç mensuplar›yla kucak
kuca¤a yaflam›fl, komflu olmufl, iyi
gününde, kötü gününde yoldafll›k
yapm›fl olan milletimiz, esasen do-
¤ufltan demokratt›r. Sar› gelin tür-
küsü söylenirken herkesin verdi¤i
anlam farkl›d›r, anlaml›d›r, de¤iflik-
tir ve bu da mazideki birlik ve bera-
berli¤e bir sembol olarak kabul edi-
lebilir.” dedi.

Cumhuriyet idaresiyle insanla-
r›n ibadet özgürlü¤üne kavufltu¤u-
na vurgu yapan Yakup Vatan
“Cumhuriyet idaresiyle din, inanç
ve ibadetlere olan sayg› aç›s›ndan
laiklik ilkesi ve daha sonra da de-
mokrasi ilkesi insanlar›m›z›n din,
inanç ve ibadet özgürlü¤üne laikiy-
le kavuflmalar›n› sa¤lam›fl, kat›l›m-
c› yönetimin erdemlerine ulaflt›r-
m›fl, ancak de¤iflen flartlara göre
ça¤dafl ve dinamik yorumlar›yla bu
ilkelerle gelifltikçe zaman içerisinde
ar›z olan bir tak›m çeliflkilerde or-
tadan kalkacak, din ve inanç ger-
çek anlam›yla kendini ifade ede-
cektir.” dedi.

‹zmir Vali Vekili Yakup Vatan ko-
nuflmas›n›n sonunda insanlar›n
mevlid kandilini kutlayarak “Ben Di-
yanet ‹flleri Baflan›m›za ve camias›-
na, flahs›m ad›na asaleten, Say›n
Valime vekaleten özel teflekkürleri-
mi sunuyor, kandilinizi kutluyor, O
yüce flahsiyetin huzurunda kemali
hürmetle e¤iliyor, baflar› dilekle-
rimle en derin sayg›lar›m›n kabulü-
nü arz ediyorum.” dedi.

‹brahim ACAR
‹zmir ‹l Müftüsü

P eygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in do¤um y›ldönümü

münasebitiyle birlikte olmaktan
duydu¤u memnuniyeti dile getire-
rek konuflmas›na bafllayan ‹brahim
Acar, “Dini ve ahlaki hayat›m›z›n ör-
nek flahsiyeti sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in do¤umu-
nun seneyi devriyesinde sizlerle bir-
likte olmaktan büyük bir mutluluk
ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Mevlid geleni¤inin çok eski tarih-
lerden itibaren Müslümanlar tara-
f›ndan çeflitli etkinliklerle kutland›¤›-
na iflaret eden ‹zmir ‹l Müftüsü ‹bra-
him Acar, “Mevlidin, bugünkü ifade-
siyle Kutlu Do¤umun hem dinimiz-
de, hem de milletimizin gelene¤inde
özel bir yeri vard›r. Bir zamanlar Sel-
çuklular döneminde devlet töreniyle
kutlanan Mevlid, bugün Kutlu Do-
¤um ad›yla Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›-
m›z ve Türkiye Diyanet Vakf› ile
müfltereken 1989 y›l›ndan bu yana
ülkemiz genelinde bir çok etkinlik-
lerle kutlanmaktad›r.” dedi.

Kutlu Do¤um Haftas›’n›n aç›l›fl›n›n
‹zmir’ de yap›lmas›ndan büyük bir
mutluluk duydu¤unu ifade eden ‹bra-
him Acar “16 y›ldan beri Kutlu Do¤um
Haftas›’n›n aç›l›fl› Baflkanl›¤›m›z nez-
dinde Ankara’da yap›l›yor idi. Fakat bu
sene bu gelene¤in bozularak Ankara
d›fl›nda, hem de Ege’nin incisi ‹zmir’de
yap›lmas›, Say›n Baflkan›m›z›n buraya
teflrif etmesi, hem ‹zmirlileri hem de
‹zmirli din görevlilerini gerçekten mut-
lu etmifltir, sevindirmifltir.” demifltir.
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ürkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan;

toplumumuzda kardefllik,

sevgi ve hoflgörü gibi duygular›n pekiflmesi

amac›na yönelik olarak

1995 y›l›nda bafllat›lan

Gül Günü Kampanyas›n›n onuncusu,

Diyanet ‹flleri Baflkan›

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu’nun

Kutlu Do¤um Haftas› aç›l›fl program›nda

protokole gül takdim etmesiyle bafllad›.

T   
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er y›l oldu¤u gibi bu y›l da

Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle

Kocatepe Camii avlusunda

Türkiye Diyanet Vakf›nca

etli pilav ve ayrandan oluflan

Kutlu Do¤um Afl› ikram edildi.
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KDH Ziyaret

Kutlu Do¤um Haftas›nda

Çocuklarda Güldü

Kim Müslümanlar aras›ndan

bir yetim alarak

yiyecek ve içece¤ine

dahil ederse,

affedilmez bir günah (flirk)

ifllememiflse,

Allah onu mutlaka

cennete koyacakt›r.
Hadis-i fierif
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eygamber Efendimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.)’in çocuklara olan düfl-
künlü¤ü, onlara karfl› duydu¤u sevgi
ve merhamet duygusu herkes tara-
f›ndan bilinmektedir. Gelece¤imizin 

teminat› olarak gördü¤ümüz çocuklarla ilgilen-
mek, onlar›n küçük dünyalar›na ›fl›k olmak ve onla-
r› harici etkenlerden muhafaza etmek, ruhen ve
bedenen sa¤l›kl› yap›da yetiflmesini temin etmek
ebeveyn olarak aileye, ahlaki olarak da topluma
düflen bir görevdir.

Toplum vicdan›n› derinden yaralayan kimsesiz
çocuklar›m›zla ilgilenmek, onlar›n ihtiyac›n› gider-
mek, onlar›n sevgi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, onlar›
topluma kazand›rmak Müslümanlar›n dini, ahlaki
ve toplumsal bir sorumlulu¤udur. 

Genelde anne-baba sevgisinden uzak olan bu
yavrular›m›za iyi imkanlar sunmak ve onlar› koru-
mak, bütün insanl›¤›n ortak hedefi olmal›d›r. Çün-
kü gelece¤imizin ay-
d›nl›k ve huzurlu ol-
mas› çocuklar›n sevgi
ve bar›fl içinde yetiflti-
rilmesi ile mümkün
olacakt›r.

De¤iflik zamanlar-
da kimsesiz çocuk yu-
valar›na ziyaretler dü-
zenleyen ve bu yavru-
lar›m›zla ilgilenmeye
kendine bir görev ka-
bul eden Türkiye Di-
yanet Vakf›, Kutlu Do-
¤um Haftas› münasebetiyle Sincan Çocuk Yuvas›n-
da kalan yavrular›m›z› sevindirmek ve onlar›n mi-
nik dünyalar›na girmek amac›yla Diyanet ‹flleri
Baflkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti
Baflkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu baflkanl›¤›nda olu-
flan bir heyetle ziyarette bulundu.

Ziyaret esnas›nda çocuklarla tek tek ilgilenen,
çocuklar› zaman zaman kuca¤›na alan Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, yuvada kalan çocuklar›n e¤itimi, mad-
di ve manevi bak›m› konusunda üzerine düfleni
yapmaya haz›r oldu¤unu söyledi.

Dinimizin sevgi dini oldu¤unu ve sevginin her
alana yay›lmas› gerek-
ti¤ini belirten
Prof.Dr. Ali Barda-
ko¤lu, “Dinimiz sevgi
dinidir, rahmet dini-
dir. Bu sevginin sade-
ce büyüklere de¤il,
çocuklara, yetimlere
ve bütün canl›lara
ulaflmas› laz›m. Biz
böyle bir sevginin gö-
nüllüleri, elçileri ol-
mak istiyoruz. Bu
hafta Kutlu Do¤um

Haftas›; Peygamber Efendimizi daha iyi anlama,
daha yak›ndan tan›ma, sevme ve onun sevgisini in-
sanlarla paylaflma haftas›. Peygamber Efendimiz
bütün insanlar› çok severdi, çocuklar›, kimsesizleri
ve yetimleri özellikle severdi. Hatta bir hadisinde
iki elinin iki parma¤›n› göstererek, “Ben ve yetim
ahirette hep birlikte olaca¤›z, komflu olaca¤›z” de-
mifltir. Bu itibarla biz Peygamber Efendimizin bu
sünnetini, ö¤üdünü, vasiyetini bir emanet kabul
edip, bu evlatlar›m›za yard›m elini uzatmay›, ilgi-
lenmeyi, üzerimize düflen görevi yapmay› istiyo-
ruz. Çocuklar›m›z bizim gelece¤imizdir. Bu çocuk-
lar bize ayr›ca bir emanettir, bunlar›n ailelerinin
topluma emanetidir. Toplumun böyle ortak ahlaki
sorumlulu¤u vard›r.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bir hediyesi olarak yuva-
da kalan bütün çocuklara birer ayakkab›, çocuk yuva-
s› için de de¤iflik yay›nlar veren Prof.Dr. Ali Bardako¤-
lu çocuklar›n sevgi gösterisi ile yuvadan ayr›ld›. TDV

P
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KDH Ziyaret

K utlu Do¤um Haftas› münase-
betiyle de¤iflik etkinliklerde bu-
lunan Türkiye Diyanet Vakf›,

kimsesiz ve bak›ma muhtaç olan yafl-
l›lar›m›z›n gönlünü almak ve onlar›n
da Kutlu Do¤um Haftalar›n› kutla-
mak amac›yla Seyranba¤lar› Huzure-
vinde kalan yafll›lar›m›z› ziyaret et-
mek amac›yla bir heyet oluflturdu.

Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu ve Vakf›m›z Genel Mü-
dürü A.‹hsan Sar›mert’in de yer ald›-
¤› heyet, huzurevinde kalan yafll›lar›-
m›zla yak›ndan ilgilenerek gönülleri-
ni ald›lar, ayr›ca kendilerine çeflitli
hediyeler verdiler.

Ziyaret esnas›nda yurtta kalan
yafll› ve kimsesizlere hitaben bir ko-
nuflma yapan Diyanet ‹flleri Baflkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› ve Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n Kutlu Do¤um Haftas›’n›
kutlamas›nda amac› ve Kutlu Do-
¤um’un ne anlam ifade etti¤ini be-
lirterek “Biliyorsunuz bu hafta Kutlu
Do¤um Haftas›. Kutlu Do¤um Haf-
tas› Peygamber Efendimizin dünyay›

Yafll›lar›m›z›n
Duas› Al›nd›
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flereflendirmesinin hat›ras› olarak
16 y›ld›r kutlad›¤›m›z bir hafta. Bu
haftada Peygamber Efendimizi da-
ha çok tan›maya, daha çok sevmeye,
O’nun bizlere getirdi¤i o güzel me-
saj› ve ö¤ütleri daha yak›ndan anla-
maya çal›fl›yoruz. Bu vesileyle biz de
siz büyüklerimizin yan›na gelelim,
sizlerin duas›n› alal›m, sizlerin hat›r›-
n› soral›m istedik. Hem de iki gün
sonra anneler günü, anneler günü-
nüzü de tebrik edelim istedik.” dedi.

Hayat›n bir çok s›k›nt›lar›n›n ol-
du¤unu ama aslolan›n bu s›k›nt›lar
karfl›s›nda metanetle durman›n ve
ümitvar olman›n gereklili¤ini anla-
tan Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “Gerçek-
ten de hayat›n envai türlü engebele-
ri var. Siz bunlar›n bir çok safhas›n›
yaflad›n›z, yakinen görüyorsunuz.
Ama insano¤lunun da bitmez, tü-
kenmez h›rslar›, bitmez tükenmez
zaaflar› var. Bütün bunlar içerisinde
bize güç, kuvvet verecek tek bir kay-
nak ve ›fl›k var. O da yüce Allah’›n
rahmeti, merhameti ve dinimizin bi-
ze verece¤i istikamet. Allah bizi on-
dan ay›rmas›n.” dedi.

Dünya hayat›n›n gelip, geçici ve
çok k›sa oldu¤unu belirten Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, bu k›sa süre içesinde
kimseyi k›rman›n ve üzmenin do¤ru
olmayaca¤›na dikkat çekerek, “Bu
dünya hayat› k›sa bir süredir. Peyga-
mer Efendimiz dünya hayat›n› bir yol-
cunun a¤ac›n gölgesinde gölgelen-
mesi olarak anlat›r. Bir yolcu a¤ac›n
gölgesinde ne kadar süre gölgelenir-
se, insan da dünyaya gelir, bu sürede

kendisine ne rol biçilmiflse, kendisine
ne imkanlar verilmiflse, ne imkanlar
bulmuflsa onu yaflar ve hayat devam
eder. ‹nan›yoruz ki dünyaya gelme-
den önce de bizim bir hayat›m›z var-
d›. Kalubelay› yaflad›k, öldükten sonra
da hayat devam edecek. Bizim haya-
t›m›z devam edecek ve Allah’›n huzu-
runa dünyada yapt›¤›m›z güzel amel-
lerin karfl›l›¤›n› almak için ç›kaca¤›z.
Onun için önemli olan bu dünyada, bu
k›sa süreyi nas›l yaflad›¤›m›zd›r. Kul
hakk› ihlal etmeden, kimsenin kalbini
k›rmadan, Allah’›n emretti¤i, insanla-
r›n, toplumun bekledi¤i flekilde yarar-
l›, faydal› güzel bir hayat b›rakabilir-
sek her fleyin bafl› odur.” dedi.

Sevginin, bar›fl›n ve hoflgörünün
daim olmas› temennisinde bulanan
Bardako¤lu, yafll›lar›m›zdan bu hu-
susta dua etmelerini isteyerek, “Bu
sevginin, bar›fl›n, hoflgörünün eksik
olmamas›n› temenni ediyorum. Biraz
da toplumumuza, insanlar›na sahip
ç›kma fluuru
vermesini ve
bu fluurun can-
l› olmas›n›, yafl-
l›lar›n› ve bütün
insanlar›na sev-
giyle, flefkatle
davranma bi-
linci ve sorum-
lulu¤unun art-
mas›n› temen-
ni ediyorum.
Yüce Allah bu
fluuru, bu bilin-
ci eksik etme-

sin. Hepimiz Allah’›n huzurunda bir
tara¤›n diflleri gibi eflitiz. Allah’›n hu-
zurunda insanlar›n ne rütbeleri var-
d›r, ne makamlar› vard›r, ne paralar›,
mallar› vard›r, insan olarak ne kadar
de¤erliyse o kadar de¤erlidir. O ba-
k›mdan da sizin Allah kat›ndaki de-
¤eriniz yapt›¤›m›z güzel ifllerle, yapt›-
¤›n›z dualarla ayaktad›r ve onlarla ka-
im olacakt›r. Dualar›n›z› eksik etme-
yiniz, gençlere dua ediniz. Aram›zda
sevginin hakim olmas› için dua edi-
niz, Allah’a bizlere ac›mas› için dua
ediniz. O bize ac›mazsa, O bize rah-
met etmezse hiç kimse bize rahmet
etmez. ‹nflallah hem dünya hayat›-
m›z, hem dünya sonras› ukba hayat›-
m›z R›za-i ilahiye muvaf›k olur.” dedi.

Konuflman›n ard›ndan Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu yafll›lar›m›zla tek tek ilgi-
lenerek, Kutlu Do¤um Haftas› müna-
sebetiyle kendilerine gül takdim etti,
Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan ha-
z›rlanan hediyeleri verdi. TDV
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KDH Sempozyum

u y›l büyük bir coflkuyla kutlanan Kutlu Do¤um Haf-
tas› program› çerçevesinde “Din-Kültür ve Ça¤dafl-
l›k” konulu bir sempozyum düzenlendi. ‹zmir, Do-
kuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Konferans
Salonu’nda tertip edilen ve üç gün süren sempoz-
yuma, Türkiye genelinden kat›lan sahas›n›n uzma-
n› ilim adamlar›; günümüzün en çok tart›fl›lan Din
Kültür ve Ça¤dafllaflma konular›n› etrafl›ca ele al›p,
bu konuda yap›lmas› gerekenleri masaya yat›rd›lar.

Her zaman oldu¤u gibi bu sempozyumda su-
nulan tebli¤ler ile yap›lan müzakereler kitap ola-
rak bast›r›larak kamuoyunun bilgisine sunula-
cakt›r. 

Biz bültenimizin bu say›s›nda de¤erli okuyucu-
lar›m›za sempozyum hakk›nda bir fikir vermek
amac›yla oturumlarda sunulan tebli¤lerden k›sa
özetler sunmaya çal›flt›k.

B
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S empozyumun ilk tebli¤cisi
Prof.Dr. Y›lmaz Özakp›nar, önce-

likle ça¤dafll›k kavram›n›n anlam›
üzerinde durdu. Türkiye’nin bir ça¤-
dafll›k problemi oldu¤unu ifade eden
Özakp›nar, Avrupa kültürlerinin ve
Amerika Birleflik Devletleri’nin ça¤-
dafll›k gibi bir problemi olmad›¤›n›
söyledi. Avrupa’da ve Amerika’da bu
problemin olmamas›n›n nedenlerine
de de¤inen Prof.Dr. Y›lmaz Özakp›-
nar, onlar›n tarihin gidifli içinde de-
¤iflerek, modernleflme sürecini evre

evre yaflay›p hayatlar›na tatbik ede-
rek bugüne geldiklerini ve hayatlar›-
n› sürdürdüklerini, bu sebeple de
böyle bir problemlerinin olmad›¤›n›
belirtti.

Ça¤dafll›k olarak belirtilen nite-
liklerin hepsini do¤uran ve besleyen
bir temel sebep oldu¤unu ifade
eden Prof.Dr. Y›lmaz Özakp›nar, “Bu
temel sebep, kuflat›c› bir zihin tutu-
mu olarak rasyonelliktir. Rasyonelli-
¤i, bütün alg›, düflünme, eylem ve
heyecan ifllevlerini yöneten kapsay›c›
bir zihin tutumu olarak görüyorum.
Rasyonellik, düflünen öznenin,
inançlar›n› (burada inanç, yaln›z
iman ile özdefl tutulmamal›d›r, ge-
nel olarak yarg›lar›m›z kastedilmek-
tedir) uygun sebeplere dayanarak
belirlemesidir. Rasyonellik, insan›
hayvanlardan ay›rt eden kapasite-
dir.” dedi. 

Rasyonelli¤in en sistematik örne-
¤inin bilim oldu¤unu belirten Prof.Dr.
Y›lmaz Özakp›nar, “Bilim, rasyonelli-

¤in ve sürekli gerçeklere ayarlanma-
n›n en sistematik örne¤idir. Olgular›
aç›klayan bir varsay›m› zihinde olufl-
tururuz; o fikrin mant›ksal sonuçlar›-
na göre do¤ada arad›¤›m›z baflka ol-
gularla fikrimizin do¤a karfl›s›nda
do¤rulu¤unu s›nar›z.” dedi.

Türkiye’nin belli bir süreç içeri-
sinde de¤il de, verdi¤i bir kararla
ça¤dafllaflmaya özendi¤ini ve bu
özeniflin mant›kça içerdi¤i bir duy-
guyla kendini ça¤ d›fl› buldu¤unu,
bu itibarla da seçme ve de¤erlendir-
me çerçevesini kaybetti¤ini belirten
Özakp›nar, bunun sonucu olarak da
özendi¤i medeniyetin kültürlerinde-
ki her fleyin prestijli geldi¤ini ve bu-
nun da kültürü rasyonellikten daha
çok uzaklaflt›rd›¤›n› söyledi.

Sa¤l›kl› ve ahenkli iflleyen bir kül-
türün ö¤elerinin birbiriyle uyum
içinde organik bir bütünlük göster-
di¤ine iflaret eden Prof.Dr. Y›lmaz
Özakp›nar, “Bir medeniyet, kendi
rasyonelli¤i içinde kültürün bütün-
selli¤ini sa¤lad›¤› gibi, kültürün bir
inanç ve ahlak nizam›yla ba¤dafl›r bi-
çimde de¤iflmesini ve organik bü-
tünlü¤ünü korumas›n› da sa¤lar.
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Din ve Ça¤dafllaflma konulu I. Oturuma Prof.Dr.
Selahattin Parlad›r baflkanl›k etti. Prof.Dr. Y›l-
maz Özakp›nar, Prof.Dr. Osman Eskicio¤lu ve
Arfl.Gör. Abdüllatif Tüzer’in tebli¤ci olarak ka-

t›ld›¤› oturuma, Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay
ile Prof.Dr. Hanefi Özcan da müzakereci olarak
ifltirak etti.

D‹N VE ÇA⁄DAfiLAfiMA
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KDH Sempozyum

Kültürün zenginleflmesi böyle olur.
Medeniyetin de¤erlendirici ve seçici
süzgecinden geçmeden s›rf özenilen
kültürlerde var diye al›nan ö¤elerin
bir panay›r yerindeki mallar gibi yan
yana durmas› kültür zenginli¤i de¤il
kültür karmaflas›d›r. Bu durum kül-
türün ahenkli ve çat›flmas›z iflleyiflini
aksat›r. Kültür, ald›¤› ö¤eleri bütün-
lü¤ünü koruyacak biçimde ne özüm-
leyebiliyor ne de onlara ayarlanabili-
yor. Al›nan ö¤elerin kökü olmad›¤›
ve medeniyetin ruhu ile beslenmedi-
¤i için al›nd›¤› gibi kal›yor. Ö¤elerin
de¤iflme ve geliflmesi d›flar›da olu-
yor; onlar al›n›yor fakat kültürün di-
¤er ö¤eleri onlarla ifllevsel bir bütün-
lük içinde de¤iflmedi¤i için yeni al›-
nan ö¤eler al›nd›¤› kültürdeki gibi
verimli olam›yor ya da ifllevini kaybe-
diyor.” dedi.

Medeniyetin ruhuyla beslenme-
yen bilimin, kuru bilgiden öteye gi-
demeyece¤ini vurgulayan Prof.Dr.
Y›lmaz Özakp›nar, “Bugünkü meto-
dolojisiyle bilim de medeniyetin ru-
hu ile beslenmedi¤i için kuru bilgi-
ler, ya da s›n›rl› uygulamalara yöne-
lik teknikler halinde kal›yor. Oysa bi-
lim, ne bilgi ne de bir tekniktir; bilin-
meyenler alan›nda gözlem, muha-
keme ve s›nama ile yap›lan yeni bilgi
do¤urma faaliyetidir. Medeniyetimi-
zin rasyonel esaslar› insanlar›n zihin
yap›s›nda kayboldu¤u için, kültür iç-
ten kendi dinamizmiyle kendi gerek-
lerine ve imkânlar›na göre de¤iflme
kabiliyetini de kaybetmifltir.” dedi.

B ilimsel çal›flmalar›n gizlenmesi-
nin dünyadaki bir çok ülkenin kal-

k›nmas›na engel oldu¤unu ifade
Prof.Dr. Osman Eskicio¤lu, “Bugün
ça¤dafllaflamaman›n, daha do¤rusu
geri kalm›fl kabul edilen ülkelerin ça¤-
dafllaflamamas›n›n en büyük sebebi,
bilimsel çal›flmalar›n gizli tutulmas›,
yeni yeni bulufllar›n d›fl alemden sak-
lanmas›d›r. Bunun en büyük delili ise,
bizim aç›m›zdan günümüzde hala ile-
ri teknolojinin bir transfer sorununun
var olmas›d›r.” dedi. 

Bilimsel çal›flmalar›n gizlenmesin-
de Bat›l›lar›n bafl› çekti¤ine iflaret
eden Eskicio¤lu’ “Dünyay› hayali çizgi-
lerle do¤u ve bat› diye ikiye bölen ba-
t›l›lar, bir taraftan insan haklar› ev-
rensel bildirisinde tüm insanlar›n hür
ve eflit olduklar›n› ve böylece birbirle-
rine karfl› kardefllik duygu ve düflün-
celeriyle hareket etmeleri gerekti¤ini
söylerken, di¤er taraftan da bilim ala-
n›nda bile kardeflçe bir paylaflma an-
lay›fl›na yanaflmamaktad›rlar.” dedi.

‹slam›n ise bu konuda paylafl›mc›
oldu¤unu ifade eden Prof.Dr. Osman
Eskicio¤lu, “‹slam, tüm insanlar› kar-
defl kabul etti¤i için, toplumlar›n kar-
fl›l›kl› olarak birbirinden faydalanma-
lar›n› son derece kolaylaflt›rm›flt›r. Bu
sebeple bilimsel icat ve kefliflerin, bu-
lufllar›n, hiçbir engelle karfl›laflmadan
bütün dünyada tedavül etmesi öngö-

rülmüfltür. Art›k her türlü bilimsel
kural, kanun ve formül herkese aç›k
olacakt›r. O nedenle patent, ihtira be-
raat›, gedik ve bu tür tan›nan her tür-
lü imtiyazlar ‹slam kültürüne yaban-
c›d›r ve gelenekte yeri yoktur.” dedi. 

Müslümanlar›n; insanl›¤›n huzu-
runa, kendi dinleri ile ve onun temel-
lerinden edindikleri düflünce, kültür
ve medeniyet ile ç›kt›klar›n› belirten
Prof.Dr. Osman Eskicio¤lu, “Ne var ki
as›rlar geçti, zaman makinesi çal›flt›
ve ‹slam medeniyeti yaflland›. Bu de-
fa da s›ra, bat›ya, H›ristiyan dünyaya
geldi.” dedi. 

‹slam dünyas› ile bat› dünyas› ara-
s›nda dini, ilmi, idari ve iktisadi de¤er
hükümlerinin anlafl›lmas› konusunda
farkl›l›klar›n bulundu¤una iflaret eden
ve bunu örneklerle aç›klayan Prof.Dr.
Osman Eskicio¤lu, “Türkiye ve ‹slam
dünyas›n›n ça¤dafllaflma problemini
halledebilmesi için, her iki taraf›n da
iyi niyetle ifle bafllayarak, yanl›fllar›
at›p do¤rularda birleflerek, yenileflme
ve kültür plan›nda bir al›fl verifl süre-
cine girmesi gerekti¤ine inan›yorum.
Bana göre gelece¤in dünyas›, do¤u ile
bat›n›n nikahlan›p evlenmesi ve H›ris-
tiyanlarla Müslümanlar›n al›fl verifl ya-
parak yenileflmesi ve birleflmesiyle
ortaya ç›kacakt›r.” dedi.
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‹SLAM VE ÇA⁄DAfiLAfiMA KONUSUNDA
BAZI TAHL‹LLER
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T ebli¤inde, öncelikli olarak din ve
ça¤dafll›k terimlerini ele alan

Abdullatif Tüzer, bu terimlerin an-
lamlar›n› aç›kl›¤a kavuflturduktan
sonra, her iki kavram›n birbiriyle ilifl-
kisinin ne oldu¤u veya ne olmas› ge-
rekti¤i konusunda bir tak›m sonuç-
lar ortaya koydu.

Din-ça¤dafll›k iliflkisini inceleye-
bilmek için öncelikle din ve ça¤dafll›k
kavramlar›ndan ne anlafl›ld›¤›n›n or-
taya konmas› gerekti¤ini belirten
Abdüllatif Tüzer, ne kadar düflünür
veya bak›fl aç›s› varsa o kadar din ve
ça¤dafll›k tan›m› oldu¤unu söyledi.

Dinin ay›rma de¤il bütünleme-
den yana oldu¤unu ifade eden
Arfl.Gör. Abdüllatif Tüzer, “Din dün-
yay› varl›k-yokluk, iyi-kötü, güzel-çir-
kin, rasyonel-irrasyonel, nesnel-öz-
nel vb. parçalara ay›rma de¤il, bir
bütünleme, birleme sanat›d›r. ‹çsel-
lik ve d›flsall›¤›n uyumlu ve dengeli
olarak devindi¤i bir olufl, bir süreç
vard›r dinin temelinde. Ve dinin ha-
yati kayna¤› yine somut varolufltur,
sonsuz deneyim alan›d›r. Kutsal ki-
taplar veya peygamberler ise bize
böyle bütüncül bakabilmenin yollar›-
n› gösteren k›lavuzlard›r. Bir bak›ma
Fatiha Suresinde geçen "S›rat-› Müs-
takim", içsel ve d›flsal dünyan›n den-
gelili¤i ve bütünlü¤ü olarak yorum-
lanabilir.” dedi.

Gerçekli¤e yolculuk edebilmenin
yolunun bireysel ar›nmadan ve benlik
terbiyesinden geçti¤ine iflaret eden
Abdüllatif Tüzer, “Bir bütün olarak
gerçekli¤e yolculuk edebilmemizin
tek yolu bireysel ar›nmalardan, mev-
cut bilinç ve benlik düzeyinden bir
anl›¤›na da olsun s›yr›l›p kendimizi
olufla, ak›fla b›rakmaktan geçmekte-
dir. 16. yüzy›lda eski bilim anlay›fl›n›
elefltirip, yeni bir bilim anlay›fl› sunan
Bacon’›n döneminin insanlar›na söy-
ledi¤i gibi, "insanlar sahip olduklar›
kavramlar› bütünüyle b›rak›p ‘fley’leri
tan›maya bafllamal›d›r". Çünkü ancak
böyle kendini ak›fla b›rakmalarla kat›
ve y›k›lmaz olan dünyam›z bir esnek-
lik, bir incelik ve derinlik kazanabil-
mektedir. Kendini ak›fla b›rakabilme-
nin, gerçekli¤i de¤iflen-de¤iflmeyen,
varl›k-yokluk, nesnel-öznel, rasyonel-
irrasyonel vs. boyutlar›yla bir bütün
olarak dolays›z alg›laman›n, ona nu-
füz edebilmenin tek yolu da peygam-
berlerin ve büyük mistiklerin bize
hep söyledikleri üzere benlik terbiye-
sinden ve bilinmeyene imandan geç-
mektedir (çünkü inanmamak bir bü-
tün olarak gerçekli¤e kapal›l›¤› do¤u-
racakt›r). Bütün mistik geleneklerde
hep söylendi¤i üzere aslolan "kendini
tan›makt›r". Kendini tan›madan, d›fla
yönelik her türlü
fetih hareketi
gerçekli¤i böl-
müfl ve içsel/öz-
nel olanla d›fl-
sal/nesnel olan
aras›ndaki uçu-
rum giderek
aç›lm›fl olacak-
t›r. Bu da sürek-
li bireyin gergin-
li¤iyle, doymak
bilmezli¤iyle ve
mutlulu¤u hep

geçmifl ve gelecekte aray›fllar›yla so-
nuçlanacakt›r. Oysa mutluluk an içe-
risinde gerçekleflir. Bu anlamda, Ja-
mes’in de hakl› olarak söyledi¤i gibi,
dinin amac› gerçekte daha fazla, da-
ha genifl, daha zengin, daha doyuru-
cu bir hayatt›r.” dedi.

Ça¤dafll›¤›n varoluflsal olarak ta-
n›m›n› yapan Abdüllatif Tüzer, “Ça¤-
dafll›k, bilinmeyene yap›lan riskli ve
cesaret gerektirici yolculuklar sonra-
s›nda bu yolculuklar üzerine yap›lan
mutlu bir konuflmad›r, bu yolculuklar
s›ras›nda yaflanan duygular›n an›m-
sanmas›d›r. ‹flte böyle konuflmalarla
yolculuklar›m›z› felsefi, bilimsel, te-
olojik çerçevelere sokarak genel için
anlaml›, yol gösterici haritalar ç›kar-
maktay›z. Sorun, bu haritalar› de¤ifl-
mez ve tek gerçek haritalar olarak
gördü¤ümüzde ortaya ç›k›yor.” dedi.

Hem dinin hem de mevcut anla-
m›yla ça¤dafl düflünce biçiminin
kendi köklerine, kendi yaflam kayna-
¤›na, bireylerin bilinmeyene yolcu-
luklar›na dönerek beslenmesinin zo-
runlu oldu¤unu belirten Tüzer, “Ak-
si halde, ne din, ne de mevcut ça¤-
dafl düflünce biçiminin hiçbir zaman
"ça¤dafl" olamayaca¤›n› ve sürekli
kendi aralar›nda ve en önemlisi ken-
di içlerinde gerginlikler yaflayaca¤›n›
tahmin etmek o kadar da güç olma-
yacakt›r. Bu anlamda günümüzde
kurumsal olarak dinin de, ça¤dafl
düflünce biçiminin de asl›nda "ça¤-
dafl" olmad›klar›n› söylemek kaç›n›l-
maz görünmektedir.” dedi.
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D‹N VE ÇA⁄DAfiLIK ÜZER‹NE
VAROLUfiSAL B‹R ÇÖZÜMLEME
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T ebli¤inin bafl›nda dünyan›n gel-
di¤i noktay›, özellikle de tekno-

lojik aç›dan ulaflt›¤› durumu ortaya
koyan ‹brahim Acar, kendilerini bu
duruma ayarlayamayan devletlerin
ve fertlerin olumsuz yönde etkilen-
melerinin kaç›n›lmaz oldu¤unu
söyledi.

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›na dam-
gas›n› vuran teknolojik geliflmelerin,
insanlar›n dini hayat›n›, toplumlar

aras› iliflkileri ve ekonomiyi derinden
etkiledi¤ini söyleyen Acar, gelecek
yüzy›la haz›rlan›rken milletlerin bun-
lar› dikkate alarak planlar yapmas›
gerekti¤ini söyledi.

Toplumu din konusunda ayd›n-
latma misyonu üstlenen din görevli-
lerinin de bu geliflmeleri dikkatle ta-
kip etmesi, buna göre kendilerini ye-
tifltirmesi ve donan›ml› bir hale gel-
mesinin zarureti üzerinde duran ‹z-
mir ‹l Müftüsü ‹brahim Acar, “Bu
ba¤lamda toplumu din konusunda
ayd›nlatma misyonunu yüklenen din
görevlisi de, planl›, programl› ve
dosyal› çal›flmak durumundad›r; O
da bilgiyle olur.” dedi.

Camiye her yafl, meslek, s›n›f ve
statüden insan›n geldi¤ine vurgu
yapan ‹brahim Acar, bu sebeple top-
lumu ayd›nlatma görevinin çok dik-
kat ve hassasiyet isteyen bir vazife
oldu¤unu söyledi.

Bugün pek çok problemle karfl›
karfl›ya olan din görevlilerinin bir an
önce durumlar›n›n iyilefltirilerek, da-
ha iyi hizmet edecekleri bir konuma
getirilmelerinin flart oldu¤unu ifade
eden ‹brahim Acar, “Kendi s›k›nt›la-
r›n›n yan› s›ra toplumun dertleriyle
de dertlenen, Allah r›zas› bilinciyle
vazifesini 24 saat mefhumuyla ya-
pan (ya da yapmas› gereken) görev-
lilerimizin mutlaka psikolog ve sos-
yologlardan da bilgi almak, çözüm
önerilerinde iflbirli¤i yapmak, kendi
özel s›k›nt›lar›n› giderip moral bul-
mak için faydalanmalar› flartt›r. Bafl-
kanl›¤›m›z›n illerdeki müftülüklerde,
din görevlilerimize hizmet verecek,
onlar› anlayan uzman psikologlarla ifl-
birli¤i yapmas› kaç›n›lmazd›r.” dedi.
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Küreselleflme Sürecinde Din ve Dini Hayat ko-
nulu II. Oturuma Prof.Dr. Y›lmaz Özakp›nar
baflkanl›k etti. ‹brahim Acar, Prof.Dr. Recep
K›l›ç, Doç.Dr. Mevlüt Uyan›k’›n tebli¤ci olarak

kat›ld›¤› oturuma, Doç.Dr. Veli Urhan,
Yard.Doç.Dr. fiükrü Keyifli de müzakereci ola-
rak ifltirak etti.
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ÇA⁄DAfi TOPLUMDA ‹DEAL D‹N
GÖREVL‹S‹N‹N PORTRES‹
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T ebli¤inde küreselleflme ve din
iliflkisini de¤erlendiren Prof.Dr.

Recep K›l›ç, bu de¤erlendirmesinde,
"küreselleflme" ve "din" kavramlar›
aras›ndaki "iliflki" üzerinde duraca¤›-
n› belirterek, “Bunun için, konunun
düflünce tarihimizdeki arka plan›na
k›saca dikkat çekildikten sonra, kü-
reselleflme-din iliflkisi; dinler aras›
iliflki, din anlay›fl›, dinî de¤erler aç›-
s›ndan yorumlanacakt›r.” dedi.

Küreselleflme ile teknoloji aras›n-
da ayr›lamaz nitelikte bir iliflki oldu-
¤unu belirten K›l›ç, “Çünkü küresel-
leflme ile kastedilen her ne ise, bu
öncelikle iletiflim ve ulafl›m teknoloji-

lerindeki h›zl› geliflimin sonucunda
ortaya ç›km›flt›r. Bundan dolay› kü-
reselleflmenin din ile iliflkisi konu-
sundaki herhangi bir tart›flma, özü
itibariyle, ayn› zamanda teknolojinin
dinle olan iliflkisi ile ilgili bir tart›flma
anlam›na gelir. Düflünce tarihimizde
teknolojinin dinî boyutu ile ilgili tar-
t›flman›n, oldukça uzun bir tarihi
vard›r ve küreselleflme konusunda
yap›lan bugünkü tart›flmayla öncül-
leri, sorular› ve kayg›lar›nda ortak
paydalara sahiptir.” dedi. 

Her dinin küresel iddialar› bulun-
du¤una iflaret eden Prof.Dr. Recep
K›l›ç, “Küreselleflme ve din iliflkisi söz
konusu oldu¤unda, öncelikle dikkat
çekmemiz gereken nokta, hemen
her dinin küresel iddialar›n›n oldu¤u-
dur. Dinlerin neredeyse tamam›n›n
evrensel tezlere sahip oldu¤u, bütün
insanlar› bu tezleri kabul etmeye ça-
¤›rd›klar›, neredeyse genel kabul gö-
ren bir hakikat durumundad›r. Bu
aç›dan dinler, kendi de¤erlerini in-
sanlar›n tamam›na duyurma yolun-
da küreselleflmenin olgusal imkanla-
r›ndan yararlanabilirler. Bu sebeple

küreselleflme, "din yayma" faaliyeti-
nin fleklini de¤ifltirme, h›z›n› ve etki-
sini art›rma ifllevi görebilir.” dedi. 

Bir dinin kendi de¤erlerini yay-
mas›n›n "dinî etkileflim" ve "dinî eri-
tim" faaliyetleri fleklinde oldu¤unu
ifade eden Prof.Dr. Recep K›l›ç, “Dinî
etkileflim; yap›lan tercümeler, top-
lant›lar, seyahatler, filmler vb. etkin-
likler vas›tas›yla dinler aras›nda ken-
dili¤inden gerçekleflir. Bu etkileflim
sürecinde taraflar, birbirlerinden
karfl›l›kl› olarak, olumlu veya olum-
suz anlamda etkilenirler.” dedi. 

“Dini eritim” faaliyetinin ne oldu-
¤u konusu üzerinde de duran K›l›ç,
“Dinler aras›ndaki iliflki; bir inanç
mensubunu sahip oldu¤u inanc›n-
dan döndürüp, kendi dininin men-
subu yapmak için her türlü faaliyeti
olumlayan bir flekilde bafllarsa, ön-
cekinden ay›rd etmek için buna "di-
nî eritim" faaliyeti ad›n› vermek da-
ha do¤ru olur. Dinî eritim ad›n› ver-
di¤imiz bu dinler aras› iliflki türünde,
karfl›l›kl› etkileflim de¤il ‘tek tarafl›
etkileme’ söz konusudur ki bu etki-
leme, karfl› taraftaki dini, kendi için-
de tamamen eritmeye, bunu yapa-
m›yorsa onu eski halinden dönüfltü-
rüp baflkalaflt›rmaya kadar ilerleye-
bilir.” dedi. 
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T ebli¤ini; Dünyay› bir bütün olarak
görerek, kendimizi buna göre

konumland›rmam›z›n nas›l olaca¤› ve
bunda dini ve kültürel de¤erlerin ye-
rinin neresi olaca¤› ba¤lam›nda flekil-
lendiren Mevlüt Uyan›k, konuyu, “Gi-
rifl” ve “Sonuç” bölümüyle birlikte al-
t› ana bafll›k alt›nda ele ald›.

Girifl bölümünde küreselleflme-
nin ne oldu¤u ve insanl›¤a ne getir-
di¤i konular›na aç›kl›k getiren Mev-
lüt Uyan›k, “Küreselleflme, siyasetin
içinde yürütüldü¤ü, etnik, kültürel,
dinsel veya ekonomik gruplar ara-
s›ndaki ç›kar mücadelesinin verildi-
¤i, ulusal parlamentolar yerine, yeni
siyasal mekanlar olarak ulusüstü
mekanlar› gündeme getirmektedir.
Bu husus önemli, zira üretim, tüke-
tim ve yönetim aç›s›ndan tüm dün-
yay› kontrol etmeye çal›flan sosyo-
politik güçler, modernleflme/de-
mokratikleflme/küreselleflme ad› al-
t›nda bilgiyi özgürlefltirerek paylafl›-
m› kolaylaflt›rmak isterken farkl›l›k-
lar›, eflitsizlikleri, iflsizlik, ümitsizlik,
d›fllanma gibi sosyal sorunlar› önem-
li oranda büyütmektedir.” dedi.

‹kinci olarak “Temel Kavramlar
ve Tahlili” konusunu ele alan Mevlüt
Uyan›k, “Dünyan›n mevcut durumu-
nun haritas›n› ç›karmak için ortaya

at›lan terimler o kadar çok ve farkl›-
d›r ki, üzerinde anlafl›lacak uygun bir
kavramsal çerçeveyi tespit etmek
çok zordur.” dedi.

Daha sonra “De¤iflim, Dönüflüm
Sarmal›nda Sosyal ve Kültürel Kim-
likler”, “Tikelcili¤in Evrenselleflmesi
ve Evrenselcili¤in Tikelleflmesi” ve
“Sosyal Kimliklerin Belirlenmesinde
"yerli" De¤erlerin Önemi” bafll›klar›y-
la konuyu ele alan Doç.Dr. Mevlüt
Uyan›k, “Türkiye, Osmanl›’dan teva-
rüs etti¤i geleneksel yap›lar› ve kim-
likleri (Osmanl›c›l›k, ‹slamc›l›k ve
Türkçülük) yeni bir sosyal ve siyasal
kimlik ile ifade etmeye çal›flm›fl; laik,
demokratik sosyal bir hukuk devleti-
dir. Bu kimlik edinme sürecini yeni
flartlar ›fl›¤›nda okuyarak, yeni aidi-
yetlerin (yeni dayan›flma biçimle-
ri/asabiyetler) yeniden infla edilme-
leri gerekmektedir.” dedi.

De¤iflim ve dönüflüm sarmal›nda
sosyal kimlik meselesini müzakere
edebilmek için siyaseti toplum-
sal/kültürel de¤iflim ile ba¤lant›l› dü-
flünmek gerekti¤ini ifade eden Mev-
lüt Uyan›k, böylece Türkiye ve dün-
yadaki etnik, dinsel ve di¤er alanlar-
da yaflanan kimlik talepleri ve bunla-
r›n ortaya ç›kard›¤› sorunlara çözüm
üretilebilece¤ini iddia etti.

Yerelli¤i muhafaza etmeden ev-
rensele ulafl›lamayaca¤›n› söyleyen
Doç.Dr. Mevlüt Uyan›k, “Evrensel ol-
man›n ilk ad›m› "yerli" olmakt›r. Bu,
bütün kültürleri birlefltirmeye çal›-
flan total bir anlay›fl yerine, farkl›l›k-
lar› koruyup, ayk›r›l›¤a dönüflmeden
ve içe kapanmadan zengin aidiyet
duygusuna hakk›n› veren ve çok ai-
diyetli insanlara yer tan›yan ve bu-
nunla bir arada yaflaman›n yoludur.”
dedi.
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ÇA⁄DAfiLAfiMA, DE⁄‹fiME VE
DÖNÜfiME TARTIfiMALARINDA
SOSYAL K‹ML‹KLER MESELES‹



İ slam hukukunun, dini kaynakl›
bir hukuk olup, problemlerin çö-

zümünde önce kitap ve sünnet,
sonra da icma, k›yas ve di¤er delil-
lere baflvurdu¤unu ifade eden
Prof.Dr. Mehmet fiener, “‹slâm hu-
kuku, en son ve en kapsaml› dinî
bir hukuktur. Onun bu özelli¤i, te-
melde Allah’›n Kitab› ile Rasûlül-
lah’›n sünneti’ne dayanm›fl olma-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Dolay›-

s›yla Kur’ân’la sünnet, ‹slâm huku-
ku’nun iki ana kayna¤›d›r, di¤er
kaynaklar da bunlara ba¤l›d›r. Bafl-
ka bir ifade ile ‹slâm hukuku Kur’ân
ve sünnet gibi dinî kaynaklar› refe-
rans alan bir hukuk sistemidir. Bu
bak›mdan hukûkî problemler önce
kitab ve sünnete göre çözülür; bu-
lunamad›¤› takdirde icmâ, k›yas, is-
tihsân, mesâlih-i mürsele ve örf gi-
bi tâlî delillere baflvurularak çözü-
me kavuflturulur.” dedi.

‹slâm hukukunun yeni problem-
lere çözüm üretebilme özelli¤inin
bulundu¤unu belirten fiener, “‹slâm
hukukunun, çözüm üretebilme özel-
li¤i ile de¤iflmeye müsait oldu¤unu
gösteren özellikleri de vard›r. K›saca
belirtmek gerekirse bunlar: 
a) De¤iflmezlik ve esneklik/Elâstiki-

yet (Kat› olmay›p, esnek olmas›)
b) ‹slâm hukukunun evrenselli¤i, 
c) Kolayl›k prensibini benimsemesi, 

d) Zaruret prensibine yer vermesi, 
e) Lafza ba¤l› oldu¤u kadar, mak-

sat ve maslahatlara da itibar et-
mesi.” dedi 
‹slâm hukukunun yeni problem-

lere çözüm getirme özelli¤ine dik-
kat çeken ve bunu örneklerle aç›k-
layan Prof.Dr. Mehmet fiener, “‹s-
lâm hukukunda içtihad›n geçerli ol-
mad›¤› bir alan vard›r. Bu alan,
âyet ve hadislerin aç›k ve net bir fle-
kilde ortaya koydu¤u ve ‹slâm üm-
metinin nesilden nesile kabulünde
icmâ etti¤i kesin hükümler alan›d›r.
Namaz, oruç, hac ve zekât’›n farz
oluflu; zina, faiz, içki ve kumar›n ha-
ram k›l›nmas›; miras hisselerinin,
ölüm ve boflama sonucu beklenme-
si gereken sürelerin (iddetlerin) be-
lirlenmesi gibi hükümler, bu alan›n
örnekleri aras›nda yer al›r. Bu ve
benzeri konular -ayr›nt›lar hariç-
tart›flma yani içtihat konusu ola-
maz.” dedi.

‹slam hukukunda içtihada aç›k
alanlar›nda oldu¤unu belirten fiener
“Buna mukabil bir de, ‹slâm huku-
kunda içtihada aç›k bir alan vard›r
ki, bu saha zannî, yani kesin olmayan
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Din Hukuk ve Ça¤dafllaflma konulu III. Oturuma
Prof.Dr. Muharrem Çelebi baflkanl›k etti.
Prof.Dr. Mehmet fiener, Prof.Dr. Hasan Güleç,
Doç.Dr. Mustafa Y›ld›r›m, Arfl.Gör.Dr. Kaflif Hamdi

Okur’un tebli¤ci olarak kat›ld›¤› oturuma, Mev-
lüt Halilo¤lu, Yard.Doç.Dr. Adil Çiftci de müzake-
reci olarak ifltirak etti.
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‹SLAM HUKUKU BA⁄LAMINDA
ÇA⁄DAfi PROBLEMLERE ÇÖZÜM ARAYIfiLARI
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hükümlerin oluflturdu¤u aland›r. Bu
tür hükümler hiç de az de¤ildir,
hattâ fler’î, amelî hükümlerin ço-
¤unlu¤unu bu türdekiler oluflturur.
Ayr›ca bir de hakk›nda hiç nass bu-
lunmayan ve içtihada aç›k bir alan
vard›r. Bu alanda içtihat yap›l›rken,
temelde k›yas, istihsan, istislâh, örf,
istishab, sedüzzerâî gibi –yaklafl›k
hicrî ikinci as›rdan sonra- oluflan
ikinci derecede delillere bafl vuru-
lur.” dedi. 

Müslümanlar›n çözümleneme-
yecek meselesi olmad›¤›n› savunan
fiener, “Dînî meselenin olmas›, dinin
insan hayat›nda var olmas›n›n alâ-
metidir. Yaflanmayan dinin meselesi
de olmaz. ‹slâm, Peygamberli¤in so-
na erdi¤ini bildirmifl, Son Peygam-
ber (s.a.v.) de Müslümanlar›n, bun-
dan sonra meselelerini nas›l çöze-
ceklerini örnekler vererek göster-
mifltir. Bu örnekler ve ilk uygulama-
lar üzerine kurulmufl bulunan usûl
ve ictihad ile Müslümanlar›n çözüle-
meyecek mesele ve problemleri yok-
tur. Yeter ki Müslümanlar, Kur'ân-›
Kerîm’in ilk sûresinden itibaren yüz-
lerce defa tekrarlayarak teflvik etti¤i
ilim ve tefekkürden geri kalmas›n-
lar.” dedi.

İ slâm kültür tarihi içinde, geliflip
de¤iflme konusunda üç farkl› e¤i-

limin bulundu¤unu belirten
Prof.Dr. Hasan Güleç, bunlar›n; afl›-
r› tutuculuk, afl›r› reformculuk ile
ifrat ve tefritten yani afl›r›l›klardan
uzak orta bir yol oldu¤unu söyledi.

Avrupa’da, Rönesans’a yak›n y›l-
larda dinin, özellikle de Katolik
mezhebinin, geliflmeye engel ola-
rak görüldü¤ünü ve buna karfl› is-
yan›n bafllad›¤›n› belirten Prof.Dr.
Hasan Güleç, bu isyan sonunda ilmi
geliflmeler, keflifler, icatlar›n oldu-
¤unu, neticesinde de Protestanl›k
Mezhebinin do¤du¤unu, Katolik
mezhebinin ise kiliseye ve kabu¤u-
na çekilmek zorunda b›rak›ld›¤›n›
söyledi.

Bundan sonra ilerlemek, gelifl-
mek, kalk›nmak isteyen nesillerin,
dinin bunlara engel oldu¤u dogma-
s›na inand›klar›n› ve bunu afla¤›-yu-
kar› her dine uygulad›klar›n›, bu
arada ‹slam dininin de ayn› hücu-
ma u¤rad›¤›n› ifade eden Prof.Dr.
Hasan Güleç, “‹slam’›n asl› incelen-
di¤inde böyle bir mahkumiyete u¤-
rat›lm›fl olmas›n›n haks›zl›¤› görü-
lür. ‹slam, Katolik mezhebi ve kilise
ile ayn› kefeye konulamaz. ‹slam’da
"hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?" prensibi vard›r. Kur’an’da
ak›l yürütmeyi, düflünmeyi, ibret

almay›, gezip görmekten yararlan-
may› emreden pek çok âyet var-
d›r.” dedi.

Müslümanlar›n geri kal›fl sebep-
lerini de sorgulayan Güleç, “Müslü-
manlar niçin geri kalm›fllard›r soru-
su nas›l cevapland›r›lmal›d›r? Müs-
lümanlar›n geri kal›fl sebebi islam
dininin asl› de¤ildir, Müslümanlar-
d›r. ‹slam dini insanlar› geri b›rak-
m›fl de¤il, insanlar dini geriletmifl-
lerdir. Muhammed ‹kbal’in dedi¤i
gibi "‹slam’›n asl›nda hiçbir kusuru
yoktur; kusur ve kabahat müslü-
manlardad›r". Müslümanlar›n te-
lakkileri, düflünce flekilleri, bir dev-
rin kültürü, örfü adeti içine kendile-
rini hapsetmeleri, d›flar›daki gelifl-
melerden habersiz olufllar›, çal›fl-
may›fllar›, kendilerine afl›r› güvenle-
ri, ahlaki çöküntüler, tefrikalar, bü-
yük-küçük hiçbir fleyde anlaflama-
mak geri kal›fllar›n›n en belli bafll›
sebeplerindendir.” dedi.

‹slama göre iman›n insan için en
önemli geliflme oldu¤una iflaret
eden Prof.Dr. Hasan Güleç, Allah’a
inanman›n insan› yüceltip, geliflti-
rip, maddi-manevi her alanda iler-
letti¤ini söyledi.

Müslüman›n hayat›nda ibadet-
lerin önemli bir yeri oldu¤unu vur-
gulayan Prof.Dr. Hasan Güleç,
“‹mandan sonra ibadetler mü’mi-
nin hayat›nda yer al›r. Temizlik, dü-
zen, kiflinin âcizli¤inin ve Yaratan›n
büyüklü¤ünün fark›na var›fl›, haya-
ta bir mâna verme, sosyalleflme,
bencillikten kurtulma, yard›mlafl-
ma, dayan›flma, gerçek dostlar ve
kardefller edinme, baflkalar›n›n
problemleriyle ilgilenerek bunlar›
çözmeye çal›flma, kendisi için iste-
di¤i fleyi baflkalar› için de isteme
ibadetler ve ahlak esaslar› içinde
yer al›r.” dedi.

KDH Sempozyum
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T ebli¤ine “‹slam Hukuku”nun bu
gün bizler için ne ifade etti¤ini

izaha çal›flarak ve ça¤dafllaflmas›n›n
sa¤layaca¤› yararlar› s›ralayarak bafl-
layan Doç.Dr.Mustafa Y›ld›r›m, “F›-
k›h” ile “‹slam Hukuku” kavramlar›
aras›ndaki farkl›l›¤a de¤inerek; “F›-

k›h” kavram›n›n niyetleri ve ibadetle-
ri de ihtiva etmesi sebebiyle, daha
kapsaml› oldu¤una dikkat çekti.

Hukukun ana amac›n›n, huzurlu
ve güvenli bir toplum oldu¤unu, bu
sebeple de toplumun inanç ve de-
¤erlerine kay›ts›z kalamayaca¤›n› ifa-
de eden Doç.Dr. Mustafa Y›ld›r›m,
“Biz ‹slâm hukukunun ça¤dafllaflma-
s›n›n iki aç›dan önemli oldu¤unu dü-
flünüyoruz. Birincisi günümüzdeki
kanun yap›c› ve kanun koyucular›n
önüne, hukuktan amaçlanan hedef-
ler do¤rultusunda, kiflilerin ve top-
lumlar›n sosyal, ekonomik ve kültü-
rel (dini) yap›s›yla uyumlu hukuki
malzemeler koyarak Türk hukuku-
nun geliflmesine ve zenginleflmesine
katk›da bulunmaktad›r. Bu gün Ro-

ma hukuku kayna¤›ndan nas›l bir Av-
rupa hukuku oluflmuflsa, tarih içinde
oluflan hukuk miras›m›z› ça¤dafl de-
¤erlerle gelifltirmek suretiyle ça¤dafl
bir Türk hukukunun oluflturulmas›na
katk›da bulunabiliriz.” dedi.

Dini hükümlerin zamanla ve bu-
na ba¤l› olarak ortaya ç›kan flartlar-
la münasebetine iflaret eden Doç.Dr.
Mustafa Y›ld›r›m, “‹badetlerin d›fl›n-
daki dünya hayat›na iliflkin dini hü-
kümlerin ak›lla bire bir iliflkili oldu¤u
inkar edilemez. O halde bu hüküm-
lerin akli de¤erlendirmelere aç›k ol-
du¤u, bu de¤erlendirmelerin de za-
mana ve flartlara göre farkl›l›k arzet-
ti¤i hususu gündeme gelmifl olacak-
t›r.” dedi.

Konuflmas›nda din-hukuk-ça¤-
dafllaflma konusunu detayl› bir flekil-
de ele alan Mustafa Y›ld›r›m, bunla-
r›, “Kapsam ve Kavram”, “Dini Hü-
kümlerin De¤iflmesi” ve “Akl›n Ala-
n›yla ‹lgili Dini Hükümlerin Ba¤lay›c›-
l›¤›” bafll›klar› alt›nda ele ald›.

D e¤iflimin, toplumlar›n hayat›nda
sürekli olarak görülen bir olgu

oldu¤unu vurgulayarak konuflmas›na
bafllayan Dr. Kaflif Hamdi Okur, bu
genel kural›n istisnas› olan bir toplu-
luk düflünülemeyece¤ini söyledi.

Osmanl› toplumunun da durakla-
ma döneminden itibaren kendi me-
kanizmalar›n›n iflleyiflindeki problem-
leri gidermek için ›slahat yapma ihti-
yac› hissetti¤ini belirten Okur, “An-
cak bu dönemdeki ›slahatlar için öne
sürülen reçete, "kanun-› kadim"e
dönmektir. Fakat belli bir dönemden
sonra, özellikle askeri yenilgiler ve
toprak kayb› sonras› bat›n›n öncelikle
askeri sahadaki üstünlü¤ü kabul edil-
mifl, daha sonra bu üstünlü¤ün di¤er
alanlardaki yans›malar›n›n fark›na va-
r›lm›fl, ve "nizam-› cedit" aray›fl› içeri-
sine girilmifltir. Modernleflme, garpl›-
laflma ya da ça¤dafllaflma olarak ad-
land›r›lan de¤iflim süreci bu noktada
bafllamaktad›r.” dedi.

Tanzimat döneminin, klasik Os-
manl› hukuk anlay›fl›ndan belirgin
bir ayr›l›fla da sahne oldu¤unu ifa-
de eden Hamdi Okur, “Bu dönem-
de hukuk alan›nda en göze çarpan
yenilik bat› tarz› kanunlaflt›rma
(kodifikasyon) uygulamalar›d›r. Bu
kanunlar›n bir k›sm›, Mecelle’de
(1868-1876) ve Arazi kanununda
(1858) oldu¤u gibi, yerli kaynakla-
ra dayanmakla beraber bir k›sm›
bat› kanunlar›ndan muktebestir.
Hukuki düzenlemelerde bat› kö-
kenli mevzuat›n esas al›nmas› bat›-
l› devletler taraf›ndan teflvik edil-
mifl, bu konudaki etkiler zaman za-
man siyasi bask›ya kadar varm›fl-
t›r.” dedi.

Ça¤dafll›k kavram›n›n Meflruti-
yet döneminin en çok tart›fl›lan ko-
nular›ndan biri oldu¤unu belirten
Kaflif Hamdi Okur, “II.Meflrutiyet
dönemi Türk ça¤dafllaflmas› ile ilgi-
li birçok sorunun oldukça yo¤un ve
çok sesli bir tarzda tart›fl›ld›¤› bir
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‹SLAM HUKUKUNUN
ÇA⁄DAfiLAfiMA SORUNU

‹SLAM HUKUKUNDA ÇA⁄DAfiLAfiMA ARAYIfiLARININ ARKA PLANI:

SON DÖNEM OSMANLI DÜfiÜNCES‹NDEK‹
ARAYIfiLAR
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dönem olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Bu dönemde devletin bekas›n›
sa¤layabilmek için farkl› düflünce
gruplar›na mensup kalemler kendi
dünya görüflleri çerçevesinde çeflit-
li reçeteler sunmufllard›r. Devleti
kurtarmak için zaruri görülen yeni-
den yap›lanma hareketi içerisinde
"‹slam’›n konumunun ne olaca¤›?"
sorusu gündemi tayin eden ana

maddeler aras›nda yer alm›flt›r. Bu
soru ile ba¤lant›l› olarak ‹slam hu-
kukunun yenilenme taleplerine ce-
vap verip veremeyece¤i, hukuk içe-
risinde bir yenilenmenin hangi çer-
çevede yap›laca¤› hususlar› etraf›n-
daki tart›flmalar da genifl bir litera-
tür oluflturmufltur.” dedi.

Bu dönemlerde ‹slam hukuku
sahas›nda imal-i fikr edenlerin ce-

vap vermeye çal›flt›¤› “ana so-
ru”nun; f›k›h literatüründen asr›n
icaplar›na uygun hükümler elde
edilip edilemeyece¤i sorusunun
oldu¤una iflaret eden Hamdi
Okur, tebli¤inde konuyla ilgili, Zi-
ya, Gökalp, Nam›k Kemal, Ali Sü-
avi, ‹zmirli ‹smail Hakk› gibi za-
man›n ayd›nlar›n›n görüfllerine
yer verdi.

KDH Sempozyum
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Kültürel Çözülme konulu IV. Oturuma Prof.Dr.

Ahmet Arslan baflkanl›k etti. Prof.Dr. Recep

Yaparel, Doç.Dr. ‹lyas Üzüm’ün tebli¤ci olarak ka-

t›ld›¤› oturuma, Mevlüt Uyan›k da müzakereci ola-

rak ifltirak etti.

KÜLTÜREL ÇÖZÜLME

T ebli¤ine terimlerin anlamlar›n›n
ço¤u zaman kullan›ld›klar› ba¤-

lam içerisinde oluflup geliflti¤ine
iflaret eden Prof.Dr. Recep Yaparel,
"Köktendincilik" biçiminde kullan›-
lan "Fundamentalizm"in de özellik-
le son on y›ll›k dönemde, gerek
dünya, gerekse Türkiye söylemine
giren ve s›kça kullan›lan ya da at›f-
ta bulunulan terimlerden biri oldu-
¤unu söyledi.

Fundamentalizm kavram›n›n,
öncelikle, siyaset ve uluslararas›
iliflkiler ba¤lam›nda yaflanan olayla-
r› analiz ederek anlama çabas›n›n
bir ürünü olarak ortaya ç›kmas›na
ra¤men, daha çok din ile iliflkilendi-
rildi¤ini belirten ve bunun sebeple-
ri üzerinde duran Recep Yaparel,
“Daha çok din ile iliflkilendirilerek
"dinsel fundamentalizm" biçimin-
de kullan›lma s›kl›¤›n›n bir nedeni,
bu kavram›n 19. yüzy›lda A.B.D.
de, H›ristiyan Protestanl›¤›n›n, H›-
ristiyan dininin temel ilkelerine
dönme e¤iliminin bir sonucu olarak
geliflen harekete atfedilmifl olmas›-
d›r.” dedi.

D‹NSEL FUNDAMENTAL‹ZM:
MODERN‹TEN‹N ‹STENMEYEN ÇOCU⁄U
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Ç›k›fl noktas› H›ristiyanl›k olan "Din-
sel Fundamentalizm"in farkl› bir baflka
kültür ortam›nda yaflanan olaylar› an-
lamaya yard›mc› olup olamayaca¤›n›n
tart›flma konusu oldu¤unu ifade eden
Prof.Dr. Recep Yaparel, “Fundamenta-
lizmden söz etti¤imizde, kim ve ne
hakk›nda konufluyoruz? Bu kavram,
bir grup insana m› yoksa bir zihniyet
yap›s›na m› iflaret etmektedir? Ya da
bütün fundamentalist gruplar›n payla-
flabilece¤i, yani onlara atfedilebilecek
ortak özellikler var m›d›r?

Bir çok araflt›rmac›, bu kavram›n
kültürler aras› uygulanabilirli¤inin ol-
mad›¤›na inan›yor olacak ki, dindar
afl›r›lar (religious extremist), dindar
radikaller (religious radicals) gibi kav-
ramlar› tercih etmektedirler.” dedi.

Daha sonra fundamentalist olarak
nitelendirilen dini gruplar›n ortak özel-
liklerine de¤inen Prof.Dr. Recep Yapa-
rel, bunlar› yedi madde halinde s›ralad›.

‹nsan›n bir çok derdine derman
olaca¤›na inan›lan "modernleflme ila-
c›"n›n bir tak›m yan etkileri de berabe-
rinde getirdi¤ini belirten Yaparel, “Ge-
nelde fundamentalizmin, özelde ise
"dinsel fundamentalizm"in günümüz-
de modernite diye adland›r›lan söz ko-
nusu dönüflümün ürünü oldu¤unu dü-
flünüyorum.

Bu süreç, daha önce de de¤inildi¤i
üzere insanlar› ve toplumlar›, dönüflü-
mün neden oldu¤u belirsizlik ve mu¤-
lakl›k karfl›s›nda yaflanan problemlerini
çözmek niyetiyle inançlar›n› ve dünya
görüfllerini yeniden gözden geçirmeye
zorlam›flt›r. Bu zorunlulu¤un sonucu
olarak, baz› kifli ve gruplar, inançlar› ve
gelenekleri ile olan iliflkilerini dinsel
fundamentalizm format›nda yeniden
düzenlemifltir.” dedi.

M odernitenin "rasyonalite, pozi-
tivizm, özgürlükçülük, bilimci-

lik, yabanc›laflma, bireyselcilik" gibi
ö¤elerden özellikle ilk ikisi modern in-
san›n kutsalla iliflkisini olumsuz yön-
de etkilemifl, derecesi farkl› olmakla
birlikte bütün dinler bundan belli öl-
çüde zarar görmüfl, tabii olarak ‹slam
dini de bu etkiden nasibini alm›flt›r.

Ancak modernite ‹slam dünyas›n-
daki alt kimlik kollar›n› ayn› derecede
etkilememifl, özellikle teolojik zemini
zay›f olan guruplarda bu etkilenme ki-
mi zaman "farkl›laflma"ya ve "baflka-
laflma"ya kadar varm›flt›r. Daha aç›k
bir ifadeyle modernite bu çeflit kesim-
leri bir bak›ma "dönüfltür"müfltür.

‹slam dünyas›nda modernitenin
dönüfltürdü¤ü dinsel kültürler esas
itibariyle "s›rrî" topluluklard›r. Yani
mezhepler tarihi literatüründeki ifa-
desiyle "bat›nî" gruplard›r. En belir-
gin özellikleri bak›m›ndan Allah hak-
k›nda teflbih merkezli yaklafl›mlar
sergileyen, imamlar hakk›nda yer yer
nübüvvet, yer yer tanr›l›k atfeden,
tenasühü kabul eden ve dini metinle-
ri bat›nî tevillere dayal› olarak yorum-
layan bu guruplar bugün ‹smaililer,
Dürziler, Nusayriler, Aliyyullahîler ya-
hut Ehl-i Hak, K›z›lbafllar, Bektafliler,
fiebekler olarak verilebilir. 

Bat›nî topululuklar›n modernite
karfl›s›nda maruz kald›¤› etki, de¤iflim

ve dönüflüm, Türkiye’de Alevi ve Nu-
sayri topluluklar örnek al›narak befl
maddede özetlenebilir: a) temel
inançlar›n ciddi biçimde zaafa u¤ra-
mas› b) dinî pratiklerin büyük ölçüde
yerine getirilemez olmas› ya da sem-
bolikleflmesi, c) dinî otoritenin kaybol-
maya yüz tutmas›, d) gelene¤in otan-
tik boyutu göz ard› edilerek kimi defa
moderniteye ait kavramlarla iliflkilen-
dirilmesi hatta özdefllefltirilmesi.

Meselâ, Alevilik’in uluhiyet anlay›fl›
yüzeysel bir vahdet-i vücut anlay›fl›na
dayan›r. Nusayrilik’te ise Allah Hz.
Ali’de bedenlenmifltir; dolay›s›yla Ali
tanr›d›r. Bugün her iki kesimde de bu
inançlar ciddi zaafa girmifl, aktif veya
pasif anlamda ateist anlay›fllara ka-
yanlar olmufltur. Dini pratiklere ise
Alevilik’te "musahiplik", Nusayrilikte
"bat›nî namaz" örnek olarak verilebilir.
Aleviler’de musahiplik kavli gerçeklefl-
tirenler yok denecek kadar azalm›fl,
Nusayriler’de de bat›n› namaz› k›lanlar
özellikler yeni nesiller aras›nda nere-
deyse bitme noktas›na gelmifltir.

Öte yandan baz› Alevi çevreleri Ale-
vili¤in "ça¤dafll›k", "bilimcilik", "süküle-
rizm" hatta "materyalizm" oldu¤unu
söylemifl, böylece gelene¤i "moderni-
te"ye ait kavramlara tercüme ederek
bir tür "dönüfltürme" çabas› içine gir-
mifllerdir. Nusayri alimleri de gelenek
asla elveriflli olmad›¤› halde, söz geli-
mi, kad›n erkek eflitli¤i gibi konulara
gönderme yaparak belli konularda dö-
nüfltürme e¤ilimine girmifllerdir.
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T ebli¤inde, Tanzimat dönemin-
den günümüze dini düflüncenin

maceras›n› hülasa eden Prof.Dr. Sü-
leyman Hayri Bolay, "Dini Düflün-
ce"nin çerçevesini "‹slami Düflün-
ce"si ile s›n›rl› tuttu.

Dini düflüncenin maceras›n› or-
taya koyabilmek için öncelikle, “Din
nedir?”, “‹slami tefekkür nedir?” so-
rular›n›n cevapland›r›lmas›n›n ge-
rekti¤ine iflaret eden Prof.Dr. Süley-

man Hayri Bolay, “Din, Allah-ü Te-
alan›n gönderdi¤i, yani vahye daya-
nan de¤iflmez emir, vahiy ve tavsi-
yeler sistemi olup, mutlakt›r. Yaln›z
bu de¤iflmeyen esaslar›n, ayetlerin,
yaflan›fl›nda, uygulamada farkl›l›klar
ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, be-
lirli tarihi, co¤rafi, tabii, içtimai, siya-
si ve ikstisadi flartlar alt›nda yaflayan
müminlerin günlük hayat›nda ve ce-
miyet hayat›nda dini yaflay›fl flekille-
ri ve biçimleri vard›r. Buna da "din-
darl›k" veya "tedeyyün" demek do¤-
ru olur.” dedi.

Daha sonra ‹slami düflünce de-
nince ne anlafl›lmas› gerekti¤i üze-
rinde duran Prof.Dr. Süleyman Hay-
ri Bolay, "‹slami Düflünce nedir?
Bundan ne anlafl›lmal›d›r? Müslü-
manlar›n günlük hayatta yaflad›klar›
dindarl›¤›n tefekkür sahas›nda ta-
hakkukuna veya yans›mas›na "‹sla-
mi Düflünce" denebilir. "‹slami Dü-

flünce" Allah’tan gelen mutlak do¤-
rular›n Müslüman ayd›nlar›n zihnin-
de akli izah›na, fikri temeline, hayati
tasavvuruna kavuflmas›d›r. Bu da
önce vahyin kalplerde bir iman, bir
ba¤l›l›k olarak ortaya ç›kmas› ve son-
ra da Müslümanlar›n zihinlerinde te-
flekkül etmesidir.” dedi.

Tanzimat ve Meflrutiyet dönem-
lerinde Türkiye’de ‹slami düflünceyi
temsil etme durumunda olanlar›n
büyük ço¤unlu¤unun, ‹slami ilimleri
tahsil etmifl kifliler oldu¤unu ifade
eden Bolay, Cumhuriyet dönemine
gelindi¤inde durumun bir hayli fark-
l› oldu¤unu belirterek “Bu dönemde
Osmanl› e¤itim sistemiyle yetiflmifl
meslekten gelen ‹slami düflünürler
oldu¤u gibi, gelenekten gelmeyen,
klasik dini e¤itimi almam›fl, fakat ‹s-
lami meseleler üzerinde düflünen
kimseler de vard›. Sezai Karakoç, ‹s-
met Özel gibi düflünürler buna misal
teflkil edebilir. Bir de kendisini dinin,
‹slam’›n d›fl›nda sayan baz› bilim
adamlar› da ‹slami konularda fikir
üretmektedirler.” dedi.

Tanzimat Dönemi, Meflrutiyet
Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
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Ça¤dafllaflma ve Kültür konulu V. Oturuma
Prof.Dr. Recep K›l›ç baflkanl›k etti. Prof.Dr.
Süleyman Hayri Bolay, Prof.Dr. Mehmet fieker ve
Yard.Doç.Dr. Himmet Konur’un tebli¤ci olarak

kat›ld›¤› oturuma, Prof.Dr. Avni ‹lhan ile
Prof.Dr. Ahmet Arslan da müzakereci olarak ifl-
tirak etti.
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düflünürleriyle ilgili genifl bilgi akta-
ran Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay,
tebli¤inde, Ahmet Cevdet Pafla, Na-
m›k Kemal ve Ali Suavi, Sad›k R›fat
Pafla ile Tunuslu Hayreddin Pafla,
Mehmet Akif, Mustafa Sabri, fiey-
hülislam Musa Kaz›m, Elmal›l› Ham-
di Yaz›r, ‹smail Hakk› ‹zmirli, Ferid
Kam, Filibeli Ahmet Hilmi, ‹smail

Fenni, Said Halim Pafla, Mehmed
fiemseddin, Hüseyin Kaz›m Kadri,
Ahmet Naim, M. fierafettin Yaltka-
ya, Ahmet Hamdi Akseki, Necip Fa-
z›l K›sakürek, Sezai Karakoç, Sabri
Ülgener, Erol Güngör, Hayreddin
Karaman, Mehmet Sait Ayd›n, Al-
parslan Aç›kgenç, gibi düflünürlere
yer verdi.

İ slam toplumlar›nda sa¤l›kl› bir
toplum oluflturman›n yolunun;

milli kültürle, medeniyete ait de¤er-
lerin ba¤daflt›r›lmas›ndan geçti¤ini
belirterek tebli¤ine bafllayan
Prof.Dr. Mehmet fieker, “‹slâm me-
deniyetine mensup topluluklar ayn›
iman ve inanç esaslar›n› benimseye-
rek kendi milli özellikleri ile ba¤da-
flan ve uyuflan bir kültüre sahip olur-
lar. Bu kültür hem ‹slâm medeniye-
ti ile bütünleflmeyi, hem de kendi
millî kimli¤ini korumay› sürdürüp
sa¤lad›¤› taktirde sa¤l›kl› ve uzun
ömürlü olabilir.” dedi.

Türk kültürünün de, Türkler’in
‹slâm dünyas›na girifllerinden bu ya-
na yavafl yavafl ‹slâm medeniyetinin
renkli flemsiyesi alt›nda yerini ad›¤›-
n› belirten Mehmet fieker, “Türkler,
art›k milâdi dokuzuncu yüzy›ldan
sonra, hem ‹slâm toplumunun bir
unsuru olarak, hem de zamanla bu
toplumun siyasî sorumlulu¤unu üst-

lenmifl önemli bir parças› olarak, sâ-
dece siyasî hayat› de¤il, ayn› zaman-
da kültürel hayat› da etkilemifllerdir.
Bu yüzden Türk kültürü ‹slâm me-
deniyeti içinde as›rlar boyunca kendi
kimli¤ini ortaya koymufl, edebiyat›
ve sanat› yan›nda zevki, flahsiyeti,
ruh önceli¤i, tevekkül anlay›fl› ve di-
¤er kültürel unsurlar› ile de de¤iflik
‹slâm co¤rafyas›nda renk renk açan
çiçekler gibi bir görüntüye sahip ol-
mufltur.” dedi. 

Türk Milletinin Müslüman olduk-
tan sonra ‹slam medeniyetinden çok
yönlü etkilendi¤ini ifade eden
Prof.Dr. Mehmet fieker, “Türkler
girdikleri ‹slâm medeniyetinden çok
yönlü etkilenmifllerdir. Sadece yeni
bir dine mensup olmakla kalmam›fl-
lar, bu dinin ideolojisini de benimse-
yerek, ‹slâm’›n yay›lmas› ve geliflme-
si yolunda da gayret sarfetmifllerdir.
Her fleyden önce ‹slâm medeniyeti-
nin kültür dili olan Arapça, Farsça ve
Türkçe’nin birbirlerini etkilemifl ol-
duklar› görünmektedir. Bunlardan

en çok etkilenmifl olan› Türkçe ol-
mufltur.” dedi.

Günlük hayatta yaflanan kültürel
unsurlar›n da bu etkiden pay›n› ald›-
¤›na iflaret eden Prof.Dr. Mehmet
fieker, Divân-› Lugâti’t-Türk ile Dede
Korkut hikâyelerinde geçen baz› kül-
türel unsurlar›n ‹slâm’› kabulden
sonra da devam etmesini buna ör-
nek gösterdi.

Yine kurban konusunun da bu
etkileflim alan›na dahil edilebileci¤ini
belirten fieker, “‹slâm’›n kurban ko-
nusundaki hükmü bilinmektedir.
Ancak Türklerin di¤er millet ve top-
luluklara göre kurbana daha çok
ra¤bet etmelerinin sebebi üzerinde
durulmal›d›r.” dedi.

Tebli¤inde di¤er etkileflim alan-
lar›n› da örneklendiren Prof.Dr.
Mehmet fieker, “Türkler ‹slam dini
ve medeniyeti dairesine girdikten
sonra, hem bu dinin maddi ve ma-
nevi özelliklerini benimsemifller,
hem de kendi örf, adet ve gelenek-
lerini bu medeniyet içinde devam
ettirmifllerdir. Tarihi olaylar incele-
nince görülmektedir ki, Türkler ‹s-
lam’› kabul ederken, kendi düflünce,
anlay›fl ve geleneklerini ‹slam dini ile
ba¤daflt›rma, kaynaflt›rma ve ben-
zefltirmeyi bilmifllerdir.” dedi.
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T ebli¤ine, modernitenin ortaya
ç›kmas›nda bat›daki kilise kar-

fl›tl›¤›n›n önemli bir yeri oldu¤unu
belirterek bafllayan Doç.Dr. Himmet
Konur, bu nedenle modernleflmeyle
birlikte dinin ve dini kurumlar›n an-
lam›n› ve önemini yitirece¤ine dair
bir kanaat olufltu¤unu söyledi. 

Ancak günümüze gelindi¤inde
pratikte, ne ülkemizde ne de dünya-
da bu görüflü hakl› ç›karacak bir
manzarayla karfl›lafl›lmad›¤›na ifla-
ret eden Himmet Konur, “Gün geç-
tikçe moderleflti¤inden kuflku du-
yulmayan ülkemizde son y›llarda -
dünyadaki duruma paralel olarak-
genelde dine, özelde ve özellikle de
yeni dini oluflumlara ve tarikatlara
yöneliflte bir art›fl oldu¤u gözlemlen-
mektedir.” dedi.

Modernleflmeye ayk›r›ym›fl gibi
görünen bu durumun asl›nda mo-
dernleflmenin bir sonucu olarak or-
taya ç›kt›¤›n› belirten Doç.Dr. Him-
met Konur, özellikle ülkemizde, bu
durumun fark›nda olmamaktan ve-
ya bu durumu kabullenememekten
kaynaklanan pek çok problem ya-
fland›¤›n› kaydetti.

Tebli¤inde böyle bir sonucun or-
taya ç›k›fl nedenlerini ve ülkemiz aç›-
s›ndan do¤urdu¤u problemleri ana-
liz eden Doç.Dr. Himmet Konur, “Ak›l
ve bilim modernizmin ortaya ç›k›fl›n-

da rol oynayan önemli iki unsurdur.
Ancak ak›l ve bilimin bu ifli gerçeklefl-
tirmesi kolay olmam›flt›r. Bat› tari-
hinde, din ile bilim aras›nda çok çetin
kavgalar yaflanm›flt›r. Bilim çok kere
dinden güç alarak de¤il, dine ra¤-
men geliflme imkan› bulmufltur. Bu
nedenle, modernizmin her gitti¤i
yerde din-bilim çat›flmas› gündeme
gelmifltir. Böyle bir mücadelenin ar-
kas›nda Müslüman olarak bizi hiç il-
gilendirmeyen yüzlerce sebep bulun-
makla birlikte, bat›daki durum -bi-
limsel zihniyete yak›flmayacak tarz-
da- sorgusuz sualsiz bizim toplumu-
muza da tafl›nm›flt›r.” dedi.

Dünyadaki bu ideolojilerden etki-
lenen Türk ayd›nlar›n›n da, bu ak›m
ve ideolojiler istikametinde bir mo-
dernleflme projesini hayata geçirme
yoluna girdiklerini ifade eden Konur,
“Bunun bir uzant›s› olarak dini ku-
rumlarla ilgili bir tak›m de¤ifliklikler
ve düzenlemeler yap›ld›. Bunlar içe-
risinde tekke ve zaviyelerin kapat›l-
mas›na en önemli de¤ifliklik gözüyle
bakmak herhalde yanl›fl olmaz. Tür-
kiye Cumhuriyeti geleneksel baz› di-
ni kurumlar› kapatm›fl, fakat onlar›n
yerini doldurabilecek baflka kurum-
lar açm›flt›. Ancak tekke ve zaviyeler
için durum farkl›yd›.” dedi.

Dinin insan hayat›ndaki yerine
de¤inen ve eksikli¤inin nelere mâl

oldu¤una iflaret eden Doç.Dr. Him-
met Konur, “Sonuçta yeterli dini bil-
giden mahrum ve bunun açl›¤›n› de-
rinden hisseden nesiller türedi. Bu
ihtiyaç dinden baflka fleylerle gideril-
meye çal›fl›ld›. Ama hiçbir inanç veya
merasim, ne kadar zorlan›rsa zor-
lans›n kendi özünde bulunmayan bir
maneviyat ihtiyac›na cevap vere-
mezdi. Nitekim Türkiye’den baflka
ülkelerde de benzer teflebbüslerde
bulunulmufl ama bir netice verme-
mifltir.” dedi. 

Bu boflluklar›n olanca aç›kl›¤›yla
ortaya ç›kmas›n› müteakip Türki-
ye’de konuya yaklafl›mlar›n farkl›lafl-
t›¤›n› ifade eden Doç.Dr. Himmet
Konur, “Zamanla, modern kurumla-
r›n bofllu¤unu dolduramad›¤› ve dol-
durmas›n›n mümkün olmad›¤› alan-
lar belirginleflmeye bafllam›flt›r. Bu
bofllu¤u doldurmada baz› gelenek-
sel dini kurumlar›n önemli fonksiyon
icra ettikleri gözlemlenmifltir. Bu
nedenle bafllang›çtaki modernleflme
ile din aras›ndaki çat›flmaya daya-
nan iliflki, yerini uzlaflma ve dayan›fl-
maya dayal› yeni bir iliflkiye b›rak-
maktad›r. Ülkemizde bu konuda -ye-
terli olmasa da- önemli mesafe kay-
dedilmifltir. Statik bir modernleflme
alg›s›yla bugünkü gelinen noktay›
modernleflmeden uzaklaflma olarak
görmek yanl›fl bir tutumdur. Moder-
nizm insanlar›n maddi ve manevi ih-
tiyaçlar›n› karfl›layabilmelerinin
önündeki engelleri kald›rd›¤› oranda
baflar›l› olacakt›r. Aksi halde kendi
bindi¤i dal› kesmifl konuma düfle-
cektir.” dedi.
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Kuran’›n mesaj›n›n ve Hz. Pey-
gamberin sünnetinin günümüz

insan›na anlat›lmas› konusunda cid-
di problemlerin oldu¤unu vurgula-
yarak tebli¤ine bafllayan Doç.Dr. Ali
‹hsan Yitik, bildirisinde, dinî söylemi
kuru veya anlafl›lmaz k›lan baz› fak-
törler üzerinde durdu.

Bu etkenleri dört ana grupta
ele alan Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik,
bunlardan birincisinin; dinî nass-

lar›n ilk ortaya ç›kt›klar› sosyo-kül-
türel ortam› ve bunlar›n ifade
edildikleri dilin yap›s›n› tam olarak
kavrayamamaktan kaynakland›¤›-
n› belirterek, “Çünkü dinî nassla-
r›n tam olarak anlafl›labilmesi, ne
söylenildi¤i kadar niçin böyle de-
nildi¤ini veya neden böyle bir ben-
zetme kullan›ld›¤›n› bilmeye ba¤l›-
d›r. Buna din dilinin sembolik ve
analojik karakteri de eklenince or-
taya ciddi problemler ç›kmakta-
d›r. Bununla en somut biçimde,
Kur’an ayetlerinin tercüme ve tef-
sirlerinde veya Hz. Peygambere
ait söz ve davran›fllar›n yorumlan-
mas›nda karfl›lafl›lmaktad›r. K›sa-
cas›, "Cahiliye döneminin cahili"
olan bir kimsenin Kur’an ayetleri
veya Hz. Peygamberin sözlerini
tam olarak anlay›p yorumlayabil-
mesi imkans›z derecesinde zor-
dur.” dedi.

Bu etkenlerden ikincisinin ilmi-
hal türü eserlerin muhteves›ndan
kaynakland›¤›n› ifade eden
Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik, “Özellikle
ilmihal türü eserler söz konusu ol-
du¤unda karfl›laflt›¤›m›z bir prob-
lemdir. Bu da büyük oranda dinî
olan›n ne oldu¤u veya hangi konu-
nun ne kadar dini ne kadar dün-
yevi oldu¤unu belirleyecek bir kri-
terin olmay›fl›ndan kaynaklanan
bir sorundur. ‹lmihaller temel dinî
bilgileri içeren el kitaplar›d›r. ‹s-
lâm’›n inanç, ibadet, muâmelât
(günlük yaflay›fl) ahlâk ve siyer gi-
bi konular›na dair özlü bilgiler içe-
rir. Tan›m› bu olmakla birlikte bu-
gün elimizdeki mevcut ilmihaller
hayat›n her alan›yla ilgili k›sa bilgi-
ler içeren ansiklopedik eserlerdir.
Özellikle muâmelâtla ilgili konular
çok genifl bir çeflitlilik göstermek-
tedir. Öyle ki atom bombas›n›n
yap›l›fl› gibi fen bilimlerine ait ko-
nular›n yan›s›ra H›ristiyan bat›da
din ve siyaset gibi medeniyet tari-
hi konular›n› da ilmihal bafll›¤› ta-
fl›yan bir eserde bulmak müm-
kündür. Siyasetten tarihe, t›ptan
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Kur’an ve Ça¤dafllaflma konulu VI. Oturuma
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay baflkanl›k etti.
Doç.Dr. Ali ‹hsan Yitik, Yard.Doç.Dr. Veli
Öztürk ve Arfl.Gör. Ayd›n Ifl›k’›n tebli¤ci olarak

kat›ld›¤› oturuma, Prof.Dr. Recep K›l›ç ile
Doç.Dr. Osman Bilen de müzakereci olarak ifl-
tirak etti.
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ekonomiye, matematikten meta-
fizi¤e var›ncaya kadar çok de¤iflik
konular› içeren bir kitab›n ise, uz-
manlaflman›n artt›¤› ve önem ka-
zand›¤› günümüzde tek bir yaza-
r›n nas›l baflarabilece¤i ayr› bir
problemdir. Bunu baflarmaya çal›-
flan baz› yazarlar›n da zaman za-
man gülünç durumlara düfltükleri
hepimizin mâlumudur. Ayr›ca on-
lar›n ço¤u zaman ‹slam’la veya
Müslümanlarla ilgili yanl›fl kanaat-
lerin oluflmas›na yol açt›klar› da
bilinmektedir.” dedi

Üçüncü etkenin ise dinle ilgili
her olaya referans bulma hastal›-
¤› oldu¤una iflaret eden Doç.Dr.
Ali ‹hsan Yitik, “Dinle ilgili eserler-
de karfl›laflt›¤›m›z üçüncü sorun
ise, dinî söylemlerimizi bilimsel
verilere dayand›rma veya onlara
Bat› literatüründen referanslar
bulma gayretkeflli¤imizden kay-
naklan›r. Örne¤in, s›k s›k Hz. Pey-
gamberin büyüklü¤ünü ve nübüv-
vetini bile bat›l› yazarlar›n sözleri-
ne dayand›rma zarureti duyar›z.
Hatta zaman zaman namaz ve
oruç gibi ‹slam’›n temel ibadetle-
rini bile bat›l› yazarlara dayand›r-
ma mecburiyeti hissederiz. Bat›
medeniyeti karfl›s›nda duyulan
ezikli¤in bir tezahürü olarak de-
¤erlendirilebilecek bu marazi du-
rum maalesef çok yayg›nd›r. Yine
her yeni icad› "Bat›l›lar bunu
Kur’an’dan ö¤rendi veya filanca
âyetteki flu flu ifadeler zaten onu
bin dört yüz y›l önce haber ver-
miflti" fleklinde yorumlamak da
ayn› durumun bir sonucudur.”
dedi. 

Dinsel söylemlerde karfl›lafl›lan
son sorunun ise, bizzat söylemin
kendisinden de¤il de, onun tart›-
fl›ld›¤› ortam›n uygunsuzlu¤undan
veya onu tart›flanlar›n kiflili¤inden
kaynakland›¤›n› ifade eden Yitik,
“Son y›llarda televizyon ekranla-
r›nda s›k s›k gördü¤ümüz dini tar-
t›flmalar bu duruma iyi bir örnek-
tir.” dedi.

D inler aras› diyalog toplant›lar›n-
da öne sürülen dini ve ahlâkî

ço¤ulculuk, dinler aras› diyalog ilke-
leri ile Karl Popper ve Henri Bergson
taraf›ndan dile getirilen "aç›k top-
lum" ve "aç›k ahlâk" görüfllerinden
yararlanarak, baz› Kur’an ayetlerini
yorumlamaya çal›flaca¤›n› belirterek
tebli¤ine bafllayan Yrd.Doç.Dr. Veli
Öztürk, “Dini ve kültürel ço¤ulculu-
¤un, yads›namaz bir gerçeklik haline
geldi¤i günümüzün post-modern
dünyas›nda, farkl› din mensuplar›yla
olan iliflkilerimizde ad›na diyalog,
ça¤r› denen yeni bir dünyan›n bafl-
lang›c›na flahit olmaktay›z. Bu ça¤da
farkl› din ve inanç taraftarlar›n›n bir-
biriyle diyalo¤a girmesi, sadece git-
tikçe yayg›nlaflmakla kalmay›p, ayn›
zamanda bir zorunluluk halini alma-
ya bafllam›flt›r. Çünkü anl›k iletiflim-

ler ve h›zl› ulafl›m imkanlar›, farkl›
din mensuplar›n› birbiriyle karfl›l›kl›
anlay›fl ve güvene dayal› arkadafll›k-
lar ve dostluklar kurmaya zorlamak-
tad›r.” dedi.

Bu yak›nlaflmaya yararl› diyenle-
rin yan›nda, bunun z›dd›n› iddia
edenlerin de bulundu¤una dikkat
çeken Yrd.Doç.Dr. Veli Öztürk, “Baz›
çevreler, ABD ve AB devletleri tara-
f›ndan oluflturulmaya çal›fl›lan yeni
dünya düzenine yönelik güvensizlik-
leri nedeniyle dini ve kültürel ço¤ul-
culuk elefltirirlerken, dini ve kültürel
ço¤unlu¤un uzant›s› olarak devreye
sokulan dinler aras› diyalogun yarar-
lar› üzerinde duran çevreler, diyalog
çal›flmalar›n›n dünya bar›fl›n›n tesisi-
ne yönelik önemli bir katk›s›n›n ola-
bilece¤ini iddia etmektedirler.” dedi.

Ço¤ulculuk aç›s›ndan halledilmesi
gereken pek çok problem oldu¤una
iflaret eden Yrd.Doç.Dr. Veli Öztürk,
“Ço¤ulculuk aç›s›ndan teolojik ve fel-
sefi düzeyde bir çözüme kavuflturul-
mas› pek kolay görülmeyen "ulûhiyet
problemi", dinlerdeki "birikimsel ge-
lene¤in" de etkisiyle, iyice müzminle-
flip halledilmesi güç merkezi bir
problem görünümü kazanm›flt›r. Ay-
r›ca, E. Durkheim baflta olmak üzere
baz› sosyologlar taraf›ndan dile getiri-
len, "dinin birlefltirici ve bütünlefltirici
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fonksiyonunun pluralizmde ortadan
kalkabilece¤i" vb. birtak›m sosyolojik
endiflelerle de îma edilen bir "dini rö-
lativizm"e sevkederek; D. Hume’un
"insan›n kendi dininin mucizeleri
gerçektir; baflkalar›nki sahtedir" flek-
lindeki iddialarla ilgili olarak ortaya
koydu¤u gibi, bir genel flüphecili¤e
hizmet etme riskini de bünyesinde
tafl›yan "dini ço¤ulculuk", dolay›s›yla
J. Hick’in sistemlefltirmeye çal›flt›¤›
ve P. Almond taraf›ndan övülerek
"kopernik sistemi"ne benzetilen
"Pluralist Teoloji" yak›n bir gelecekte
baflar›l› olacak görünmemektedir.
Papal›k; Dinleraras› ‹liflkiler Konseyi
Baflkan› Arkbishop M.L. Fitzge-
rald’da Hristiyan teolojisinde tart›fl›-
lan en temel sorunun "dini ço¤ulcu-
luk konusundaki görüfllerini flöyle
aç›klam›flt›r: "Herkesin kabul edebi-
lece¤i bir dinler teolojisi, kendi epis-
temolojik statüsünü henüz tan›mla-
yabilmifl de¤ildir. E¤er teolojisi ger-
çekten ortaya konabilir mi? Evrensel
bir dinler teolojisi mümkün müdür?
Katolik Kilisesi dinler teolojisine son
derece ihtiyatla yaklafl›r. Zira dinler
teolojisi, kendi epistemolojik statü-
sünü henüz tamamlayabilmifl de¤il-
dir. E¤er teoloji, belirli bir inanç ›fl›-
¤›nda gerçe¤in anlamland›r›lmas›
fleklinde tan›mlan›yor ise, bu durum-
da, o inanç sisteminin d›fl›nda yafla-
yan insanlar›n da kabul edebilecekle-
ri bir dinler teolojisi ortaya koymak
mümkün de¤ildir." dedi.

Bugünün bilgi toplumunun en
genifl ve zengin imkanlar› ile donat›l-
m›fl insanlar›n ulaflt›klar› medeniyet
seviyesinde, inançlar›yla da bir arada
yaflaman›n s›rlar›n› ve imkan›n› bul-
malar›n›n kaç›n›lmaz bir gerçek ol-
du¤unu ifade eden Yrd.Doç.Dr. Veli
Öztürk, “fiuras› unutulmamal›d›r ki,
baflta ‹slam olmak üzere bütün bü-
yük dinler için esas olan, insanl›¤›n
evrensel bir bar›fl, dayan›flma ve
dostluk içinde, hak, hukuk, adalet ve
nimetlerin paylafl›ld›¤› bir dünyada
Tanr›’n›n yüceli¤ini duyarak yaflama-
lar›n› sa¤lamakt›r.” dedi.

T ebli¤ine “Vahiy”in insanl›k tarihi-
nin neredeyse tamam›n› etkile-

di¤inin tesbitiyle bafllayan Arafl.Gör.
Ayd›n Ifl›k, “Üç büyük dinin temel
kavramlar›ndan biri olan vahiy, tarih
sahnesinde sadece bir kavram ola-
rak yer iflgal etmemifltir. O insanlar›
bir birlik etraf›nda toplad›¤› kadar,
onlar› bir birinden de ay›rm›flt›r. Va-
hiy kendisine inanan-inanmayan iki
grubu oluflturdu¤u gibi, u¤runda
mücadelelerin verildi¤i ordular› da
tarih sahnesine ç›karm›flt›r. Vahiy
insanl›k tarihinin neredeyse tüm
alan›n› derinden etkileyen bir reali-
tedir, bir olgudur.” dedi.

Vahiy konusunun iyi anlafl›labil-
mesi için öncelikle Tanr› ve insan kav-
ramlar›n›n iyi anlafl›lmas›n›n gerekti-
¤ini ifade eden Arafl.Gör. Ayd›n Ifl›k,
“Tanr› ve insan kavramlar›n›n nas›ll›¤›
vahiy meselesinin anlafl›lmas›na yar-
d›mc› oldu¤u kadar ayn› zamanda va-
hiy anlay›fllar›n›n farkl›laflmas›na ne-
den olan temel bir etmendir. Vahiy
sadece bu iki kavram›n Tanr› ve insan
kavramlar›n›n nas›ll›¤›n›n ortaya ko-
nulmas›yla halledilecek bir mesele
olarak da karfl›m›za ç›kmamaktad›r.
Vahiy bizzat bir iliflkiyi veya bir iletifli-
mi de içermektedir.” dedi.

Dilin ve kavramlar›n vahyin anla-
fl›lmas›nda önemli etken oldu¤unu
vurgulayan Arafl.Gör. Ayd›n Ifl›k,

“Vahyi olgudan ve kültürden soyutla-
yan düflünce, onu salt kutsal bir obje-
ye dönüfltürmekte, ideler alemine
benzetmektedir. Sonunda da ilahi
olan› ilahi olan anlayabilir yarg›s›na
varmaktad›r. Kanaatimizce bu do¤ru
de¤ildir. Biz bu ba¤lamda vahiy al›c›-
s›n›n kültürden ve olgudan soyutlana-
mayaca¤›n› düflünüyoruz. Çünkü in-
san toplumsal bir varl›kt›r; toplumsal
ve tarihsel bir süreçte yetiflir. Vahiy
al›c›s› da bir dile ve kültüre sahiptir.
Bir dile, yani çeflitli kavramlara sahip
olmayan bir kimsenin düflünmesi ve
inanmas› mümkün de¤ildir. Eflatun
ve Schopenhauer gibi filozoflar dil ve
düflünce aras›nda s›k› bir iliflki gör-
mekte, dilsiz ve kavrams›z düflünme-
nin mümkün olamayaca¤›na iflaret
etmektedirler. Hz. Adem’e de önce
çeflitli isimlerin ve kelimelerin ö¤retil-
mesi, dilin, dinin de içinde yer ald›¤›
insan›n kültürel hayat›ndaki önemini
ve herfleyin bafl›n›n dil oldu¤unu gös-
termeye yeterli olsa gerektir.” dedi.

Tebli¤inin ikinci bölümünde vah-
yin de¤eri meselesi üzerinde duran
ve s›radan insanla, bilim adam›n›n
olaya nas›l yaklaflt›klar›n› örneklerle
aktaran Ifl›k, “Vahyin de¤eri mesele-
sinde bilim adam›n›n d›flsal; inana-
n›n da daha çok içsel metodu kullan-
d›¤› ve kendi metodolojik dinamikle-
ri içerisinde tutarl› olduklar›n› gör-
dük. Ama inanan bilim adam›, vah-
yin de¤eri meselesine onlar›n meto-
dolojik kolayl›¤› ile yaklaflamamakta-
d›r. O bir yandan vahiysel önermele-
rin do¤rulu¤una bir inanan olmas›
hasebiyle inanmakta ve iman et-
mektedir. Di¤er yandan o ayn› za-
manda bir bilim adam›d›r. Olaylara
olgusal ve objektif yaklaflmal›d›r. Ya-
ni bafltan bir taraf olmamal›d›r. ‹flte
bu ayn› zamanda giderilemeyen bir
gerilimi de ortaya ç›kar›r.” dedi.
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O smanl› devletinde modernleflme
ve kendini yenileme çabalar›n›n

ciddi olarak Tanzimat’tan itibaren bafl-
lad›¤›n› belirterek tebli¤ine bafllayan
Prof.Dr. R›za Savafl, bu dönemde en
çok tart›fl›lan konular›n bafl›nda, kad›n
konusunun geldi¤ini söyledi.

Tanzimat devrinde kad›n mesele-
leriyle en çok ilgilenen yazarlar›n ba-
fl›nda Nam›k Kemal’in geldi¤ini ifade
eden Prof.Dr. R›za Savafl, "Tasvir-i Ef-

kar"da 1862 y›l›nda "Terbiye-i Nisvan
Hakk›nda Bir Laiha" adl› makaleyi ya-
zan Nam›k Kemal’in, "‹bret"te de "Ai-
le" isimli bir yaz› yay›nlad›¤›n› belirte-
rek, “O, kad›n›n e¤itim görmesi gerek-
ti¤ine, görücü usulüyle evlili¤in yanl›fl
oldu¤una ve kad›nlar› dövmenin çir-
kinli¤ine dikkat çekti. Ayn› devrin di-
¤er önemli bir yazar› Ahmet Mithat,
kad›n›n olmas› gereken yerde olmad›-
¤›n› söylemifl ve ‹slam’›n, bat›dan daha
çok kad›n haklar›na itibar etti¤ini sa-
vunmufltur.” dedi.

Bu devrin bir di¤er kaleminin de
fiemseddin Sami oldu¤unu ve Türk
kad›n›yla ilgili fikirlerini, "Kad›nlar"
isimli kitab›nda toplad›¤›n› belirten
Prof.Dr. R›za Savafl, “Ona göre kad›n›n
e¤itimi erkekten daha önemlidir. Çün-
kü çocu¤un ilk e¤itimcisi kad›nd›r.
fiemseddin Sami de, ‹slam’›n, kad›na
Avrupal›lardan daha çok haklar verdi-
¤ini ifade etmifltir.” dedi. 

Dönemin Maliye Nezareti Hukuk
Müflaviri olan Mahmut Esat’›n da 13
Eylül 1898’de Teaddüd-i Zevcat maka-
lesini yay›nlayarak kad›n konusundaki
görüfllerini aç›klad›¤›n› belirten Savafl,
bu makalenin yay›nlanmas›ndan sonra
Ahmet Cevdet Paflan›n k›z› olan Fatma
Aliye han›m›n, bu makaleye bir tenkit
yaz›s› yazd›¤›n›, Mahmut Esat’›n da bu
tenkide yaz›l› bir cevap verdi¤ini söyledi.

Fatma Aliye’nin kad›n konusunda-
ki fikirlerine de de¤inen Prof.Dr. R›za
Savafl, “Fatma Aliye, 1893’de "Nisvan-
i ‹slam" adl› eseriyle kad›n haklar›n› sa-
vunmufltu. Fatma Aliye, elbiseleri ka-
pal› ve saçlar› örtülü olduktan sonra,
kad›nlar›n erkeklerle görüflmelerinin
dini bir mahzuru olmad›¤›n› söyledi.
Ona göre peçe, yaflmak ve ferace bafl-
ka ülkelerin adetidir. Kad›n›n moday›
takibinde günah yoktur.” dedi.

Mahmut Esat’›n, makalesinde er-
ke¤in çok efllili¤ini, geri kalm›fll›¤›n ne-
deni olarak gösteren reformcu ayd›n-
lar› elefltirdi¤ini belirten Prof.Dr. R›za
Savafl, tart›flman›n da bu noktadan
bafllad›¤›n› kaydederek, tebli¤inde Fat-
ma Aliye ve Mahmut Esat’›n konulara
yaklafl›m›na genifl flekilde yer verdi.

KDH Sempozyum
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Ça¤dafl ‹slam Toplumunda Kad›n›n Yeri konulu
VII. Oturuma Prof.Dr. Hanifi Özcan baflkanl›k
etti. Prof.Dr. R›za Savafl, Yard.Doç.Dr. Hakk›
fiah Yads›man’›n tebli¤ci olarak kat›ld›¤› oturu-

ma, Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu ile Prof.Dr.
Mustafa Y›ld›r›m da müzakereci olarak ifltirak
etti.
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T ebli¤inde ‹slam ülkelerindeki
kad›nla ilgili baz› yaklafl›mlarda

Yahudi-H›ristiyan etkisinin ne oldu-
¤u üzerinde duran Yrd.Doç.Dr. Hak-
k› fiah. Yasd›man, “Bizim bu tebli¤-
deki amac›m›z, ‹slâm’daki kad›n›n
konumu ile ilgili görüfllerin önemli
bir k›sm›n›n Yahudi-H›ristiyan gele-
ne¤inden beslendi¤ine ve dolay›s›y-

la bunlar›n ciddi bir süzgeçten geçi-
rilmesi gerekti¤ine dikkati çekmek-
tir.” dedi.

‹slâm kültüründe yerleflmifl ka-
d›n›n konumuyla ilgili baz› bak›fl
aç›lar›n›n Kur’an’daki kad›n imaj›n›
yans›tmaktan çok uzak oldu¤una
iflaret eden Yrd.Doç.Dr. Hakk› fiah.
Yasd›man, “Peygamber dönemin-
den sonra kad›n karfl›t› gelifltirilen
bu söylem ve bu söyleme ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan tav›r ve tutumlar,
yüzy›llarca ‹slâm co¤rafyas›n›n pek
çok yerinde uygulama zemini bula-
bilmifltir. Günümüzde de Müslü-
manlar›n yaflad›klar› baz› bölgeler-
de ayn› zihniyet ve icraat›n, bazen
kiflisel bazen de toplumsal bir dav-
ran›fl olarak sürdürüldü¤ü/sürdü-
rülmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir.”
dedi. 

Kültürümüzdeki kad›n ile ilgili
birtak›m ön yarg›lar›n arka plân›nda
bulundu¤unu düflündü¤ü Yahudi-
H›ristiyan gelene¤i ile ‹slâm gelene-
¤i aras›ndaki benzer ve özdefl nok-
talar› göstermeye çal›flan
Yrd.Doç.Dr. Hakk› fiah. Yasd›man,
“Biz tebli¤imizde baz› Müslüman
çevrelerde kad›na karfl› ortaya ko-
nulan menfi tutumun arkas›nda bu-
lundu¤unu düflündü¤ümüz Yahudi-
H›ristiyan gelene¤indeki kad›n kar-
fl›t› söylemin üzerinde odaklaflaca-
¤›z.” dedi. 

Yahudi-H›ristiyan gelene¤inde
kad›na yaklafl›m›n çok kat› oldu¤u-
nu ifade eden Yasd›man “Yahudi-
H›ristiyan gelene¤indeki kad›nla il-
gili olumsuz tavra bakt›¤›m›zda ka-
d›nlar›n hilekar, kurnaz, düzenbaz,
kötülü¤ün kayna¤›, kötülük yapma-
ya k›flk›rt›c›, kötülükte yard›mc›, ki-
birli, flehvet düflkünü, zinac›, kavga-
c›, kayg›s›z, korkak, putperest adet-
lerine e¤ilimli, putçulu¤un ve bat›l
inançlar›n yay›lmas›nda yard›mc›,
cincilikle u¤raflan, yalanc› peygam-
berlik yapan kimseler olarak göste-
rildiklerini görmekteyiz.” dedi.
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YAHUD‹-HIR‹ST‹YAN KÜLTÜRÜNDEK‹
KADIN ANLAYIfiININ
‹SLAM KÜLTÜRÜNDEK‹ ‹ZDÜfiÜMLER‹
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Din ve Popüler Kültür konulu VIII. Oturuma
Prof.Dr. Ethem Ruhi F›¤lal› baflkanl›k etti.
Prof.Dr. A. Bülent Balo¤lu, Doç.Dr. Fazl›
Arabac› ve Yard.Doç.Dr. Necdet Subafl›’n›n

tebli¤ci olarak kat›ld›¤› oturuma, Doç.Dr. ‹lyas
Üzüm ile Yard.Doç.Dr. Veli Öztürk de müzake-
reci olarak ifltirak etti.

D‹N VE POPÜLER KÜLTÜR
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P opülerli¤in dayatt›¤› yaflam çer-
çevesinin, hayat›n di¤er alanla-

r›nda oldu¤u gibi, din araflt›rmala-
r›nda da bir dönüflüme neden oldu-
¤unu ifade ederek sözlerine baflla-
yan Prof.Dr. Adnan Bülent Balo¤lu,
tebli¤ini; “Modernleflme Sendro-
mu”, “Popüler Kültür Kuflatmas›”,
“Popüler Kültürün Din Araflt›rmala-
r›na Etkisi” ve “Sonuç” bafll›klar› al-
t›nda ele ald›.

Din araflt›rmalar›nda giderek ege-
men olan ana teman›n, "flifre çözücü-
lü¤ü" fleklinde kavramsallaflt›r›labile-
cek popülerist e¤ilimler oldu¤unun
gözlenmekte oldu¤unu belirten Ba-
lo¤lu, “Bu e¤ilimler, cennete gitme-
nin alt›n anahtarlar›n› sunan bir dizi
formülasyona ya da Kur’an’daki gi-
zemlili¤i açt›¤›n› iddia eden bir dizi gi-
riflimcinin birbirini tamamlayan ma-
haretlerine odaklanm›flt›r.” dedi.

Modernli¤in bütün alanlara yay›-
laca¤› ve onu kimsenin durdurama-
yaca¤› tezinin do¤ru oldu¤una vurgu
yapan Prof.Dr. Adnan Bülent Balo¤lu,
bununla birlikte modernli¤in kontrol-
lü bir geliflimini sa¤laman›n mümkün
olabilece¤ini kaydetti. 

“Modernlik, bir kültürel derinli¤i
ve beraberinde entelektüel bir öze-
lefltiri sürecini de zorunlu k›lar” diyen
Prof.Dr. Adnan Bülent Balo¤lu, bat›
dünyas›n›n kendi modernleflme mec-

ras›n›, kendi flartlar› dahilinde ger-
çeklefltirirken, do¤u ‹slâm dünyas›n-
da ve özellikle Türkiye’de bunun tersi
oldu¤una, afl›lmas› gereken tecrübe-
yi yaflama yerine, kestirmeden sonu-
ca varman›n ye¤lendi¤ine iflaret etti.

Modernleflmenin ne oldu¤unun
tam olarak kavranamadan, popüler
kültürle karfl› karfl›ya gelen ülkemiz-
de ciddi s›k›nt›lar olabilece¤ine dikkat
çeken Prof.Dr. A. Bülent Balo¤lu,
“Bugün de modernleflme karfl›s›nda
tak›n›lmas› gereken tav›r, tarihte
farkl› durumlar karfl›s›nda tak›n›lan
tav›rd›r. Fakat ne var ki, toplum ola-
rak modernleflmenin ne oldu¤unu
tam olarak kavrayamadan onun bir
yan ürünü olan popüler kültür ile kar-
fl› karfl›ya kalm›fl bulunmaktay›z. Du-
rum flimdi sand›¤›m›zdan çok daha
ciddidir.” dedi. 

Popüler kültürün gündelik haya-
t›n temel özelliklerini bafl döndüren
bir h›zla dönüflüme u¤ratt›¤›n›, bunu
yaparken de bireyleri ba¤›ml› k›lacak
mekanizmalar kurdu¤unu ifade eden
Prof.Dr. A. Bülent Balo¤lu, “Ba¤›ml›
bireylerin say›s›n› her geçen gün art-
t›rabilmek için de reklam sektörünü
ve medyan›n gücünü en etkin biçim-
de kullanman›n formüllerini sürekli
yenilemek zorunludur. Dolay›s›yla,
dün moda olan veya popüler bulu-
nan, bugün yerini bir baflka modaya
veya popülerli¤e b›rakm›flt›r ve onlar
da yerlerini yar›n yenilerine terk ede-
ceklerdir. Dikkat edilirse, burada yani
popüler kültürde bir geçicilik, uçucu-
luk ve buharlaflma özelli¤i mevcuttur.
Hiç bir fley kal›c› de¤ildir. Bu sebeple,
popüler kültürü, uçuk bir kültürel
normlar düzeni infla eden, harcayan
ve yok eden kayma bir kültür olarak
nitelemek yanl›fl olmayacakt›r.” dedi. 

Popüler kültürün din araflt›rmala-
r›na etkisini de örnekleriyle aç›klayan

Balo¤lu, “Türk toplumu popüler kül-
türün ac›mas›z yöntemleriyle baflba-
fla kalm›fl, popüler tüketim ürünleriy-
le kuflat›lm›fl durumdad›r. Bu ürünler
art›k din sahas›nda da ilgiye sunul-
mufltur ve raflarda hararetle al›c›lar›-
n› beklemektedir. Bir baflka ifadeyle,
toplumsal belle¤imiz de popüler kül-
türün kuflatmas› alt›ndad›r ve bun-
dan din araflt›rmalar› da nasibini al-
maktad›r. Kelâm, tefsir, hadis ve f›-
k›h gibi belli bir yetkinlik gerektiren
alanlar, a¤›rl›klar›n› popüler kültür le-
hine kaybetmektedirler. Bu alanlar,
ancak popülerli¤e prim verdikleri
oranda dikkat çekebilmektedirler. Bu
durumun, hem modernleflme-ça¤-
dafllaflma sorunsal›n›n bizdeki yanl›fl
tezahürlerinden, hem de popüler
kültürün sebep oldu¤u kolayc› argü-
manlardan kaynakland›¤›n› söyleye-
biliriz.” dedi.

Tebli¤inin sonuç bölümünde po-
püler ilgilerden kendimizi ayr›flt›rma-
n›n mümkün olmad›¤›na dikkat çe-
ken Prof.Dr. A. Bülent Balo¤lu, “Po-
püler olan, gündelik olan› kuflatan bir
a¤ mesabesindedir. Popüler kültür
verili bir yaflama alan› sa¤lar. Onun
kuflatt›¤›, dönüfltürdü¤ü fleyler ›ska-
lanmamas› gereken fleylerdir kuflku-
suz. Her ne kadar dinin de –tabir ca-
izse- popvari bir aç›l›m›, geçici olabile-
cek bir anlat›m düzeyi mutlaka ola-
caksa da, ilahiyat araflt›rmalar›n›n is-
tedi¤i asgari derinlik bile poplaflt›r-
man›n tuza¤›na düflmemeyi gerekti-
rir. Din gibi özel/öznel yorumlara aç›k
bir anlam dünyas›n›n, geçici/yüzeysel
ve kesinlikle pragmatik ilgilerle flekil-
lenmifl bir dünyan›n imkânlar› sefer-
ber edilerek, yani poplaflt›r›larak an-
lafl›lmas› ve ifllerlik kazand›r›lmas›
mümkün de¤ildir.” dedi. 
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G ünümüz dünyas›nda yaflayan
müslümanlar›n; bir yandan ya-

flanan hayat›n gerçeklerini, di¤er ta-
raftan mensup olduklar› dinin orta-
ya koydu¤u de¤er ve normlar› dikka-
te almak zorunda olduklar›n› ifade
ederek tebli¤ine bafllayan Doç.Dr.
Fazl› Arabac›, öncelikle bildirisinde
kulland›¤› kavramlar›n anlamlar›
üzerinde durudu.

Ça¤, ça¤dafl ve ça¤dafllaflma
kavramlar›n› tek tek ele alan Doç.Dr.
Fazl› Arabac›, “Ça¤ kelimesinin her
fleyden önce bir zaman dilimine
göndermede bulundu¤unu belirte-
rek, “Ancak anlam s›n›rlar› pek belli
olmayan, müphemlik, itibarîlik ve
izafîlik içeren bu kavram, “Demir Ça-
¤›, Tunç Ça¤›, Teknoloji Ça¤›” gibi
daha çok baflka bir fleyle birlikte ni-
telendirilen, bir de¤er ihtiva eden
bir zaman dilimini gösterir: Ya da
“‹lk Ça¤, Orta Ça¤ gibi” tarihsel sü-
reçte kültürün geliflim çizgisine göre
yap›lan baz› nitelemelerle anlam ka-
zan›r.” dedi.

Türk düflünce tarihinde ça¤dafl-
laflma sözcü¤ünün yerine, birebir
özdefl olmasa da asrî ve muas›r keli-
melerinin kullan›ld›¤›na iflaret eden
Doç.Dr. Fazl› Arabac›, “Ça¤dafllaflma
bütün toplumlar›n geliflme süreçle-

rine ba¤l› olarak bir de¤iflim sorunu
ise ve bunun Türkiye’de bat›l›laflma
olarak alg›lanmas› toplumsal ger-
çekliklerimiz ve dini de¤erlerimiz
aleyhine baflka de¤erler alan›nda
yok olmay› içeriyorsa, bu mahzuru
var diye ça¤dafllaflmaya karfl› diren-
mek de tarih alan›nda yok olmay›
bar›nd›rmaktad›r. Öyleyse ça¤dafl-
laflmay› sadece bir k›tan›n sosyo-kül-
türel dinamiklerine ve gerçeklikleri-
ne hasrederek reddetmeyi ve buna
ba¤l› olarak kendi kabu¤una çekil-
meyi tercih etme yerine, toplumu-
muzun kendi sosyal ve kültürel dina-
miklerine göre gerçeklefltirilmesi yö-
nünde azami entelektüel gayretlerin
gösterilmesi gerekmektedir.” dedi.

Müslümanlar›n kendi de¤erlerini
oluflturamad›¤›ndan dolay› pek çok
alanda karmafla yaflad›klar›n› ifade
eden Doç.Dr. Fazl› Arabac›, “Kendi
ça¤dafl de¤erlerini oluflturamay›p
bat› modernitesinin de¤erlerine tes-
limiyete maruz kalan Müslümanlar,
karfl›laflt›klar› ça¤dafllaflma sorunu
karfl›s›nda ya kendilerine dayat›lan›
alacaklar, ya bugüne tafl›nmas›, bin-
bir sorunu bar›nd›ran tarihsel de-
¤erlerle bafl bafla kalacaklar ya da
dönemin tefsir, hadis, hukuk, meto-
dolojilerini oluflturacak dahileri ye-
tifltirecek ya da bekleyeceklerdi. Ba-
z› istisnalar ve bu yolda ortaya konu-
lan yetersiz çabalar bir yana bu so-
nuncusu olmad›. Baflar›lamad›.
Müslümanlar›n bir bölümü dayat›lan
ça¤dafl de¤erleri, bir bölümü gele-
neksel olanlar›, bir bölümü ise post-
modern tarz› içgin, bazen hem onu
hem bunu, bazen ne onu ne bunu
tercih ederek kaygan bir zemin üze-
rine kurgulanan toplumsal hayat›
benimsediler. Sonuç, çat›flan de¤er-

ler alan›nda belirsizleflen hayat
formlar›.” dedi.

Tebli¤inin sonunda önemli gör-
dü¤ü baz› hususlara de¤inen
Doç.Dr. Fazl› Arabac›, “Din ad›na de-
¤iflimi kabullenmeme, modernizmin
kurulufl ideolojisini oluflturan poziti-
vizmle ayn› parelele düflmek demek-
tir. Çünkü pozitivizme göre nesnel
gerçeklik bir ayna gibi kabul edilen
insan zihnine yans›r ve düflünceleri
anlam evrenlerini etkiler. Yap›lan di-
ni yorumlar ve oluflturulan de¤ele-
rin, de¤iflmezli¤i ve nesnel oldu¤u
iddia edilirse bu mutlakç›, dogmatik
bir anlay›fl› besler. Oysa her dini yo-
rumun ortaya oydu¤u normlar ha-
yat›n gerçekliklerini vahy çerçevesin-
de yeniden anlamland›rma demek-
tir.” dedi.
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P ek çok sosyolo¤un, dinle mo-
dernlik aras›ndaki iliflkiyi bir hu-

sumet olarak alg›lad›¤›n› belirterek
konuflmas›na bafllayan Necdet Su-
bafl›, dinselli¤i modernli¤in çekim
gücüne ba¤l› olarak tan›mlama ça-
bas›n›n, sonuçta, dinin modern ola-
n›n etkisine paralel bir flekilde zay›f-
layaca¤› öngörüsünden hareket etti-
¤ini belirterek, “Bu e¤ilimin keha-
netten bilimsel kan›tlama çabalar›-
na kadar de¤iflen örnekleri, dinselli-
¤in günümüzde hangi bileflenlere
sahip oldu¤unun incelenmesini zo-
runlu k›lmaktad›r.”

Daha sonra dinin bileflenleri üze-
rinde duran Necdet Subafl›, konuyu;
“Gerilim Ekseni”, “Karmafl›k Güzer-
gahlar” ve “Anlam Haritalar›” bafll›k-
lar› alt›nda ele ald›. 

Konunun günümüz realitesinde
ele al›nmas›n›n faydalar›na iflaret
eden Subafl›, “Hem dinsellik hem de
modernlik günümüzün realitesi için-
de yeni anlamlar kazanm›flt›r. Bu
nedenle dinsellik ve modernlik, gün-
delik gerçeklik içindeki konumlar›
dikkate al›nmadan çözümlenemez.
Hele söz konusu olan her ikisindeki
mevcut bileflenler ise burada kesin
bir flekilde gözden kaç›r›lmamas› ge-
reken bir iç içelik, yo¤un kesin bir
karfl›l›kl›l›k söz konusudur.” dedi.

Dinin günümüzdeki etkinli¤inin
bir çok konuyu yeniden tahlil etmeyi
beraberinde getirdi¤ini ifade eden

Necdet Subafl›, “Dinin ve dinselli¤in
beklenmedik bir flekilde ön plana
ç›kmas›yla birlikte al›fl›lagelmifl ka-
naat ve kestirimler de tart›fl›lmaya
bafllanm›flt›r. Art›k mevcut teorileri
sorgulaman›n yolu aç›lm›flt›r. Bura-
da önemli olan dinin gündelik ger-
çekli¤i üzerine bir dizi argüman› kar-
fl› karfl›ya getirmek de¤ildir. As›l
önemli olan dinsellik ve modernlik
tart›flmalar›n›n hangi eksen ya da
hangi kavramsal çerçeve içinde ele
al›nmas›n›n uygun olaca¤›d›r. Örne-
¤in dinselli¤i, modernli¤in kavram-
sal haritas› içinde ele almak ne dere-
ce sa¤l›kl›d›r?” dedi.

Dinselli¤in, dindarl›¤›n toplum-
sallaflan boyutu oldu¤unu belirten
Subafl›, “Dindarl›kta kutsalla kurulan
içsel bir iliflki söz konusudur. Bir din-
sel ba¤l›l›k düzeyi olarak dindarl›k,
hiç kuflkusuz kaç›n›lmaz bir flekilde
özneldir ve bu haliyle de o, oldukça
özgül ve kiflisel bir "hâl"dir. Bu ne-
denle dindarl›¤›n, kiflinin d›flsal dü-
zeydeki din formlar›n› canland›ran,
dinselli¤i üreten ve canland›ran içsel
bir deneyim oldu¤u bile söylenebi-
lir.” dedi.

Gelinen noktada dindarl›¤›n ölçü-
lerinin ve dindar›n eylemlerinde
farkl›l›k oldu¤unu ifade eden Subafl›,
“Dinsellik, Müslüman dinselli¤inden
hareketle yeni bir okumaya tabi tu-
tuldu¤unda da tipik bir Müslüman›n
dindarl›¤›yla iliflkilendirilen eylemlili-
¤inin süreç içinde çeflitli farkl›laflma-

lara u¤ram›fl oldu¤u gerçe¤i aç›kça
fark edilir. Ancak bu de¤iflimin din-
den uzaklaflma olarak tan›mlanmas›
kabul edilemez.” dedi.

Dinselli¤in modernlikten nas›l et-
kilendi¤inin ciddi flekilde ortaya kon-
mas›n›n flart oldu¤unu vurgulayan
Necdet Subafl›, “Ancak bugün için
as›l sorun dinselli¤in varl›¤› ya da
yoklu¤undan çok, bizzat sekülerlefl-
menin bask›s› alt›nda niteliksel dü-
zeyde kendi özünden uzaklafl›p
uzaklaflmad›¤›nda dü¤ümlenmekte-
dir. Dinselli¤in modernli¤in egemen
bir hayat tasar›m› sundu¤u ba¤lam-
da bundan nas›l etkilendi¤i ve yine
bu çerçevede kendisini nas›l flekil-
lendirdi¤i oldukça önemlidir. Örne-
¤in dinin bilinçteki yerinde ortaya ç›-
kan farkl›laflmalar ciddi hasarlara yol
açmaktad›r. Yan› s›ra rekabet, tüke-
tim ve yabanc›laflma gibi yaflam öl-
çütleri de, dinsel içerikleri modernli-
¤in kullan›labilir bir konu haline ge-
tirmektedir.” dedi.

Tebli¤inin sonunda geliflmeleri
de¤erlendirebilmek için yeni bir din
diline ihtiyaç bulundu¤unu ifade
eden Subafl›, “Dinselli¤in modern bi-
leflenleri yeni anlam haritalar›n›n or-
taya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Rasyo-
nelleflme, bireyselleflme ve seküler-
leflmenin üretti¤i yeni tutumlar, di-
nin günümüz yaflam dünyas› içinde-
ki serüvenine kat›lmaktad›r. Söz ko-
nusu bileflenlerin din ba¤lam›ndaki
konumunu de¤erlendirecek bir din
dilinin yeniden devreye girmesi,
mevcut geliflmenin dinsel aç›klama-
s›na ulaflma konusunda ifllevsel ola-
cakt›r. “ dedi.
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Kutlu Do¤um Haftas›’n›n güzel
bir gelenek haline geldi¤ini be-

lirterek sözlerine bafllayan
Prof.Dr. Ethem Ruhi F›¤lal› “Kutlu
Do¤um; bizim binlerce y›ld›r, yüz-
lerce y›ld›r, özellikle Türk milleti
olarak Mevlid Kandili ad› alt›nda
hufluyla, coykuyla kutlad›¤›m›z bir
kandilin fikir platformuna tafl›n-
m›fl flekli.” dedi. Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n bu faaliyetinin önemli bir
organizasyon oldu¤una da iflaret

eden F›¤lal› “1989 y›l›ndan bu ya-
na Türkiye Diyanet Vakf›m›z›n son
derece isabetli bir karar›yla, bu
hay›rl› faaliyet, Allah’›n, Resullul-
lah arac›l›¤› ile keflfedilmesi, ta-
n›nmas› ve ba¤lan›lmas› amac›na
matuf faaliyetlerin bir genel ismi
oldu.” dedi.

Sempozyumlar›n genelde bir
tak›m meselelerin tart›fl›lmas›, bu
iflin mütehass›s› olan ilim adamla-
r›n›n ortaya koydu¤u fikirlerin bir
kitle taraf›ndan mukabil görüfller-
le desteklenmesi, tashih edilmesi
ve zenginlefltirilmesi amac›yla dü-
zenlendi¤ini belirten F›¤lal›, bu
sempozyumun haz›rlanmas› için
sürenin yeterli olmad›¤›n› dile ge-
tirerek “Böylesi iddial› bafll›k alt›n-
daki bir toplant› ilgili uzman arka-
dafllar›n da kat›l›m›yla bafllan›p ve
bu toplant›da konuflmas›n› arzu
etti¤imiz ilim adamlar›na asgari
çal›flmalar› için alt› ayl›k bir süre-

nin tan›nm›fl olmas› iktiza ederdi.
Sempozyuma haz›rlanmas› süresi
çok az. Buna ra¤men Konuflan 24
arkadafl›m› burada sergiledikleri
hünerden ötürü tebrik ediyorum.”
dedi.

Halka aç›k yap›lan bu tür sem-
pozyumlarda dilin halk›n anlaya-
ca¤› bir üslüpta olmas› gerekti¤i-
ne dikkat çeken Prof.Dr. Ethem
Ruhi F›¤lal›, “E¤er a¤›r terminolo-
ji kullan›lacaksa oturumlar kapal›
ve gruplar halinde yap›lmal›. Veya
ayr› mekanlarda Allah ve Resullul-
lah sevgisinden bahseden duygu-
nun ön plana ç›kt›¤› paneller veya
konferanslar iflin ehli kiflilerce ya-
p›lmal›” dedi.

Her fleye ra¤men sempozyuma
gösterilen ilginin memnuniyet ve-
rici oldu¤unu belirten Prof.Dr. Et-
hem Ruhi F›¤lal›, görülen aksakl›k-
lar›n da zaman içerisinde düzelti-
lece¤ini ümit etti¤ini söyledi.

Prof.Dr. Ethem Ruhi F›¤lal›’n›n baflkanl›k etti¤i
De¤erlendirme Oturumu’na Prof.Dr. Selahattin Parlad›r,

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu ve
Prof.Dr. Ahmet Arslan de¤erlendirmeci olarak ifltirak etti.
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Din-Kültür ve Ça¤dafll›k konulu
sempozyumun ‹zmir Dokuz

Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
sinde düzenlendi¤i için Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› ve Türkiye Diyanet
Vakf›’na teflekkür ederek sözleri-
ne bafllayan Prof.Dr. Selahattin
Parlad›r, sempozyumun verimli
geçti¤ine iflaret etti.

Dinin insan yaflant›s›nda etkili
olmas›nda alimlerin önemli rolü
oldu¤unu belirten Parlad›r “Hz.
Peygamberin sünnetini anlamay›
ve hayat›m›za buradan bir ayd›n-
l›k sa¤lamay› ümit ederek yapt›¤›-
m›z bu bilimsel toplant›lar ger-
çekten bekledi¤imiz sonuçlar›n
do¤mas›na yaramakta m›d›r? Ya-
ni bu faaliyetlerden sonra Hz.
Peygameberi daha iyi anlad›¤›m›z›
ve yolumuzu daha ayd›nl›k k›ld›¤›-
m›z› söyleyebilir miyiz? Bunu anla-
maya dönük olarak bir de¤erlen-
dirme yaparken, kullanmak üzere
bir sempozyumun ad›n› teflkil
eden kavramlarla bir anlama çer-
çevesi oluflturabilir miyiz? Ki bu
araç ile bak›nca söylenenler bir
anlam bütünlü¤ü kazans›n, birbi-
riyle iliflkilendirilsin. Bir vahiyle
Peygamber olarak dinin kültürü
büyük ölçüde etkileyen, de¤iflti-
ren, ona yeni bir yön ve aç›l›m
sa¤layan girdi oldu¤unu görüyo-
ruz. Bu anlamda din bafllang›çta
yerel de olsa belli bir kültür içine
do¤du¤u halde zamanla daha yay-
g›n bir hal alm›fl, komflu kültürler-
le mücadele etmifltir. Ortaya ko-
nan bu de¤erler sistemi Peygam-

berden sonra komflu kültürlerle
karfl›laflt›kça ve yeni durumlar
karfl›s›nda kald›kça, yeni korunma
ve baflatme yöntemleri üretmeye
çal›flm›fl, böylece esas ilkeleri
mümkün oldu¤u kadar ayn› kal-
makla birlikte yeni kültür, yeni bir
kültür geliflmifl ve de¤iflmifltir.
Bafllang›çta kültürün esaslar› ya-
z›l› hale getirilerek siyasal güçle
belki de en önemlisi, alimlere
emanet edilerek korunmaya ve
geliflmeye b›rak›ld›¤› görülmüfl-
tür.” dedi.

De¤erlendirmesinde ça¤dafll›k
konusuna da de¤inen Prof.Dr. Se-
lehattin Parlad›r “Bir baflka konu
‹slam›n bu ça¤dafl de¤erleri, yani
bugünkü ça¤dafl dedi¤imiz mede-
niyetin iyi olan taraflar›n› ‹slam di-
ni içinde temel bulabilece¤imiz il-
keler baz›nda bile olsa bu de¤erle-
re dinimizde yer buldu¤umuzla il-
gili, e¤er biz bunlar› gelifltirirsek,
zannediyorum bu modernist ‹s-
lamc›lar›n da görüflüdür. ‹kinci
Meflrutiyette çok ele al›nan bir ko-
nudur. Biz bugün ça¤dafl uygarl›-
¤›n baflar›lar›n›n bir tak›m temel-
lerini hali haz›r devrald›¤›m›z kül-
türde bulmuyorsak bile, geçmiflte
belki kültürü atlayarak, geçmiflte
bunu buluyoruz. Bu iddia daima
öne sürülmüfltür. Bir çok yenilikçi
alim bu hususu bilhassa belirt-
mek istemifltir. Yani de¤iflmenin,
ayn› zamanda ‹slami de¤erlere de
ba¤l› olmas›n›n daha faydal› olaca-
¤›n› düflünmüfllerdir. Buradan h›z
al›nabilece¤ini, daha baflar›l› olu-
nabilece¤ini düflünmüfllerdir.
Mehmet Akif’in her halde meflhur
o herkesin bildi¤i fliiri bunu anlat-
mak istiyor zannediyorum.” dedi.

Problemleri çözümde genelde
insanlar›n s›k›nt›lardan flikayet et-
ti¤ini, çözüm yolu aramak yerine
neden böyle oluyoruz fleklinde bir
sorgulamaya girdi¤ini belirten
Parlad›r “Biz kendimiz aç›s›ndan
bu toplant›lardan sonra ne yap-
mam›zla ilgili baz› ip uçlar› ç›kara-

bilir miyiz? Ne yapmam›zla ilgili
pratik sonuçlar ç›karabilir miyiz?
Biz ilahiyat e¤itimini genellikle d›-
flarda vazife yapan insanlar›m›z›
gördü¤ümüz zaman çok baflar›l›
bulmuyoruz. Bizim daha farkl›
fleyler yapmam›z gerekti¤i ile ilgi-
li bir tak›m izlenimlere sahibiz
ama onu zannediyorum tam net
olarak ortaya koyam›yoruz veya-
hutta koysak bile bunu prati¤e
dökme imkanlar› sanki pek yaka-
lanm›yor. Genellikle de biz flika-
yetçi olmak gibi bir al›flkanl›¤› de-
vam ettiriyoruz. Yeni durumlar
karfl›s›ndaki, ne yapmam›zla ilgili
fleylerden ziyade, niye böyle olu-
yor düflüncesi veyahutta flikayeti
bizim günlük hayat›m›zda epey
yer tutuyor zannediyorum.” dedi.

Sempozyum ve Kutlu Do¤um
Haftas› etkinlikleri hakk›nda

genel bir de¤erlendirme yapan
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay ba-
z› aksakl›klar›n olmas›na ra¤men
orgazisayonun baflar›l› oldu¤unu
belirterek “Kanaatimce güzel bir
organizasyon olmufl.” dedi.

Sempozyumda tebli¤ciler için
tan›nan sürenin az oldu¤una ifla-
ret eden Prof.Dr. Süleyman Hayri
Bolay “fiahsi kanaatime göre teb-
li¤lerin süresi k›sa tutulmufl, çok
tebli¤ olaca¤›na az tebli¤ olsayd›
ve her tebli¤e yar›mflar saat veril-
seydi ve her tebli¤in de en az ya-
r›m saat müzakeresi olsayd› daha
iyi olurdu.” dedi. 
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Halka aç›k bu tür toplant›larda
çok üst seviyede konuflmalar›n ya-
p›lmamas› gerekti¤ine dikkat çe-
ken Bolay “Böyle halka aç›k top-
lant›larda çok üst seviyede konufl-
malar olmamal›. Genele hitap edi-
lecekse, çok ilmi ifadeler, çok fel-
sefi ifadeler bence kullan›lmamal›.
Kullan›l›rsa da burada her seviye-
den, her kültür seviyesinden ço-
cuklar da dahil kimseler bulundu-
¤u için, onlar›n da her birinin ala-
bilece¤i baz› ifadeler kullan›labil-
meli. Çünkü maksad›m›z bilgiyi,
fikri, genifl sahalara, genifl kitlele-
re ulaflt›rmak ise bunu yapmak
durumunday›z.” dedi.

Günümüzde halen töre cina-
yetlerinin ifllendi¤inden ve bunun
dini bilgi eksikli¤inden kaynaklan-
d›¤›ndan yak›nan Prof.Dr. Süley-
man Hayri Bolay, ‹slam› her ke-
simden insana ulaflt›rman›n ge-
reklili¤ine de¤inerek, “Bu tür ci-
nayetlerin ifllenmesi, bu yanl›fl uy-
gulamalar, iletiflim a¤› aletlerinin
bu kadar modernleflti¤i bir or-
tamda ‹slam› köye, kasabaya veya
mezraya ulaflt›ramad›¤›m›z›n çok
aç›k bir delilidir. O zaman vaizler
dahil, imamlar dahil, ö¤retmenler
dahil, muhtarlar dahil, vs. müflte-
reken bir e¤itim kurulu vs. prog-
ram haz›rlamak suretiyle bunlar›n
halledilmesi laz›m.” dedi.

Bu tür yanl›fl uygulamalar›n
belli bir bölgenin insan›na de¤il
tüm dünyada yaflayan ve bu yan-
l›fl kültürleri muhafaza eden
Türklerde oldu¤unu belirten Bo-
lay “Diyanetle iflbirli¤i yapmak su-
retiyle Türkiye çap›nda, hatta
Türk dünyas› çap›nda ve Türkle-
rin bulundu¤u, Türkçe konuflan-
lar›n bulundu¤u dünyan›nda ne-
resinde kimler nerede varsa Av-
rupa’da dahil, Amerika’da dahil
bütün bunlar için programlar ha-
z›rlanmas› laz›md›r. Gelenekten
gelen Akif’in vaktiyle karfl› ç›kt›¤›
dedemizden böyle gördük dini di-
ye, gelenekten gelen bir din anla-

y›fl› var, onun d›fl›na da kimse ç›-
kam›yor. Kur’an-› Kerim geldi¤in-
den beri mücadele ediyor bu ge-
lenek anlay›fl›yla. Biz ne yap›yo-
ruz? Bizim de o zaman ilmi usul-
lerle bu iflleri halledebilmemiz la-
z›md›. Bu bak›mdan bu sempoz-
yumlar, Üniversitelerle halk›n,
halkla Diyanetin, Diyanetle üni-
versitelerin ve halk›n bütünlefl-
mesini temin ederek, Türkiye ve
Türkiye d›fl›ndaki bütün sahalar-
daki, her kesimdeki insana ulafl-
mak. Yani Müslüman olmayana
da, Hristiyana da, Yahudiye de,
Budiste de Müslümanl›¤›n mesa-
j›n›n olmas› laz›md›r. Sporsevere
de, sporcuya da, taraftara da bi-
zim ulaflmam›z laz›md›r. Bunu bu
maksatla ortaya koyduk ama ne
derece buna uyuluyor, ne derece
muvaffak oluyor bilmiyorum. Fa-
kat benim bildi¤im kadar›yla da
15-16 senedir halk bunu heye-
canla karfl›l›yor.” dedi.

İlim adamlar›n›n kanaatlerini
özgürce anlatabilmeleri gerek-

ti¤ini belirterek konuflmas›na
bafllayan Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu
üniversitelerin de özgürlü¤ün
merkezi olmas›n›n gerekti¤ini
söyledi.

Kutlu Do¤um Haftas› etkinlik-
lerinin daha genifl kitlelere ulaflt›-
r›lmas› için de¤iflik çal›flmalar›n
yap›lmas› temennisinde bulunan
Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu, bu ba¤-
lamda vatandafllara Kur’an-› Ke-

rim meali da¤›t›lmas›n›n da iyi bir
hizmet olaca¤›n› söyledi.

‹slam dünyas›n›n, ayet ve hadis-
leri yanl›fl yorumlamalar›ndan dola-
y› s›k›nt›ya düfldü¤ünü belirten
Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu “Bak›n ne
diyor Serahsi, her türlü bid’at ve
hevan›n asl› ahad haberlerin Kur’an
ve meflhur sünneti arz›n› terket-
mekten do¤mufltur. Baz›lar› Hz.
Peygambere ulafl›p ulaflmad›klar›
flüpheli olduklar› halde ve kesin bil-
gi ifade etmemelerine ra¤men bu
tür hadisleri as›l kabul ettiler. Son-
ra da Kur’an› ve meflhur sünneti bu
ak›llara yani ahad haberlere göre
yorumlad›lar. Böylece tabi olmas›
gerekeni merbu, kesinlik arz etme-
yen bir fleyi de esas kabul ederek
bid’at ve hevaya düfltüler diyor. ‹fl-
te ‹slam dünyas›n›n düfltü¤ü yanl›-
fl›n temelinde bu var.” dedi.

Muhammed El Gazali’nin de
ayn› konuda görüfl beyan etti¤ini
belirten Sofuo¤lu “Gazali merhum
diyor ki, ‹slam dünyas› hadislerin
yanl›fl anlafl›lmas›ndan çekti¤ini
uydurulan binlerce hadisten çek-
memifltir diyor. O zaman iki musi-
bet var bafl›m›zda bir; hadislerin
yanl›fl anlafl›lmas›, iki; uydurulan
hadisler.” dedi.

Ça¤dafllaflma konusunda da
baz› aç›klamalarda bulunan
Prof.Dr. Cemal Sofuo¤lu, gerçek
ça¤dafllaflman›n yoksulluktan kur-
tulmak oldu¤una iflaret ederek
“Ça¤dafllaflmay› herkes farkl› fle-
kilde tarif ediyor. Ben de diyorum
ki, ça¤dafllaflma insanlar› yoksul-
luktan kurtarmakt›r. ‹nsanlar› in-
sanca, fleref ve haysiyeti ile yafla-
tacak imkanlar› bulmakt›r.” dedi.

Tebli¤in birinde ‹slam hukuku-
nun ilahi oldu¤u iddias›na yer ve-
rildi¤ini belirten Prof.Dr. Cemal
Sofuo¤lu Kur’an ayetlerinin yo-
rumlanmas› ve tatbikinde baz›
farkl›l›klar›n oldu¤una dikkat çe-
kerek “Özellikle Kur’an ayetlerinin
anlafl›lmas›nda, yorumlanmas›n-
da, tatbikinde baz› farkl› anlay›fl-
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lar›m›z var. Ben bunlara tek tek
temas etmek isterdim, tart›flmak
isterdim. Ama flunu ifade edeyim
ki bir arkadafl›m›z ‹slam hukuku-
nun ilahi oldu¤unu söyledi. Belki
de bu tart›flmalar›n temelinde bu
var. ‹slam hukukunun ilahi oldu-
¤unu söylemek bizi nerelere ka-
dar götürür bilmiyorum. Kur’an
elbette ilahi, belki de hadislerin
bir k›sm› vahye dayan›yor. Ama ‹s-
lam hukuku dedi¤imiz fakihlerin
üretti¤i, Kur’an’a dayanarak, sün-
nete dayanarak ürettikleri bir hu-
kuktur, ya da f›k›ht›r. Hatta baz›
arkadafllar›m›z ‹slam hukukundan
söz edilemeyece¤ini ama fiafi f›k-
h›ndan, Hanefi f›kh›ndan, Maliki
f›kh›ndan söz edilebelece¤ini ifade
ediyorlar. Bunlar› e¤er Diyanet
Vakf› bize imkan verirse daha ge-
nifl, daha dar toplant›larda genifl
bir flekilde tart›flal›m.” dedi.

Sempozyumda sunulan tebli¤le-
rin daha çok içinde yaflan›lan

hayat ve insanlar›n s›k›nt›lar›yla il-
gili olmas› gerekti¤ini belirterek
konuflmas›na bafllayan Prof.Dr.
Ahmet Arslan, sunulan tebli¤lerin
s›k›nt› ve problemlere çözüm
üretmesi gerekti¤ini söyledi.

Sempozyumda tebli¤ci ve mü-
zakerecilere tan›nan süre hakk›n-
da da baz› flikayetlerinin bulundu-
¤unu ifade eden Arslan, süre ko-
nusunda daha hassas olunmas›-
n›n uygun bir davran›fl olaca¤›n›
belirtti.

‹fle yarayan gelene¤in güzel bir
gelenek oldu¤unu, bu noktada
Kutlu Do¤um Haftas›’n›n da güzel
bir gelenek halini ald›¤›n› ifade
eden Prof.Dr. Ahmet Arslan “Kut-
lu Do¤um Haftas› güzel, ben gü-
zel oldu¤unu düflünüyorum. Gele-
nek güzeldir. Gelenek hele biraz
da ifle yarar bir fleyse güzeldir. ‹fle
yaramayan geleneklerin ise hepsi-
ni ortadan kald›rmak gerekir.
Ama e¤er ifle yar›yorsa, insanlara
güven emniyet verir. ‹nsanlar›n
zaman›n›, dünyas›n› s›n›fland›r-
mas›n›, bölmesini ve onun içeri-
sinde neyi ne zaman bekleyece¤i-
ni bilme imkan› verir, onun için
gelenek güzeldir. Ancak bir gele-
nek halini alan bu tür sempoz-
yumlar› düzenlerken de içinin iyi
doldurulmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum.” dedi.

Bu tür toplant›lar›n düzenlen-
mesinde titiz bir çal›flman›n olma-
s› gerekti¤ini belirten Arslan Kut-
lu Do¤um Haftas›nda ise halk› ku-
caklayan programlar›n daha etkin
bir flekilde düzenlenmesine vurgu
yaparak “Bu konular›, küçük grup-
larla atölye çal›flmas›yla, uzmanla-
r›yla bir araya gelerek sabahtan
akflama kadar tarfl›labilir hale ge-
tirmek laz›m. Ama Kutlu Do¤um
Haftas›’nda somut, hayata dönük,
duygusal olarak insanlar› ilgilendi-
ren, problemlere ciddi ve pratik
flekilde çözüm yolu gösteren top-
lant›lar düzenlenmeli.” dedi.

Sempozyumda kullan›lan dilin
a¤›r oldu¤una dikkat çeken
Prof.Dr. Ahmet Arslan modern-
leflme konusuna da de¤inerek
“Modernleflme bir dilek de¤ildir,
bir istek de¤ildir, bir tercih de¤il-
dir. Ya modernleflirsiniz, ya yok
olursunuz.” dedi.

Türkiye’nin de her alanda mo-
dernleflti¤ini ifade eden Arslan
“Kaç senedir anayasa var, demok-
rasi var, insan haklar› var, seçim
var, çok partili siyasi nizam var.
Biz yapm›yor muyuz bunu? Elbet-

teki bunlar› biz de uyguluyoruz.
Tamamen bat›n›n modern de-
mokrasilerine tam olarak mükem-
melen uydu¤umuz söylenemez
ama biz modernlefltik, iflte mo-
dernleflmek bu demek” dedi.. 

‹slam›n modernleflmeyece¤ini,
Müslamanlar›n modernleflece¤ini
belirten Arslan “Bak›n, ‹slam mo-
dernleflmez, Müslümanlar mo-
dernleflir. Müslümanlar modern-
leflti¤i zaman ‹slam modernlefl-
mifl olur. ‹nsanlar›n kendilerinin
yaflad›klar›, uyduklar›, inand›klar›
de¤erlerin bütünü, ‹slam ad› için-
de ifade edilirse, ‹slam modern-
leflmifl olur. Hukuk modernlefltimi
Türkiye’de? Tabii modernleflti. fiu
anda hukuki olarak yaflad›¤›m›z
sistemin içerisinde neler var? Ka-
d›n-erkek eflitli¤i var m›, tek ka-
d›nla evlilik var m›, mirasda eflitlik
var m›? Hukukla ilgili fleyler de¤il
mi, bunlar›n hepsi? Peki bir Müs-
lüman art›k darul harp, darul ‹s-
lam diye bir fleyi fiilen yafl›yor mu
flu anda bizim aram›zda? Yaflam›-
yor, o halde, hukuk modenleflti
Türkiye’de” dedi.

Modernleflme konusunda hem
kovalayan hem de kovalanan taraf
durumunda oldu¤umuzu belirten
Prof.Dr. Ahmet Arslan konuflma-
s›n›n sonunda bu tür sempoz-
yumlar›n daha etkili ve halk›n
problemlerine çare üretir flekilde
düzenlenmesinin uygun olaca¤›n›
savundu.
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Türkiye Diyanet Vakf›’n›n ola¤anüstü genel kurul top-
lant›s› Kocatepe Camii Konferans Salonunda yap›ld›.
29.01.2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5072 say›l› “Der-
nek ve Vak›flar›n Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile ‹liflkile-
rine Dair Kanun” ile Vak›flar›n faaliyetleri ve kamu gö-
revlilerinin unvanlar›na ba¤l› olarak Vak›flarda görev al-
mas› ile ilgili yeni düzenlemeler yap›lmas› ve ayn› kanu-
nun geçici maddesi ile mevcut Vak›flar›n senetlerini ka-

nuna uygun hale getirebilmeleri için 6 ayl›k süre tan›n-
mas› sebebiyle, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n resmi senedi-
ni yeni kanuna uygun hale getirmek amac›yla yap›lan
ola¤anüstü genel kurul toplant›s›, genel kurul üyelerinin
ifltiraki ile huzur ortam› içerisinde gerçekleflti.

Toplant›n›n aç›fl konuflmas›n› Diyanet ‹flleri Baflkan›
ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu yapt›.
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Ola¤anüstü Genel Kurul

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu 

A llah’a hamd, bütün resullerine
ve Peygamber Efendimiz Mu-

hammed Mustafa’ya selatu selam
ederek sözlerine bafllayan Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, genel kurul üyelerini bir

arada görmekten duydu¤u memnu-
niyeti dile getirerek, “Dinimizin hay›r
ve yard›mlaflma konusundaki ölmez
mesaj›n›n, Türk milletinin dünyaya ör-
nek güzel hasletlerinin, cumhuriyetin,
laik devlet yap›m›z›n hassasiyetlerinin
bir araya gelerek kurumsallaflt›¤› ve
bunun Türkiye’de güzel bir örne¤ini
oluflturdu¤u Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
bu ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›-
na hofl geldiniz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n ola¤a-
nüstü genel kurul toplant›s› yapma-
s›ndaki amac› anlatan Prof.Dr. Ali Bar-
dako¤lu, bu toplant›n›n yeni yasaya
uyum sa¤lamak amac›yla düzenlendi-
¤ini dile getirerek “Yüksek malumlar›-
n›z oldu¤u üzere k›sa bir zaman önce
Türkiye Diyanet Vakf›n›n ola¤an kurul
toplant›s›n› yapm›fl ve Genel Kuruldan
al›nan yetkiyle alt› ay veya sekiz ay bir

süre aflkla ve flevkle mütevelli heyeti-
miz, denetleme kurulumuz ve di¤er
organlar görev yapm›fl idi. Ancak Va-
k›flar ile ilgili Kanunda son yap›lan de-
¤ifliklikten sonra baz› hususlar› acilen
gözden geçirmek ve yeni ç›kan yasaya
uygun hale getirmek ihtiyac›, zarureti
ortaya ç›kt›.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n devletin
ulaflamad›¤› bir çok alanda hizmet
üretti¤ini, halk›n güvenini kazand›¤›n›
ve bu durumu ile de istisnai bir vak›f
haline gelmesini hak etti¤ini ifade
eden Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “Türkiye
Diyanet Vakf›, Türkiye’de bünyesinde
binlerce caminin, Kur’an kursunun,
e¤itim merkezinin ve kamu görevinin
ifa edildi¤i mekan›n tapusunu, mülki-
yetini toplayan, onun için de adeta
devletin ulaflamad›¤› alanlarda din
hizmetlerinin daha iyi organizesi ve

TDV Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› Yap›ld›TDV Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› Yap›ld›
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Ola¤anüstü Genel Kurul

halk›m›za ulaflmas› için üstün gayret
gösteren, onun için de halk›m›z›n
gönlünde taht kurmufl önemli bir
vakf›m›zd›r. Tabii gönlümüzden ge-
çen arzumuz, bu vakf›n kanunla istis-
nai bir vak›f haline gelmesidir. Türkiye
Diyanet Vakf› bir kaç istisnai vak›ftan
birisi olmay› zaten hak ediyor.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n hay›r
amaçl› çal›flt›¤›n› ve bu tutumuyla da
halk›n be¤enisine mazhar oldu¤unu
dile getiren Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
“Halk›m›z›n gönlünde taht kuran Tür-
kiye Diyanet Vakf› gerçekten hay›r
amaçl› olarak çal›flmaktad›r. Vak›flar
hakk›nda ç›kan ve bir tak›m tereddüt-
leri mucip olan dedikodular›n veya
kayg›lar›n hiç birisi Türkiye Diyanet
Vakf› için varid de¤ildir. Türkiye Diya-
net Vakf›, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
mensuplar›n›n özlük haklar›n› de¤il,
yüce milletimizin din konusundaki öz
haklar›n› korumay›, gelifltirmeyi hedef
almaktad›r. Onun için baz› vak›flarda
gördü¤ümüz bu olumsuz durumun
hiç birisi Türkiye Diyanet Vakf› için va-
rid de¤ildir. Biz Vakf›n gelirlerini, ben
ve arkadafllar›m ve burada çal›flan,
flimdiye kadar çal›flan bütün kurul
üyelerimiz, Vakf›n gelirlerinin son ku-
rufluna kadar üzerimizde bir emanet
oldu¤unu, üzerinde tüyü bitmemifl
yetimin hakk› oldu¤unu biliyoruz ve
onun için de bu Vakf›n, hem yüce di-
nimizin bize gösterdi¤i istikamet ›fl›-
¤›nda, hem toplumumuzun talepleri
do¤rultusunda, hem de bir emanet
sorumlulu¤uyla en iyi flekilde yerine
getirilmesini ve son kurufluna kadar
amaçlar›na uygun flekilde harcanma-
s›n› arzu ediyoruz ve bu konuda ge-
rekli hassasiyeti gösterdi¤imize inan›-
yorum.” dedi.

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu konuflma-
s›n›n sonunda ola¤anüstü genel kuru-
lun hay›rlara vesile olmas› temenni-
sinde bulunarak, “Genel Kurulun bü-
tün camiam›za, din hizmetlerinde da-
ha fazla talebi olan, daha fazla ihtiya-
c›n›n daha çok karfl›lanmas›n› isteyen
yüce milletimize, yüce dinimize hay›r-
l› olmas›n› temenni ediyorum.” dedi.

D‹VAN SEÇ‹M‹,
FAAL‹YET VE DENETLEME
RAPORLARININ OKUNMASI

T ürkiye Diyanet Vakf› Mütevelli
Heyeti Baflkan› Prof.Dr. Ali Bar-

dako¤lu’nun aç›fl konuflmas›ndan
sonra yap›lan teklif üzerine Divan
baflkanl›¤›na Doç.Dr. Fikret Kara-
man, üyeliklere ise Rüfltü ‹nan ile
Mehmet Alt›nsoy seçildi.

Divan teflekkülünün ard›ndan
raporlar›n okunmas›na geçildi. Fa-
aliyet raporu Mütevelli Heyeti Üye-
si Hasan Uysal taraf›ndan, denetim
raporu da Denetim Kurulu üyele-
rinden Rüfltü ‹nan taraf›ndan
okundu. Yap›lan müzakereler so-
nucunda faaliyet ve denetim rapo-
ru Genel Kurul üyeleri taraf›nda ib-
ra edildi.

SENET DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

T oplant›n›n as›l sebebini teflkil
eden Vak›f Resmi Senedinde de-

¤ifliklik yap›lmas› ile ilgili gündem
maddesi genel kurul üyleri taraf›n-
dan görüflülerek, yeni kanuna uyum
sa¤layacak bir biçimde haz›rlanan
senet de¤iflikli¤i metni tart›fl›larak
karara ba¤land›. 

MÜTEVELL‹ HEYET‹ ‹LE
DENET‹M KURULU SEÇ‹M‹

Y ap›lan teklif ve oylama sonucun-
da Türkiye Diyanet Vakf› Müte-

velli Heyetine;
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Lütfi

fientürk, Prof.Dr. Bahaeddin Yediy›l-
d›z, Seyfettin Ersoy, Mahmut Sevgi-
li, Hasan Uysal ve Mehmet Bekaro¤-
lu, yedek üyeliklere de M. Hakk›
Özer ile Sinan Cihan seçildi.

Denetim Kurulu asil üyelikleri-
ne ise; Dr. Fahri Demir, Ahmet
Uzuno¤lu ve Seyfettin Yaz›c› seçi-
lirken yedek üyeliklere de Meh-
met Alt›nsoy ile Necdet Çetin se-
çildiler.

D‹LEK VE TEMENN‹LER

P rof.Dr. Ali Bardako¤lu : De¤erli
Genel Kurul üyeleri hepinize ayr›

ayr›, gösterdi¤iniz güvenden dolay›
teflekkür ediyorum. 

Vakf›m›z›n Genel Kurul üyeleri
bu Vakfa gönül vermifl herkestir. Biz
sadece onlar› temsil ediyoruz. Biz
zaman zaman ifltiflare toplant›lar›
yaparak hepinizin görüfllerini almak
ve bu Vakf› daha iyi hale getirmeyi
arzu ediyoruz. Vakf›n hem ayaklar›
üzerinde durmas›, hem de kendisin-
den beklenen güzel hizmetleri yap-
mas› en büyük hedefimizdir, ‹nflal-
lah. Bu alt› ayl›k, sekiz ayl›k dönemi
biraz derlenip toparlanma dönemi
sayabilirsiniz. Çok önemli saymaya-
bilece¤iniz hizmetler de oldu belki,
onu da kabul ediyorum. ‹nflallah
bundan sonraki ilk Genel Kurul top-
lant›m›zda biraz daha bize ümit ve-
rici geliflmeleri anlatma imkan› bu-
luruz.

Bu duygu ve düflüncelerle hepi-
nize tekrar, yeni seçilen Mütevelli
ad›na ki ayn› flah›slar, sadece beni
ismen seçmifl oldunuz. Ona da tefle-
kür ederim. ‹nflallah daha iyi çal›fl-
malarla karfl›n›zda oluruz. Hepiniz-
den ayr› ayr› destek bekliyoruz, her-
kes, bu salonda bulunan Diyanet
Vakf› ile Diyanet ile iliflkisi, gönül ilifl-
kisi, resmiyet iliflkisi, emeklilik iliflki-
si bulunan herkesin deste¤ini ve du-
alar›n› bekliyoruz.

Dilek ve temenniler bölümünde
söz alan Genel Kurul üyelerinden
Abdulkadir Hac›ismailo¤lu, Fikri Gül-
tekin, Ahmet Uzuno¤lu, Prof.Dr.
Mustafa Uzunpostalc› ve Cüneyt
Kavflut yeni Mütevelli Heyetine ba-
flar›lar dileyerek, görüfllerini dile ge-
tirdiler. TDV
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ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›,
Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle
“Kad›n Gözüyle Hz. Peygamber” ko-
nulu bir panel düzenledi.

Oturum Baflkanl›¤›’n› Ayfle Su-
cu’nun yapt›¤› panele konuflmac›
olarak; Sosyo Kültürel Hayat ve Hz.
Peygamber konulu tebli¤i ile Hacet-
tepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Beylü Dikeçli-
gil, Psiko-Sosyal Aç›dan ‹slâmda
Kad›n, Efl ve Anne konulu tebli¤i ile
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hiz-
metler Yüksek Okulu Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Aliye Mavili Aktafl, Edebiya-
t›m›zda Hz. Peygamber konulu teb-
li¤i ile AKM Denetleme Kurulu Bafl-
kan› Dr. Müjgan Cumbur, Temel Di-
ni Metinler Aç›s›ndan Hz. Peygam-
ber konulu tebli¤i ile de e¤itimci Dr.
Sehilan Biler kat›ld›.

Panelde; Hz. Muhammed’in
getirdi¤i evrensel mesajla nas›l bir
örnek toplumun meydana geldi¤i
ele al›narak, örnek bir flahsiyet
olarak Hz. Peygamber, kad›n-er-
kek eflitli¤i ve toplumun flekillen-
mesindeki rolü ile Türk edebiyat›n-
da yer alan siyer, hilye, na’t, mira-
ciye, ilahi tarz›nda yaz›lm›fl Hz.
Peygamberle ilgili eserlerden söz
edildi.

Büyük bir ilgiyle izlenen konfe-
rans›n sonunda Türk sanat ve tasav-
vuf musikisinin seçkin örneklerinin
yer ald›¤› bir konser verildi.

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n
okunmas›yla bafllayan panelin aç›fl
konuflmas›n› Türkiye Diyanet Vakf›
Genel Müdürü A.‹hsan Sar›mert
yapt›.

Panel
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Panel

A.‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

D iyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Tür-
kiye Diyanet Vakf›, yüzy›llar ön-

ce bir ilim ve kültür bayram› fleklin-
de kutlanan mevlid gelene¤ini can-
land›rmay› amaçlam›fl, bu düflünce
ile de Peygamberimizin do¤um gü-
nünü içine alan haftay›, “Kutlu Do-
¤um Haftas›” olarak ilân etmifltir.
Bu haftan›n her zaman oldu¤u gibi
özellikle sosyal bütünleflmede büyük
etki sa¤layaca¤› bir gerçektir.

Yüce Allah’›n dünyay› esenlik ve
bar›fl yurdu haline getirmek ve in-
sanlar aras›nda adaletin gerçeklefl-
mesi için koydu¤u ilahi de¤erleri, in-
sanl›¤a ulaflt›rmak için görevlendir-
di¤i peygemberler halkas›n›n son
zinciri Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.
O’nun do¤umu, s›radan bir do¤um
hadisesinin çok ötelerinde, bir çok
de¤iflim ve geliflmenin habercisi ol-
mufltur. ‹nsani de¤erler aç›s›ndan
trajedilerin yafland›¤› bir zaman dili-
minde Hz. Peygamber arac›l›¤› ile
bütün insanl›¤a sunulmufl olan ilahi
hakikatler, müslümanlar›n tarihinde
oldu¤u kadar insanl›k tarihinin ak›-
fl›nda da köklü de¤iflikliklere vesile
olmufltur.

Dünyan›n bir çok yerinde müslü-
manlar›n zulme ve iflkencelere ma-
ruz kald›¤›, ahlâkî de¤erlerin dumu-
ra u¤rad›¤›, ulvî meziyetlerin öne-
mini yitirmeye yüz tuttu¤u günü-
müzde, Kainat›n Efendisi'nin befle-
riyete getirdi¤i yüce ahlâkî de¤erle-

ri bütün befleriyete bir kez daha ha-
t›rlatmam›z ve hat›rlamam›z gerek-
mektedir.

Günümüzde insanl›k bir çok ko-
nuda problemler yaflamaktad›r.
Bunlardan birisi hiç flüphesiz kad›n›n
konumuna, dolay›s›yla aileye yakla-
fl›md›r. Tarihin hemen her devresin-
de bu tür problemlere genellikle pa-
tolojik bir yaklafl›m sergilenmifl, bu
da toplumlarda pek çok huzursuzlu-
¤a sebep olmufltur.

Toplum huzursuzlu¤unun gide-
rilmesinin en önemli unsurlar›ndan
biri, kad›n›n hak ve özgürlüklerini
kullanabilmesi, hak etti¤i konuma
gelmesi ve buna ba¤l› olarak sa¤l›kl›
ailelerin ço¤almas›d›r. Sa¤l›kl› aile,
güçlü ailedir; güçlü ailelerden güçlü
toplum, güçlü toplumlardan da güç-
lü devletler ortaya ç›kar.

Nebraska Üniversitesi “‹nsan Ge-
liflimi ve Aile Bölümü” baflkan› Nick
Stinnett; güçlü ailelerle ilgili yapt›¤›
bir araflt›rma sonucunu aç›klarken,
bu ailelerin üç ortak özelli¤inden
bahseder. Bu özelliklerden birinin
din ve dine ba¤l›l›k oldu¤unu ifade
etmektedir.

O halde, toplumlar›n sa¤l›kl› ya-
p›lanmas›nda din unsurunun göz
ard› edilemeyece¤i hakikati bir kez
daha görülmektedir. Bizler bugün,
güçlü aileleri, güçlü toplumlar›
oluflturmak için erkek ve kad›n ola-
rak; Kur’an ve sünnetin ilahi ve ev-
rensel mesajlar› ›fl›¤›nda kendimize
ça¤dafl bir konum belirlemeliyiz.
Bir fazilet ve hidayet meflalesi olan
Allah’›n elçisini her yönüyle iyi tan›-
mak, onun getirdi¤i evrensel pren-
siplere sahip ç›karak hep birlikte
gelece¤imizi infla etmek durumun-
day›z.

Ailenin ve toplumun en önemli
ve mukaddes varl›¤› olan kad›nlar›-
m›z›n anneler gününü kutluyor, bu
duygu ve düflüncelerle, Kutlu Do-
¤um Haftas›n›n ülkemize, ‹slam ale-
mine ve tüm insanl›¤a bar›fl, mutlu-
luk ve huzur getirmesini temenni
ediyorum.

Ayfle SUCU
Kad›n Kollar› Baflkan›

İ lahi mesaj›n ve bu mesaj› insanl›¤a
ulaflt›ran sevgili Peygamberimizin

bir rahmet Peygamberi oldu¤unu be-
lirterek sözlerine bafllayan Ayfle Sucu,
ilahi rahmet ve ilahi ö¤retinin de insa-
n› muhatap ald›¤›n› belirterek “‹lahi
rahmet ve ilahi ö¤reti insan üzerin-
den bar›fl› ve düzeni tesis ederek mo-
del bir toplum oluflturur. Dinin özün-
de üç temel esas vard›r. Bunlar; bi-
reyde tecelli eden inanç, toplumda
tecelli eden adalet, hem bireyde hem
de toplumda tecelli eden ahlakt›r ki
bunlar insanl›¤›n insanca yaflayabil-
mesi için ödün veremeyece¤i üç
önemli kavramd›r.” dedi.

Bugünün toplumlar›na bak›ld›-
¤›nda insanl›¤›n kötü bir s›nav verdi-
¤ini; kan, fliddet, zulüm, savafllar,
a¤layan, sakat kalan, ölen çocuklar,
inleyen anneler, ahlaki erozyon, bo-
zulan ekoloji, güvensizlik, mutsuzluk
gibi negatif olumsuzluklar›n hakim
oldu¤unu belirten Ayfle Sucu “Evet,
ça¤›m›z›n Hz. Peygamberi anlamaya
fliddetle ihtiyac› var. Ça¤›n sorunlar›-
na karfl› onun örnekli¤inin göz ard›
edilmesi mümkün de¤il. Örnekli¤i-
nin, rehberli¤inin insani, merhamet
boyutlar›, sosyal sorunlar karfl›s›nda
insanl›¤a sunulan reçete gibi.” dedi.

Vahyin ve Peygamberimizin me-
saj›n›n insan› muhatap ald›¤›n› ifade
eden Ayfle Sucu her insan›n farkl›
anlay›fl içerisinde oldu¤unu belirte-
rek “‹nsan ise kad›n ve erkekten
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müteflekkil bir bütündür. Mesaj›,
ö¤retiyi anlamada, yorumlamada,
aktarmada, anlatmada bütünün
birlikte hareket etmesi asloland›r.”
dedi.

Ça¤›m›z›n Hz. Peygambere muh-
taç oldu¤una vurgu yapan Ayfle Su-
cu vahyin ve Peygamberin sundu¤u
mesaj›n ça¤›m›z›n sorunlar›n› çöz-
mede yegane yol oldu¤unu, buna
inan›ld›¤›n›, kurtulufl yolunun da bu
oldu¤unu belirterek “Fakat bir türlü
bu yolda baflar›yla yürüyemiyoruz.
Çünkü meseleyi eksik gö¤üslüyo-
ruz.” dedi.

Hz. Peygamberin getirdi¤i mesaj
ve örnek flahsiyetiyle, tesis etti¤i
toplumun bütün alanlar›na nüfuz
ederken insanl›¤a bir model sundu-
¤unu belirten Ayfle Sucu “O, yoksu-
lu-zengini, siyah›-beyaz›, bedevisi-
medenisi, ensar›-muhaciri, yafll›s›-
genci, kad›n›-erke¤iyle hayata ve
toplum meselelerine bir bütün ola-
rak bakmay› ö¤retti. Ne zaman ki
bütün parçaland›, o zaman sorunlar
içinden ç›k›lmaz oldu. E¤er günü-
müzün kad›n›, flahsiyetini gelifltirir,
her alanda buna din de dahil, temel
meseleleri erkeklerle birlikte gö¤üs-
lemeyi baflar›rsa, inan›n içinde yafla-
d›¤›m›z toplum ve dünya, daha ba-
y›nd›r, daha mamur, daha gerçekçi,
daha ayaklar› yere basan ve daha
sevgi dolu bir dünya olacakt›r.” dedi.

Prof.Dr. Beylü Dikeçligil

Sosyolog gözüyle bak›ld›¤›nda haya-
t›n; etkileflim, al›fl-verifl, etki-tepki
oldu¤unu söyleyerek sözlerine bafl-
layan Prof.Dr. Beylü Dikeçligil sosyo-
külterel hayat›n insan›n önce kendi
kendisi ile, sonra da canl›-cans›z bü-
tün çevresiyle yapt›¤› etkileflim oldu-
¤unu belirterek “Çünkü insan tek
bafl›na hiç bir zaman yaflayamaz. Bir
sosyal varl›kt›r, ancak insan olma
potansiyelini toplum içinde, di¤er in-
sanlarla birlikte yaflayarak, onlarla
etkileflimde bulunarak gerçekleflti-
rebilir. O flans› var ama öyle toplum-
sal yap›larda bu flans› da bulamaya-
bilir.” dedi.

‹nsan›n, eflrefi mahlukattan, esfeli
safiline kadar giden çizgide, herhangi
bir yerde olabilece¤ini ifade eden Dikeç-
ligil. bu noktada birey ve toplum aras›n-
daki etkileflimin son derece önemli ol-
du¤unu belirterek, “Sadece kiflinin ken-
di f›trat›, sahip oldu¤u potansiyel de¤il,
yaflad›¤› flartlar›n da o potansiyelini in-
sanca gerçeklefltirebilmesine imkan
vermesi gerekiyor.” dedi.

Toplum ya da hayat denilen unsu-
run insanlar aras›ndaki etkileflimle
meydana geldi¤ine vurgu yapan
Prof.Dr. Beylü Dikeçligil “Hem insan
hem de toplum bir birine muhtaç, bir
birinin varl›¤›n› tamaml›yor. Bu aradaki
dengeyi en güzel kuran örnek yine Pey-
gamberimizin hayat› olmufl. Öyle ki
onun hayat›n› sadece bir hikaye, olaylar
zinciri olarak görmeyip, olaylar›n arka-
s›ndaki etkiliflimlere bakarak okudu¤u-

muzda, her seferinde kendi hayat›m›z
için güzel fleyler, güzel çözüm yollar›
keflfedebiliyoruz.” dedi.

Etkileflimde ilk basama¤›n, bireyin
kendi kendisiyle etkileflimi ve yüzlefl-
mesi oldu¤unu belirten Prof.Dr. Beylü
Dikeçligil, “Burada insan› insan yapan,
insan› insan olma yolunda kendi iç ba-
flar›s›n›, iç geliflimini oluflturan iki
önemli unsur var. Birincisi öz elefltiri
yapabilmesi, ikincisi ise paylaflabilmek.
Bu tür insanlar›n say›s› toplumda ne
kadar fazla ise, o zaman toplum haya-
t› o küçük küçük etkileflim halkalar› ai-
leden, çevreden, hayat›n di¤er alanlar›-
na do¤ru daha sa¤l›kl› bir biçimde geli-
flebiliyor.” dedi.

‹nsanlara insan olma yolunu öz
elefltiri ve paylaflman›n açt›¤›n› vurgu-
layan Dikeçligil, “Bu temelde etkilefli-
mimizi sa¤l›kl› kurabildi¤imiz ölçüde,
hem kendimize, hem de canl› cans›z
bütün çevremize faydal› olmaya baflla-
yabiliyoruz.” diyerek, öz elefltirinin; ha-
tay› görüp, oraya tak›lmak olmad›¤›n›,
tam tersine hatay› görüp gerekli olan
dersi ald›ktan sonra o iç yolculu¤a, iç
baflar›ya insan olma yoluna devam
edebilme anlam›na geldi¤ini söyledi.

Bireyler aras› etkileflimde en
önemli unsurun, haklar ve ödevler
dengesi oldu¤unu belirten Prof.Dr.
Beylü Dikeçligil, “Bireyler aras› etki-
leflimde en önemli husus insanlar›n
haklar ve görevler, bireyler ve grup-
lar, hatta kurumlar aras›nda haklar
ve görevler dengesinin kurulmufl
olabilmesidir. Buna bakt›¤›m›z za-
man sevgili Peygamberimizin haklar

Sosyal
Kültürel Hayat 

ve
Hz. Peygamber
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görevler dengesini gerek kendi haya-
t›nda, gerekse di¤er etkileflimde bu-
lundu¤u toplumda nas›l sa¤lad›¤›n› ra-
hatl›kla görebiliyoruz. Hatta öylesine ki
Peygamberimizin ço¤u zaman kendi
haklar›ndan çok görevleri ve sorumlu-
luklar› daha da a¤›r bas›yor” dedi.

Sa¤l›kl› etkiliflimde taraflar aras›n-
da haklar ve görevler dengesinin kurul-
mas› gerekti¤ine vurgu yapan Dikeçli-
gil “Sadece haklar bana, görevler sana
anlay›fl› o iliflkinin bir süre sonra, o bi-
reylerin kiflilik yap›lar›na da ba¤l› olan
bir flekilde, tahammül derecelerine gö-
re, bir süre sonra da bozuluyor. Yapt›-
¤›mz her bir iflin, ald›¤›m›z s›fata dair
davran›fllar›m›z›n haklar› ve görevleri
var. Biz bunlar› dengeleyebildi¤imiz öl-
çüde iliflki sa¤l›kl› hale gelebiliyor. Karfl›
taraf›n da haklar› ve görevleri oldu¤u-
nu düflündü¤ümüzde, o zaman o den-
ge zaman zaman bozulsa bile, muhak-
kak düzene girebiliyor.” dedi.

Tarih boyunca efller aras›nda, ka-
d›n-erkek aras›nda hak ve görev den-
gesinin zaman içinde bozuldu¤unu be-
lirten Prof.Dr. Beylü Dikeçligil, bu bo-
zulman›n toplumsal ve tarihsel flartlar›
oldu¤unu ifade ederek “zaman›m›zda
yine bu dengeleri en az›ndan Peyga-
mebirimizin önderli¤indeki toplum ha-
yat›n› örnek alarak dengelemeye çal›fl›-
yoruz.” dedi.

Prof.Dr. Beylü Dikeçligil konuflmas›-
n›n sonunda sosyal hayat›m›z›n düzenli
bir flekilde devam etmesi için Peygam-
ber efendimizin güzel bir örnek oldu¤u-
na vurgu yaparak “Öyle bir de¤erler sis-
temine sahibiz ki, yüce Allah evreni na-
s›l yaratt›ysa, onun iflleyifl düzenini nas›l
kurduysa, sosyal hayatta o düzeni bize
yans›tan de¤erler sistemini de sevgili
Peygamberimizle bize ulaflt›rm›fl ve üs-
telik te onun o güzel hayat›nda en güzel
bir biçimde örneklendirilmifl ve somut-
laflt›r›lm›fl. Biz bunu farketti¤imiz ölçü-
de, de¤iflen zaman flartlar›n› da dikkate
alarak, ama iflin özü hiç de¤iflmeden
yans›tabildi¤imiz oranda hem kendimi-
zin, hem çevremizin, hem de bütün in-
sanl›¤›n gelece¤i için daha güzel ve da-
ha umut vereci olacakt›r.” dedi.

Dr. Sehilan Biler

T ebli¤inde Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in flahsi-

yetini, ahlak›n› ve örnek kiflili¤ini an-
latan Dr. Sehilan Biler her zaman ol-
du¤u gibi günümüzde de sevgili
Peygamberimizin Kur’an-› Kerim’de
Cenab-› Hak taraf›ndan övülen güzel
ahlak›n›n, sadece Müslümanlara de-
¤il, bütün insanl›¤a örnek teflkil etti-
¤ini söyledi.

Peygamber Efendimizin asil flah-
siyetinin cahiliye dönemi putperest-
leri taraf›ndan çok iyi bilindi¤ine ifla-
ret eden Dr. Sehilan Biler, “Siret ya-
zarlar›ndan Derveze’ye göre putpe-
restler onu ‘Üstün ak›ll›, emin, do¤-
ru, kendisini ilgilendirmeyen ifllerle
alakadar olmayan, iyili¤i, güzel ahla-
k› seven ve onlarla tan›nan, kötülük,
çirkin hareket ve fuhflun her türlü-
sünden çekinen, töhmet alt›nda bu-
lunduracak hallerden uzak duran bir
kifli.’ diye tan›yorlard›.” dedi.

Peygamber Efendimizin sevecen
bir tabiata sahip oldu¤unu ifade
eden Biler, “O’nun sevecen tabiat›,
çocuklar› bile kuflatan bir sevgi hale-
si meydana getirmiflti. Oynad›¤› kü-
çük hayvanc›¤› ölen, Enes’in küçük
kardeflini latifeler yaparak teselli et-
miflti.” dedi.

Peygamberimizin bir rahmet ve
merhamat abidesi oldu¤una vurgu
yapan Dr. Sehilan Biler, “Ailesine
duydu¤u merhamet ve flefkat hisle-
ri çok güçlüydü. Fakat fakir Müslü-
manlar›n ihtiyac› O’nun için daha

önemliydi.” dedi. Hz. Peygamberin
günlük hayat›nda s›radan insanlar
gibi davrand›¤›n›, ev ifllerinde Hz. Ai-
fle’ye yard›m etti¤ini dile getiren Dr.
Sehilan Biler Peygamberimizin ahi-
ret hayat›na da çok önem verdi¤ini
ve bu dünyay› ahiretin tarlas› olarak
de¤erlendirdi¤ini ifade ederek flu
olay› anlatt›:

“Hz. Peygamber bu dünyaya pek
az k›ymet verirdi.

Tahrim hadisesinden sonra bir
ay kadar Resulullah efllerinden uzak-
lafl›p bir odaya çekilir. Bu uzlet gün-
lerinde Hz. Ömer izin isteyerek yan›-
na gelir. Hz. Peygamber, üzerinde
hiç bir fley olmayan bir has›r›n üze-
rindedir. Bafl›n›n alt›nda içi hurma li-
fiyle doldurulmufl bir yast›k, yan›nda
duvara as›l› bir post vard›. Hz. Pey-
gamberin s›rt›nda has›r›n izlerini gö-
ren koca Ömer a¤lamaya bafllar, Al-
lah’›n düflman› Kisra ile Kayser sa-
raylardad›r, “Allah’›n Sevgilisi” kuru
bir has›r›n üzerinde..

Hz. Peygamber O’nu flöyle teselli
eder:

“Dünyan›n onlara, ahiretin bize
ait olmas›ndan hoflnut olmaz m›s›n?”

Has›rla ilgili bir baflka hat›ra Min-
hatul Ma’but da yer almaktad›r. Yi-
ne Hz. Peygamberin s›rt›nda has›r
izlerini gören bir ashab› flöyle söyler:

“‹zin verirsen has›r›n üzerine se-
ni koruyacak ve üstünde uyuyaca¤›n
bir fleyler vereyim.” Fakat Resulullah
kabul etmez:

“Ben dünyada bir yolcu gibiyim,
bir a¤ac›n gölgesinde biraz dinlenip

Panel

Temel
Dini Metinler

Aç›s›ndan
Hz. Peygamber



49Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

ve oray› terk edece¤im” Herhalde
Yüce Rabbimize gerçekten kul olma
bilincini bundan daha güzel ifade
eden olamaz.”

Peygamberimizin zorluklar karfl›-
s›nda y›lmayan bir metanet ve azme
sahip oldu¤una vurgu yapan Biler,
“O rahmet Peygamberi, insanlar›n
eziyetini, Allah’›n gazab› ile bir tut-
maz, O’nun himayesi ve rahmetini
tercih ederdi.” dedi.

Hz. Peygamberin çok cömert ve
eli aç›k bir kiflili¤e sahip oldu¤unu
belirten Dr. Sehilan Biler, O’nun
emin, mütevazi ve mükemmel bir
ahlaka sahip oldu¤unu dile getirerek
“Cahiliye devrinin “Emin” lakapl›, bu
dürüst, aile ba¤lar›na önem veren,
zay›f›, yetimi, fakiri gözeten, hakl›-
n›n hakk›n› almas› konusunda titiz,
mütevazi insan›, Peygamberlikle fle-
reflendikten sonra mükemmel ahla-
ki karakterini doruk noktaya ç›kar-
m›flt›r. O, sadece savafllardaki seba-
t›, cesaretiyle de¤il, dünya mal›na
tamah etmemesi, fetihlerden son-
raki refah döneminde bile kendisi ve
ailesi için tercih etti¤i yaflant›s› ile de
bizlere model olmaya devam etmek-
tedir. Her zaman han›mlara yak›flt›-
r›lan merhamet, flefkat ve nezaket
gibi hususlar›n onun kiflili¤ini süsle-
di¤ini görmekteyiz. ‹nflallah sadece
han›mlar›m›z de¤il, erkeklerimiz de
onun bu güzel ahlak›n› kendilerine
örnek al›rlar ve Cenab-› Hakk’›n iste-
di¤i gibi insanl›k içinden ç›kar›lan en
hay›rl› ümmet oluruz.” dedi.

Dr. Müjgan Cumbur

T ürklerin ‹slamiyeti kabulünden
sonraki edebiyat›m›zda Hz. Pey-

gamberin bütün özellikleriyle anla-
t›ld›¤› ve övüldü¤ünü belirterek ko-
nuflmas›na bafllayan Dr. Müjgan
Cumbur “Hz. Peygamber edebiyat›-
m›za bütün özellikleriyle, olanca bü-
yüklü¤ü, çok görkemli haflmeti, üs-
tün ahlak›, bilhassa flefaati ve bü-
tün bunlar›n üstünde Türk’e has bir
sevgi ve sayg›yla girmifltir. Daha ilk
‹slami devir eserlerinden itibaren
yüzy›llar boyu yaz›lan kitaplar›n yir-
minci yüzy›l bafllar›na kadar yüzde
doksan dokuzu Cenab-› Hakk’a
hamd ve flükür cümlesinden sonra
‹slam›n büyük Peygamberine ve
onun mübarek soyuna salat ve se-
lam cümlesiyle bafllam›fl, bu gele-
nek edebiyat kitaplar›m›zda da de-
vam etmifltir. Nitekim ‹slami-Türk
edebiyat›n›n ilk doruk eseri Kutad-
gu Bilig’de bu gelene¤in bafllad›¤›
görülür.” dedi.

Türk tasavvuf tarihinin ilk büyük-
lerinden olan Hoca Ahmet Yesevi’nin
de Divan-› Hikmet adl› eserinde ilk
hikmetinden itibaren Hz. Peygam-
bere duydu¤u sevgi, sayg› ve özlemi
dile getirdi¤ini belirten Dr. Müjgan
Cumbur, “Hoca Ahmet Yesevi

Miskin Ahmed kuluna yazd›r›c› Muhammed
Yetim fakir garibe sahavetli Muhammed

beytiyle, Hz. Peygamber sayesinde
hikmetlerini yazd›¤›n› bildiren bey-

tiyle son vermifltir. Hz. Peygambe-
rin bu dünyadan göçtü¤ü 63 yafl›n-
dan sonra ölümüne kadar toprak al-
t›na kazd›rd›¤› bir yerde yaflad›¤›
düflünülürse Hoca Ahmed’in Pey-
gamberi ne kadar sevdi¤i ortaya ç›-
kar.” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi’den bir, bir
buçuk as›r sonra Anadolu’da Yunus
Emre’nin izlendi¤ini dile getiren
Cumbur “Yunus, çok büyük bir sa-
mimiyetle “Ad› güzel kendi güzel
Muhammed” diye nitelendirdi¤i Hz.
Peygamber için na’tlar yazm›flt›r.”
dedi.

Edebiyat›m›z›n bafllang›c›nda yer
alan bu üç doruk eserden sonra Pey-
gamberimizle ilgili eser türlerine ör-
nek veren Dr. Müjfan Cumbur,
“Bunlar›n bafl›nda Hz. Peygamberin
siret ve suretinden bahseden müba-
rek hayatlar›n›n, hayat tarzlar›n›n,
hareket ve davran›fllar›n›n anlat›ld›¤›
siret ve bu kelimenin ço¤ulu ile ad-
land›r›lan siyer kitaplar› gelir. ‹lk si-
yer kitab›m›z Erzurumlu Kad› Da-
rir’in 1388’de yazd›r›p tamamlad›¤›
Siretü’n Nebi’dir. 14. yy.’da yaflayan
yazar›n as›l ad› Yusufo¤lu Musta-
fa’d›r.” dedi.

Siyer yaz›m›n›n zamanla ilim hali-
ni ald›¤›n› ve sonradan çeflitli dallara
ayr›ld›¤›n› söyleyen Dr. Müjgan Cum-
bur, bu dallardan birinin flemail ilmi
oldu¤unu belirterek “flemail ilminde,
Hz. Peygamberin mübarek vücut ya-
p›s›, güzel ahlak›, faziletleri, hal ve
hareketleri, tav›r ve davran›fllar› k›-
saca flahsi ve özel hayat› üzerinde

Edebiyat›m›zda 
Hz. Peygamber
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durulmufltur. Sahih hadisleri derle-
yen alt› büyük muhaddisten biri ve
bir Türk olan ‹mam Tirmizi hazretle-
ri ilk flemail kitab›n› yazma flerefiyle
müflerref olmufltur.” dedi.

Yine Hz. Peygamberin vücut ya-
p›s›ndan ve hareketlerinden bahse-
den di¤er bir türün de Hilye-i flerif-
ler oldu¤unu ifade eden Cumbur,
“Ayas Paflazade Hakani Mehmed
Bey’in 1598 y›l›nda yazd›¤› Hilye-i
fierif’i bu konuda yaz›lanlar›n flahe-
seridir. Süleyman Çelebi’nin Mevlidi
kadar meflhur olmufl ve Türk top-
lum hayat›nda yer etmifl bir eser-
dir.” dedi.

Siyerden ayr›lan dallardan bi-
rinde Miraciyeler oldu¤unu ifade
eden Dr. Müjgan Cumbur. Hz. Pey-
gamberin mucizelerinin edebiyat›-
m›zda çok yer tuttu¤unu belirterek
“Türk dili ile ilk Miracname Ferha-
düddin Attar adl› bir kifli taraf›ndan
yaz›lm›flt›r.” dedi.

K›sas-› Enbiyalar›n da siyer ki-
taplar›ndan ayr›lan bir baflka dal
oldu¤unu belirten Cumbur, “14.
as›rda Rabguzi’den bafllayarak 19.
yy. Ahmet Cevdet Pafla’dan sonra-
ya kadar yaz›lan K›sas-› Enbiyalar-
da bütün Peygamberler aras›nda
son peygamber olarak Tanr› indin-
de müstesna mevkii de bildirilerek
Hz. Peygambere genifl yer veril-
mifltir.” dedi.

Dr. Müjgan Cumbur konuflmas›-
n›n sonunda Peygamberimizin y›llar
boyu büyük bir sevgi ve sayg›yla
övüldü¤ünü ifade ederek “Hz. Pey-
gamber yüzy›llar boyu büyük bir
sevgi sayg›yla an›l›p övülmüfl, ayr›l›-
¤›n›n ac›s›yla yan›lm›fl, rahmeti ve
aff› beklenmifl, flefaatine s›¤›n›lm›fl,
ayn› zamanda ümmeti olman›n gu-
ruruyla yaflanm›fl, duygular, fikirler
kitaplara dökülüp gelecek kuflaklara
b›rak›lm›fl. Yaz›p b›rakanlara Yüce
Tanr›’dan rahmet, bizleri de Hz.
Peygamberin ümmeti olmak flere-
finden, gelecekte flefaatinden yok-
sun b›rakmamas›n› niyaz ediyo-
rum.” dedi.

Doç.Dr. Aliye Mavili Aktafl

P siko-sosyal yönüyle ‹slamda ka-
d›n, efl ve anne bafll›¤› alt›nda bir

tebli¤ sunan Doç.Dr. Aliye Mavili Ak-
tafl insana hizmet ederken birey ol-
man›n ne denli zor oldu¤unu, iki ve
daha fazla kifliden oluflan bir evlilik
kurumunu, aile kurumunu yürüt-
menin ise bundan çok zor oldu¤unu
belirtti.

‹nsano¤lunun dünyaya geldi¤i ilk
günden itibaren h›zl› fiziksel ve psiko-
lojik geliflim içinde oldu¤unu belirten
Aktafl, “çocu¤un cinsel kimli¤i, k›z ve
erkek olmas›, toplumda ona verilen-
leri ve ondan beklentileri belirlemifl-
tir. Kad›n› ve erke¤i birlikte yaratan
yaradan, toplumsal yaflam›n renkleri-
ni ve devaml›l›¤›n› da sa¤lam›fl görü-
nüyor. ‹çinde yaflad›¤›m›z koflullar ve
günler bu beraberli¤in devam›n› zor-
laflt›ran ve kolaylaflt›ran koflullar› da
beraberinde getirmifltir.” dedi.

Toplumsal yaflant›da nüfusun
%50-51’ini oluflturan kad›nlar›n fizik-
sel, psikolojik ve sosyal aç›dan gelifl-
memifl b›rak›larak toplumun di¤er
yar›s›n› ve toplam›n› fiziksel, psikolojik
ve sosyal aç›dan gelifltirmenin müm-
kün olmad›¤›na iflaret eden Doç.Dr.
Aliye Mavili Aktafl, “Allah bizleri duy-
gu, düflünce ve davran›fllar›m›zla bir
bütün olarak yaratt›. Düflüncemizin
son derece eflitlikçi, duygular›m›z›n
çeliflkili ve ay›r›mc› olmas› durumunda
davran›fllar›m›z›n da tutars›z olmas›
kaç›n›lmaz oluyor. Günümüzde yafla-
d›¤›m›z tart›flmalar›n büyük bir bölü-

münde düflünsel ve entelektüel ola-
rak geliflmifl bir çok erkek kad›nlara
eflit haklar verilmesi, onlara da adil
davran›lmas› gerekti¤ine inan›yor.
Ancak kar›s›n› veya k›z›n› kontrol ede-
mem korkusuyla e¤itim hakk›ndan
yararlanmas›n› istemiyor. Bu tutar-
s›zl›klar içinde nas›l bir adaletten söz
edebiliriz. Günümüzde toplumda ve
ailesinde konuflan kad›n›n, hak ve hu-
kuk arayan kad›n›n, kendisini ortaya
koymaya çal›flan kad›n›n olmas› er-
kekleri idare noktas›nda zor bir du-
rumla karfl› karfl›ya b›rak›yor.” dedi.

Erkeklerle eflit bir yaflam arzula-
yan kad›nlar›n büyük s›k›nt›larla kar-
fl›laflt›¤›n› ifade eden Aktafl “Erkekle
eflit flartlarda ifl yaflam›n› yürütmek
durumunda kalan kad›n, bir çok yön-
den idareci olmak durumundad›r.
Evdeki iflleri, çocuklar›n e¤itimini,
sosyal yaflamda eflinin yan›nda yer al-
mak, çekirdek aile d›fl›ndaki aile üye-
leriyle ilgilenmek durumundad›r. Bu
denli yüklü alanlar›n sorumluluklar›n›
tek bafl›na üstleniyor olmak tüketici
ve y›prat›c› bir süreçtir. Bütün bu yü-
kümlülükler aras›nda kad›n›n eflin-
den bekledi¤i duygusal destek ve bi-
raz iltifat olmaktad›r. Ancak evinde
farkl› sokakta ve iflinde farkl› bir kifli-
lik özelli¤i gösteren iki eflin de en ya-
k›nlar›nda birbirine ve çocuklar›na
özen ve ilgi göstermekten imtina et-
meleri ya da birbirlerine iltifatta daha
cimri davranmalar› görülebilmekte-
dir. Bu durum kiflinin do¤al aile orta-
m›nda kendini ortaya koyabilmesi ile
ilgili sorundur.” dedi.
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Doç.Dr. Aliye Mavili Aktafl, kendini
ortaya koyma ile ilgili tan›mlar› da flu
flekilde s›ralad›.

• Sald›rgan ya da pasif olmadan
kendimizi ifade edip yeteneklerimizi
ortaya koyabilme, baflkalar›n›n dü-
flüncelerine önem vererek, kendi dü-
flüncelerimizin de önemli oldu¤unu
bilerek davranmak.

• Baflkalar›n›n haklar›na sayg›
göstererek, kendi bireysel haklar›m›-
z› ortaya koymak.

• Duygu, düflünce ve istemlere
uygun davranmak, duygu ve düflün-
celerin fark›nda olup, bunlara ters
düflen bir durum karfl›s›nda kendisi
olmak; iletiflimi bafllatabilme yetene-
¤ine sahip olmak, baflkalar›n› d›flla-
madan onlar› da kabul edip, kendi
duygu ve düflüncemizi ifade edebil-
mek, kendi gereksinimleri için baflka-
lar›ndan herhangi bir fleyi isteyebil-
mek, “evet” ya da “hay›r” diyebilmek,
duygu ve düflüncelerinin ayr› ayr› far-
k›nda olup bunlar› kendine kolayca
tarif edebilmek, kabul edebilmek, sa-
vunuculuktan uzak olabilmek.

• Kiflinin kendi do¤as›n› tan›-
mas› ve buna uygun davran›rken
çevresindeki insanlar›n tutum, dav-
ran›fl ve isteklerine sayg› gösterme-
si, pasif iletiflim yerine, insanlara
zarar vermeden aktif iletiflim yolla-
r›n› tercih etmesi (anlayan, anlatan,
anlaflan olabilmesi), kendi kiflisel
potansiyellerini de¤erlendirme, ge-

lifltirme yolunda çaba göstermesi,
kiflinin kendini ortaya koyarken sal-
d›rganca bir tutum benimsemeden
ve pasif kalmadan fikrini belirtmesi
olarak tan›mlayabiliriz.”

Genellikle kendini ortaya koyabil-
me ile bencil olman›n kar›flt›r›ld›¤›n›
ifade eden Aktafl, “Kendini ortaya
koymak, kiflinin her durumda istedi¤i
gibi davranmas› ya da ille de baflkala-
r›na istediklerini yapt›rmas› anlam›n›
tafl›maz. Böyle bir kifli bencil de¤ildir.
Kendini yönlendiren, deste¤i baflka
insanlardan ziyade kendinden alan
bir kiflidir. Karfl›m›zdaki insan›n bizim
istedi¤imiz gibi olmas›n› ve davran-
mas›n› beklemek bencilliktir. Çevre-
mizdekilerin, hatta en yak›n›m›zdaki
çocu¤umuz ve eflimizin s›n›rlar›na
girmeden onun dünyas›na müdahale
etmeden yaflama sorumlulu¤u gelifl-
tirmek oldukça güç bir ifltir.” dedi.

Erkek ve kad›n aras›ndaki ikili ilifl-
kilerde uzlaflma ve uyum konusu
üzerinde duran Doç.Dr. Aliye Mavili
Aktafl “‹kili iliflkilerde kad›n›n ve erke-
¤in kendini ortaya koyma ve haklar›y-
la ilgili bilinç düzeylerinin geliflmesi,
bunlarla ilgili kabulleri hem kendileri,
hem karfl›s›ndaki eflleri için onlar› uz-
laflma ve uyum içindeki anlaflmalara
götürür. Ancak anlaflma taraflar›n
her ekisini de hoflnut ederse mutlu-
luk kayna¤› olabilir. Sevgi ve mutluluk
içindeki aile yaflant›s›nda taraflar›n
alma, verme, isteme düzeylerinde

sorunlar yoktur. Alma, verme ve iste-
me yaln›zca maddi unsurlardan olufl-
maz. Karfl›m›zdakinden ilgi ve des-
tek, sorumluluk isteme, onun zama-
n›n› isteme de iliflkeleri bekleyen te-
mel unsurlardand›r. Bunlar yarada-
n›n bireye iliflkin verdi¤i sorumluluk-
lardand›r.” dedi.

Erkek ve kad›n›n eflit oldu¤unu ve
dinde buna vurgu yap›ld›¤›n› ifade
eden Aktafl “Allah’›n hükümlerinde
ve ayetlerinde hem kad›n, hem erke-
¤in birarada say›lmas› ahlaki ve ma-
nevi olarak eflitlik anlay›fl›ndan kay-
naklan›yor.” dedi.

Doç.Dr. Aliye Mavili Aktafl konufl-
mas›n›n sonunda kad›n›n kendini ifa-
de etmesi ve haklar›n› kazanmas› du-
rumunda toplumun dengeli bir yap›-
ya sahip olaca¤›n› ifade ederek, “Ken-
dini ifade edebilen, kendini gerçek-
lefltirmifl hak ve özgürlüklerinin far-
k›nda olan annelerin yetifltirece¤i ço-
cuklar›n daha mutlu bir evlilik formu
oluflturaca¤›na inan›yorum. Annenin
ma¤dur oldu¤u, annenin itildi¤i ve
eziklik hissetti¤i bir toplumun evlat-
lar› mecliste bulunsa da, adalet da-
¤›tmada eksiklikleri olabilir. Kendi bi-
reyselli¤ini ve özgürlü¤ünü içine sin-
dirip karfl›s›ndakinin hak ve özgürleri-
ne kendisi kadar sayg›l› bir ortamda
yetiflen çocuklar›n gelece¤imizin
umudu olarak adalet, özgürlük ve
mutluluk da¤›tmas› ve paylaflmas›
dile¤iyle.” dedi. TDV
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fiubelerimizden
Faaliyetler

AKSARAY

A ksaray’da Kutlu Do-
¤um Haftas› çeflitli

etkinliklerle kutland›.
Hafta münasebetiyle
Kültürpark Dü¤ün Salo-
nunda “‹slamda Aile Sa-
adeti” konulu konferans

düzenlendi. ‹l Müftü Ve-
kili Mustafa Ero¤lu’nun
aç›fl konuflmas›n› yapt›¤›
konferansa tebli¤ci ola-
rak Kayseri ‹l Müftüsü
Necmettin Nursaçan ka-
t›ld›. Peygamberimizin
ahlak›, aile hayat› ve ör-
nek flahsiyetinin anlat›l-

GÜMÜfiHANE

H afta münasebetiyle
Gümüflhane fiubemiz

taraf›ndan bir dizi etkinlik
gerçeklefltirildi. Bu etkin-
liklerden biri de Atatürk
Kültür Merkezi Salonunda
düzenenlenen “Dinin Dün-
ya Bar›fl›na Katk›s›” konulu
konferanst›. Konuflmac›
olarak Atatürk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Doç.Dr. M. Hanefi Pa-
lab›y›k’›n kat›ld›¤› konfe-
rans›n aç›fl konuflmas›n›
Gümüflhane Müftüsü
M.Cüneyt Kavflut yapt›.

Cüneyt Kavflut yapt›¤›
konuflmada, Peygamber
efendimizin hayat›n›n ör-
nek al›nmas›n›n flart oldu-

d›¤› konferansa, il proto-
kolu, siyasi parti temsilci-
leri, ilçe ve kasaba beledi-
ye baflkanlar›, ilçe müftü-
leri ve kalabal›k bir toplu-
luk kat›ld›.

Gül günü kampanyas›
çerçevesinde Aksaray Va-
lisi Avni Cofl ve di¤er da-

R‹ZE

Kutlu Do¤um Haftas› bu
sene Rize ilimizde bü-

yük bir coflku ve heyecanla
kutland›. De¤iflik alanlarda
düzenlenen etkinlikler haf-
taya ayr› bir anlam katt›.

Rize fiubemiz taraf›n-
dan “Hz. Peygamber ve ‹n-
san ‹liflkileri” konulu bir
panel düzenlendi. Panele
Rize ‹lahiyat Fakültesi De-
kan› Prof.Dr. Kemal San-
d›kç›, ‹l Müftüsü Zeki Sa-
yar, Yard.Doç.Dr. Ahmet
Koç, Yard.Doç.Dr. Ahmet
‹shak Demir konuflmac›
olarak kat›ld›lar. Peygam-
ber efendimizin örnek
flahsiyetinin anlat›ld›¤› pa-
nele vatandafllar›m›z›n yo-

ire amirlerine ziyaretler
düzenleyip gül takdim
eden Aksaray fiubemiz
Mevlid Kandili akflam›
Merkez Ulu Camii’nde
Mevlid-i fierif okuttu, ay-
r›ca hafta boyunca ha-
n›mlara yönelik program-
lar da icra etti.

¤un bir ilgi gösterdi¤i mü-
flahade edildi.

Hafta dolay›s›yla halk›
bilinçlendirmek amac›yla,
Rize fiubemizce “Hz. Pey-
gamber ve ‹nsan ‹liflkileri”,
“Hz. Peygamberin Hayat›
ve Örnek Kiflili¤i”, “Örnek
fiahsiyet Olarak Hz. Pey-
gamber”, “Din ve Ahlak”,
“Din Kültürü ve Ça¤dafll›k”,
“Dinin Dünya Bar›fl›na Kat-
k›s›” ve “Hz. Muhammed’in
Davet ve Tebli¤ Metodu”
konular›nda panel ve kon-
feranslar tertip edildi.

Hafta münasebetiyle
düzenlenen etkinlerden biri
de 01-15 May›s tarihleri
aras›nda düzenlenen Dini
Yay›nlar Fuar› idi. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› ile Türkiye

¤unu dile getirerek, “Biz
Müslümanlara, özellikle gü-
nümüz nesline düflen en
önemli görev Hz. Peygam-
berin hayat›n› ö¤renmek,
O’nu kendimize örnek ala-
rak sünneti seniyyesine itti-
ba etmektir” dedi.

Doç.Dr. M. Hanefi Pala-
b›y›k da konferansta sun-
du¤u tebli¤inde; dinin
dünya bar›fl›na katk›s›n› di-
le getirerek, Peygamber
efendimizin hayat›ndan
örnekler verdi.
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Diyanet Vakf› yay›nlar›n›n
da yer ald›¤› fuara bir çok
firma ifltirak etti. Dini Ya-
y›nlar Fuar›n›n aç›l›fl›n› Ada-
let Bakan› Cemil Çiçek, Rize
Valisi Enver Saliho¤lu ve ‹l
Müftüsü Zeki Sayar yapt›.

Ö¤rencilere yönelik et-
kinlikler de düzenleyen Ri-
ze fiubemiz, ilkö¤retim ö¤-
rencileri aras›nda “Pey-
gamber Sevgisi”, ortaö¤re-
tim kurumlar› aras›nda
“Ahlaki Kiflili¤i-
mizin Oluflma-
s›nda Peygam-
berin Örnekli¤i”
konulu fliir ve
kompozisyon ya-
r›flmalar› yapt›.
Kur’an kurslar›
a r a s › n d a ,

Kur’an-› Kerimi güzel oku-
ma yar›flmas› ile dini bilgi-
ler yar›flmas› da düzenle-
yen Rize fiubemizim an-
laml› faaliyetlerinden biri
de; Milli E¤itim Müdürlü¤ü
ile iflbirli¤i yap›larak ilkö¤-
retim okullar›n›n 5. 6. 7. ve
8. s›n›f ö¤rencilerini kapsa-
yan, din ve kültürel a¤›rl›k-
l› 100 sorudan oluflan ki-
tapç›¤›n cevapland›r›lmas›
faaliyeti idi.

SAKARYA

K utlu Do¤um Haftas›
Sakarya ilimizde, Sa-

karya Müftülü¤ü ve Sakar-
ya fiubemizin iflbirli¤i ile de-
¤iflik etkinliklerle kutland›.

Hafta münasebetiyle
Atatürk Kapal› Spor Salo-
nunda “Dinin Dünya Bar›fl›-
na Katk›s›” konulu bir kon-
ferans düzenlendi. Konufl-
mac› olarak Marmara Üni-
versitesi ‹lahiyat Fakültesi

Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Bay-
raktar Bayrakl›’n›n kat›ld›¤›
konferansa, Sakarya Valisi
M.Cahit K›raç, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Aziz Du-
ran, ilçe belediye baflkanla-
r›, daire amirleri ve kalaba-
l›k bir topluluk ifltirak etti.

Konferans›n aç›fl ko-
nuflmas›n› yapan Sakarya
Müftüsü ve Türkiye Diya-
net Vakf› fiube Baflkan›
Ahmet fiark Peygamber
Efendimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.)’in hayat›ndan
örnekler vererek herkesin
Peygamberimizi örnek al-
mas› gerekti¤ini söyledi.

Prof.Dr. Bayraktar Bay-
rakl› sundu¤u tebli¤inde, ‹s-
lam›n bar›fl ve kardefllik dini
oldu¤una vurgu yaparak
“Müslüman demek bar›fl
demektir. Bar›fl›n oldu¤u
yerde emniyet vard›r, bar›-
fl›n olmad›¤› yerde ise emni-
yetten söz edilemez. Bar›fl›n
oldu¤u yerde güven vard›r,
zaten Müslüman da güveni-
lir kifli demektir.” dedi.

Peygamber Efendimi-
zin hayat›ndan de¤iflik ke-
sitler sunan Prof.Dr. Bay-
raktar Bayrakl›, ‹slam›n in-
sanlara verdi¤i hak ve öz-
gürlüklerden söz etti.

3000 kiflinin izledi¤i
konferansta kat›l›mc›lara
gül, dini yay›n ve Kur’an al-
fabesi takdiminde bulunan
Sakarya fiubemiz, ayr›ca ye-
mek ikram›nda da bulundu.

Hafta münasebetiyle
Merkez A¤a Camii esnaf›
da 2000 kiflilik yemek ha-
z›rlatarak vatandafllara ik-
ramda bulundu. Sakaryal›
esnaflar da hafta boyunca
indirimli sat›fllar yapt›lar.

Hafta münasebetiyle
Sakarya fiubemiz taraf›n-
dan düzenlenen etkinlik-
lerden birisi de Abas›yan›k
Sanat Merkezinde Prof.Dr.
Suat Cebeci’nin kat›l›m›yla
düzenlenen konferanst›.
çok say›da vatandafl›n iflti-
rak etti¤i konferansta ka-
t›l›mc›lara yine gül ve
Kur’an alfabesi da¤›t›ld›.
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fiubelerimizden Faaliyetler

19 MAYIS

K utlu Do¤um Haftas› bu
y›l 19 May›s ilçesinde,

Vak›f fiubemiz ve ilçe Müftü-
lü¤ünün gerçeklefltirdi¤i de-
¤iflik etkinliklerle kutland›.

19 May›s fiubemiz ta-
raf›ndan hafta münasebe-
tiyle “Model fiahsiyet Ola-
rak Hz. Peygamber ve
Hoflgörü” konulu bir kon-
ferans düzenlendi. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› Din ‹flleri
Yüksek Kurulu Uzman› Dr.
Yaflar Yi¤it’in konuflmac›
olarak kat›ld›¤› konferansa
vatandafllar büyük ilgi gös-
terdi. Konferans›n bitimin-
de, yine flubemiz taraf›n-

dan hafta münasebetiyle
ö¤rencilere yönelik olarak
düzenlenen kompozisyon
ve fliir yar›flmalar›nda de-
receye giren ö¤rencilere
ödülleri takdim edildi. Ay-
r›ca konferansa kat›lan iz-
leyicilere de Kutlu Do¤um
Pilavi ikram edildi.

Hafta münasebetiyle ,
‹l Müftüsü Osman fiahin,
‹lçe Müftüsü Ahmet Bulut,
civar ilçe müftüleri, din gö-
revlileri, ilçe bürokratlar›
ile erkek ve kad›ndan olu-
flan 3000 kiflilik topluluk
ellerinde güllerle Kutlu Do-
¤um Sevgi Yürüyüflü ad›
alt›nda bir yürüyüfl ger-
çeklefltirdi.

ALTINYAYLA

Kutlu Do¤um Haftas›
münasebetiyle Alt›n-

yayla fiubemiz taraf›ndan
aç›k alanda 3000 kiflinin
kat›l›m›yla bir program dü-
zenlendi. Program›n aç›fl
konuflmas›n› ‹lçe Müftüsü
Fatih Kurt yapt›. Fatih Kurt
yapt›¤› konuflmada Kutlu
Do¤um Haftas›’n›n anlam
ve önemine de¤inerek,
hafta münasebetiyle yap›-
lacak etkinlikleri anlatt›.

Programa konuflmac›
olarak kat›lan C.Ü. ‹lahiyat
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç.Dr. Abdullah Kahra-

man Peygamber efendi-
mizin hayat›ndan örnekler
sunarak, yüryüzünde bar›-
fl›n hakim olmas› için Hz.
Peygamberin örnek al›n-
mas› gerekti¤ini ve Pey-
gamberimizin getirdi¤i ev-
rensel prensiplere her za-
mankinden daha çok ihti-
yaç duyuldu¤unu anlatt›.

Hafta münasebetiyle
Alt›nyayla fiubemiz tara-
f›ndan 2000 kiflilik Kutlu
Do¤um Afl› ad› alt›nda etli
pilav ve ayrandan oluflan
yemek; Tahtyurt köyünde
düzenlenen konferansa ifl-
tirak eden kat›l›mc›lara ik-
ram edildi.

ARAÇ

Kutlu Do¤um Haftas›n›
dolu dolu kutlayan flu-

belerimizden birisi de Araç
fiubemizdi. Hafta münase-
betiyle yar›flmalar, konfe-
ranaslar, spor müsabaka-
lar› ve sosyal faaliyetler
gerçeklefltirildi.

Hafta münasebetiyle
fakir, kimsesiz ve yard›-
ma muhtaç vatandafllar›-
m›z›n muayeneleri Araç
Devlet Hastanesi Baflha-
kemi Dr. Batu Mermertafl
baflkanl›¤›nda oluflturu-
lan bir ekip taraf›ndan ya-
p›larak ilaçlar› da fiube-
miz taraf›ndan temin
edildi. Ayr›ca yine sosyal
yard›m çerçevesinde 42
fakir ve yard›ma muhtaç
vatandafl›m›za g›da mad-

ÇARfiAMBA

H er y›l oldu¤u gibi bu
y›l da Kutlu Do¤um

Haftas› Çarflamba fiube-
miz taraf›ndan de¤iflik
etkinliklerle kutland›.

Hafta münasebetiyle,
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
Din ‹flleri Yüksek Kurulu
Uzman› Yüksel Salman’›n
konuflmac› olarak kat›ld›-
¤› “Model fiahsiyet Olarak
Hz. Muhammed” konulu
bir konferans düzenleyen
Çarflamba flubemiz, din
görevlilerimiz ve Sa¤l›k
Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile 15
sün süreyle ilaç toplama
kampanyas› gerçeklefltir-

desinden oluflan yard›m
paketleri verildi.

‹lkö¤retim ö¤rencileri
aras›nda bilgi yar›flmas› dü-
zenleyen Araç fiubemiz,
Araç Kaymakaml›¤› taraf›n-
dan organize edilen 19 Ma-
y›s Hal› Saha Gençlik Tur-
nuvas›na ifltirak ederek bi-
rincilik elde etmifltir.

Erkek ve bayanlara yö-
nelik konferanslar düzen-
leyen Araç flubemizin
önemli etkinliklerinden bi-
risi de, ilçe müftülü¤üne
ba¤l› din görevlilerin katk›-
lar›yla ilk ve orta ö¤retim
ö¤rencilerine sa¤lanan
burs yard›m› oldu. Din gö-
revlilerimizin katk›lar›yla
baflta flehit çocu¤u, yetim
ve kimsesiz ö¤rencilere
toplam befl milyara yak›n
burs yard›m› yap›ld›.

di. Yine sa¤l›k alan›nda il-
çe müftüsü ve 50 görev-
linin kat›l›m› ile “Kan Ba-
¤›fl› Kampanyas›” baflla-
t›ld›. Sa¤l›k alan›ndaki bir
de¤iflik etkinlik de Pey-
gamberimizin do¤um
gecesi Çarflamba Devlet
Hasnatesinde dünyaya
gelen çocuklara tak›lan
hediye alt›n ve isim ver-
me idi.

Kutlu Do¤um Haftas›-
na her kesimden insan›n
kat›lmas› ve daha coflku-
lu kutlanmas› amac›yla
Kutlu Do¤um fienli¤i ad›
alt›nda bir flölen düzen-
lendi. De¤iflik alanlarda
etkinliklerin icra edildi¤i
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flölene Samsun ‹l Müftü-
sü Osman fiahin, Çarflam-
ba Belediye Baflkan› Hü-
seyin Dündar, civar ilçe
müftüleri ve kalabal›k bir
topluluk kat›ld›.

Etkinliklerden birini
de “Sevgi ve Kardefllik
Yürüyüflü” ad› alt›nda ya-
p›lan genifl kat›l›ml› yürü-
yüfl oluflturdu. Yürüyüfle
Çarflamba Kaymakam›
Nurettin Yücel, Samsun ‹l
Müftüsü Osman fiahin,
Belediye Baflkan› Hüseyin
Dündar, Emniyet Müdü-
rü Sebahattin Artun, da-
ire amirleri, din görevlile-
ri ve kalabal›k bir topluluk
kat›ld›.

DADAY

D aday fiubemiz Kutlu
Do¤um Haftas› mü-

nasebetiyle “Din, Kültür
ve Ça¤dafll›k” konulu bir
konferans düzenlendi.
Kastamonu E¤itim Mer-
kezi Müdürü Mehmet Ali
Kurt’un konuflmac› olarak
kat›ld›¤› konferans›n aç›fl
konuflmas›n› ‹lçe Müftüsü
Metin Arcakl›o¤lu yapt›.
Konferans›n sonunda lise
ve ilk ö¤retim ö¤rencileri-
ne yönelik olarak düzenle-
nen kompozisyon ve fliir
yar›flmalar›nda dereceye
giren ö¤rencilere Kasta-
monu ‹l Müftüsü Kamil
Baran taraf›ndan ödülleri
verildi.

Bayanlara yönelik dü-
zenlenen “Din ve Ahlak”

konulu konferansa da, ko-
nuflmac› olarak Kastamo-
nu ‹l Müftülü¤ü Din Hiz-
metleri Uzman› Ayflegül
Corto¤lu kat›ld›.

Hafta münasebetiyle,
Daday Devlet Hastanesi,
SSK Ball›da¤ Gö¤üs Has-
tal›klar› Hastanesi ve Ce-
zaevindeki mahkumlar›
ziyaret eden ‹lçe Müftüsü
Metin Arcakl›o¤lu bafl-
kanl›¤›ndaki ekip burada-
ki vatandafllara geçmifl
olsun dileklerinde bulun-
da. Ayr›ca büyük bir kat›-
l›mla ilaç toplama kam-
panyas› gerçeklefltiren
Daday fiubemiz, kampan-
ya neticesinde toplanan
maddi olarak 10 milyar
TL. tutar›ndaki ilac› Da-
day Devlet hastanesine
teslim etti.

okullar ve halk›n genel kat›-
l›m›yla 40 hadis-i flerifi me-
ali ile beraber ezbere oku-
ma yar›flmas›, Kur’an-› gü-
zel okuma yar›flmas›, haf›z-
l›k yar›flmas›, ezan-› güzel
okuma yar›flmas› ve voley-
bol yar›flmas› düzenledi.

Sosyal alanda da bir dizi
etkinlik gerçeklefltiren ‹ne-
göl flubemiz; Devlet ve SSK
hastanelerinde yatan has-
talar› ziyaret ederek geçmifl
olsun dile¤inde bulunup çe-
flitli hediyeler verdi. Okulla-
r›n kütüphanelerine konul-
mak üzere kitap yard›m›n-
da bulunan ‹negöl fiubemiz,
düzenlenen yar›flmalarda
dereceye girenlere de¤iflik
hediyeler takdim etti.

‹NEGÖL

B ir dizi etkinlikle Kutlu
Do¤um Haftas›n› kut-

layan ‹negöl fiubemiz, haf-
ta münasebetiyle “Din-
Kültür ve Ça¤dafll›k” konu-
lu bir konferans düzenledi.
Konuflmac› olarak ‹l Müf-
tüsü A.Zeki Elturan’›n ka-
t›ld›¤› konferansta kat›l›m-
c›lara gül takdim edildi.

Hafta münasebetiyle
çeflitli alanlarda yar›flmalar
düzenleyen ‹negöl fiubemiz;
lise ve dengi meslek okulla-
r› aras›nda Peygamberimi-
zin hayat› ile ilgili kompozis-
yon ve fliir yar›flmas›, din gö-
revlilerine yönelik hutbe
metni yazma yar›flmas›,
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fiubelerimizden Faaliyetler

KDZ. ERE⁄L‹

Kutlu Do¤um Haftas›
her y›l oldu¤u gibi bu

y›l da Kdz. Ere¤li flubemiz
taraf›ndan de¤iflik etkin-
liklerle kutland›.

Hafta münasebetiyle
Kdz. Ere¤li AKM konfe-
rans salonunda “Ahlak Ek-
seninde Din” konulu bir
konferans düzenlendi. Sa-
karya Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi ö¤retim üyele-
rinden Prof.Dr. Ali Erbafl’›n
konuflmac› olarak kat›ld›¤›
konferans›n aç›fl konufl-
mas›n› yapan Vak›f fiube
Baflkan› Mehmet Sönme-
zo¤lu Kutlu Do¤um Hafta-
s›’n›n bir çok ülkede çeflitli
etkinliklerle kutland›¤›n›
ifade ederek Kdz. Ere¤li’
de Peygamberimizin ör-
nek ahlak›n› ve kiflili¤ini
anlatmak amac›yla bir dizi
etkinli¤in düzenlendi¤ini
söyledi.

Prof.Dr. Ali Erbafl da
sundu¤u tebli¤inde, Pey-

gamber efendimizin ahla-
k›ndan örnekler vererek,
insanl›¤›n dürüst, huzur ve
güvenli bir ortamda yafla-
yabilmesinin tek yolunun
da Peygamber efendimizi
örnek almakla mümkün
olaca¤›n› söyledi.

‹lkö¤retim ve lise ö¤-
rencilerine yönelik “Dinin
Dünya Bar›fl›na Katk›s›”
konulu kompozisyon yar›fl-
mas› düzenleyen fiubemiz,
Kur’an kurslar› aras›nda
da bilgi yar›flmas› gerçek-
lefltirdi.

Haftan›n renki yönle-
rinden birini de, Kdz.
Ere¤li Müftülü¤ü Türk Ta-
savvuf Musikisi Korosu ta-
raf›ndan icra edilen konser
oluflturdu. Yaklafl›k 1500
kiflinin kat›ld›¤› konserde
duygulu anlar yafland›.

Bu sene gül günü kam-
panyas›n› devam ettiren
Kdz. Ere¤li fiubemiz de¤i-
flik yerlerde Kutlu Do¤um
Afl› ad› alt›nda vatandaflla-
r›m›za ikramda bulundu.

KOCAKÖY

K ocaköy flubemiz, çevre
bilincinin oluflmas› ve

Kocaköy’e yeflil bir alan ka-

zand›rmak amac›yla a¤aç-
land›rma kampanyas› çer-
çevesinde yaklafl›k 1000
adet çam, akasya ve ç›nar
fidan› dikti.

GEBZE

Kutlu Do¤um Haftas›n›
etkili bir flekilde kut-

layan Gebze fiubemiz
hafta münasebetiyle “Di-
nin Dünya Bar›fl›na Kat-
k›s›” konulu bir konfe-
rans düzenledi. Doç.Dr.
Nihat Temel’in konufl-
mac› olarak kat›ld›¤› kon-
ferans›n sonunda maddi
durumu iyi olmayan va-
tandafllar›m›za yemek ik-
ram›nda bulunuldu.

Hafta münasebetiyle
100 fakir çocu¤u sünnet

ettiren Gebze fiubemiz,
100 fakir aileye de 40’ar
milyon TL. de¤erinde g›-
da yard›m›nda bulundu.

Lise ö¤rencileri ara-
s›nda “Uyuflturucu Ba-
¤›ml›l›¤› ve Dini Çözümler
konulu kompozisyon ya-
r›flmas› düzenleyen ve
dereceye giren ö¤renci-
lere 500.000.000.TL.
ödül da¤›tan Gebze fiu-
bemiz Özürlü ve Engelli-
ler Okulu’nun da iki s›n›-
f›n› 5.000.000.000.TL.
harcayarak komple tefrifl
etti.

NAZ‹LL‹

N azilli fiubemiz taraf›n-
dan “Yaflayan Hurafe-

ler ve Bat›l ‹nançlar” konu-
lu konferans düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversi-
tesi ‹lahiyat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.
Nevzat Afl›k’›n konuflma-
c› olarak kat›ld›¤› konfe-
rans Nazilli Belediyesi Ti-
yatro Salonunda gerçek-
lefltirildi.

Konferans›n aç›fl ko-
nuflmas›n› yapan Nazilli

Müftüsü Osman fien; Top-
lum yaflant›s›na girmifl bir
çok bat›l inanç ve hurafe-
lerin bulundu¤unu belirte-
rek “Günümüzde ‹slam dini
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ile ba¤daflmayan; ilme,
akla ve mant›¤a uymayan
o kadar çok hurafe ve ba-
t›l inanç var ki, bunlara
inananlara hem hayret
ediyor, hem de üzülüyo-
rum” dedi.

Prof.Dr. Nevzat Afl›k
da konferansta sundu¤u
tebli¤inde, ‹slam dinin in-
sanlar›n yaflant›s›n› zorlafl-
t›rmay›p kolaylaflt›rd›¤›n› ,
‹slam›n cehalete savafl aç-
t›¤›n›, ilme ve ö¤renmeye
büyük önem verdi¤ini be-
lirterek, “‹slam dini, zor-

luk dini de¤ildir. Tam aksi-
ne bir kolayl›k dinidir. Din-
le ilgili konular› çocuklara
ve ö¤renmek isteyenlere
anlat›rken çok dikkatli ol-
mal›y›z. peygamberimiz
yaflam› boyunca hurafeleri
ortadan kald›rmak için
mücadele etmifltir. hurafe
demek bat›l inanç demek-
tir, bunamakt›r. Allah he-
pimizi cehalet ve sefalet-
ten korusun. Bizler hepi-
miz birer insan olarak sev-
gilimizden gelen bir mek-
tubu hiç bekletmeden

aç›p hemen okuruz. Oysa
Kur’an-› neden okumuyo-
ruz, bu da Allah’›n bize

gönderdi¤i bir mektup de-
¤il mi, neden okumuyo-
ruz?” dedi.

‹lahiyat Fakültesi Dekan›,
çeflitli fakültelere mensup
ö¤retim üyeleri, Nilüfer
Kaymakam›, baz› ilçe bele-
diye baflkanlar›, daire
amirleri ve civar ilçe müf-
tüleri kat›ld›.

Hafta münasebetiyle,
Gölyaz› Beldesi Yeni Camii
ve Belediye Meydan›nda
3000 kiflilik etli pilav ikra-
m›nda da bulunan Nilüfer
fiubemiz; kan ba¤›fl› kam-
panyas› bafllat›p, ö¤renci-
lere yönelik fliir ve kom-
pozisyon yar›flmas› dü-
zenledi.

N‹LÜFER

Kutlu Do¤um Haftas›,
Bursa Merkez Nilüfer

ilçesinde de, Müftülük,
Türkiye Diyanet Vakf› Nilü-
fer fiubesi, U.Ü. ‹lahiyat
Fakültesi ve ‹lçe Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile
bir dizi etkinlikle kutland›.

Nilüfer fiubemiz hafta
münasebetiyle, U.Ü. ‹lahi-
yat Fakültesi iflbirli¤i ile
konferans ve tasavvuf mu-
sikisi konseri düzenledi.
Aç›fl konuflmas›n› ‹lçe Müf-
tüsü M.Faruk Arvas’›n

SA‹MBEYL‹

S aimbeyli fiubemizce
geleneksel hale getiril-

meye çal›fl›lan aflure gün-
lerinin sekizincisi büyük bir
kat›l›mla gerçeklefltirildi.

Vatandafllar›m›z›n bir-
lik ve beraberli¤ini pekifl-
tirmek amac›yla Saimbey-

li fiubemiz ve hay›rsever-
lerin katk›lar›yla 4000 ki-
flilik olarak haz›rlanan
aflure, üç camiye, iki ö¤-
renci yurduna ve tafl›mal›
e¤itim kapsam›nda Sos-
yal Yard›mlaflma ve Daya-
n›flma Vakf›’n›n yemek
verdi¤i ö¤rencilere ikram
edildi.

YATA⁄AN

Kutlu Do¤um Haftas›
münasebetiyle Yata-

¤an fiubemiz ve ilçe müftü-
lü¤ü organizesiyle bir kon-
ferans düzenlendi. Dokuz
Eylül Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi Tefsir Anabilim
Dal› Ö¤retim Üyesi Doç.Dr.
Hüseyin Yaflar’›n konuflma-
c› olarak kat›ld›¤› konferan-
sa, daire amirleri ve kala-
bal›k bir topluluk kat›ld›.

Konferans›n aç›fl konufl-
mas›n› yapan ‹lçe Müftüsü
Himmet Metin, Peygambe-

rimizin örnek flahsiyetinden
örnekler vererek, “ Bu nurlu
do¤um insanl›¤›n bir dönüm
noktas›d›r, O’nun do¤umu
‹slam›n nurlu yolunun bafl-
lang›c›d›r.” dedi. Doç.Dr. Hü-
seyin Yaflar da sundu¤u
tebli¤inde, dinin dünya bar›-
fl›na sa¤lad›¤› katk›y› dile ge-
tirerek, din ve ahlak konula-
r› üzerinde durdu.

yapt›¤› konferansa konufl-
mac› olarak, U.Ü. ‹lahiyat
Fakültesi Dekan Yard›mc›-
s› Prof.Dr. Mefail H›zl› ka-
t›ld›. Din, ahlak ve Pey-
gamber Efendimizin ör-
nek kiflili¤inin anlat›ld›¤›
konferans›n sonunda, yine
U.Ü. ‹lahiyat Fakültesi ö¤-
retim üyelerinden Prof.Dr.
M.Emin Ay taraf›ndan, ta-
savvuf musikisinden seç-
kin örnekleri seslendirdi¤i
bir konser verildi.

Vatandafllar›n yo¤un il-
gi gösterdi¤i programa;
U.Ü. Rektür Yard›mc›s›,

TDV
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D inî olanla geleneksel olan›n
birbirinden ayr›lmas› mo-
dern zamanlar›n bir sorunu

olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Mo-
dernite, kendi de¤erler dünyas›n› ge-
tirirken di¤er bütün de¤erlerle derin
bir hesaplaflmaya girer. Dönüfltür-
düklerini kendine benzetmeye çal›fl›r,
dönüfltüremediklerini ise inkâr eder.
Müslüman tefekkürü, moderniteye
karfl› duymufl oldu¤u afla¤›l›k komp-
leksi sebebiyle geleneksel olan›n ala-
n›n› geçmiflle s›n›rlar ve dinî olan› bu-
raya dâhil etmek ister. Böylece dinî
olanla geleneksel olan ço¤u zaman
birbirine girer ve ayr›flt›r›lmas› bir so-
run olarak karfl›m›za ç›kar.

Oysa din, ilâhî olanla beflerî tec-
rübenin ayr›flt›r›lmas›n› bir sorun
olarak görmez. Dinde esas olan
inanç sistemidir. ‹nanc›n pratik ha-
yata yans›malar› bütün farkl›l›¤›na
ve çeflitlili¤ine ra¤men dinin temel
esprisiyle çeliflmez. Yani din, hiçbir
beflerî tecrübeyi bir tehdit unsuru
olarak görmez. Çünkü dinin muha-
tab› insand›r ve insan, sosyal ve kül-
türel bir varl›kt›r. Bir tarihe ve yafla-
ma biçimine sahiptir. Din, bu tecrü-
beler alan›nda kendine inanç düze-
yinde bir yer arar. Kurtulufl yolunu
ve insan›n mutluluk aray›fl›n› yaflan›-
lan hayat›n içinden ç›kar›r; ayr› bir
fley sunmaz. Bireysel ve toplumsal
hayata bir bütün olarak bakar. Ana
ilkeler koyar ve bunlar›n içini doldu-
rurken insana s›n›rlar›n› gösterir.
Bilgi, ahlâk, adalet gibi göreceli ve
de¤iflken de¤erleri bir ilkeye; tevhi-
de ba¤lar. Tevhit, varolufl çeflitlili¤ini
yarat›c› gücün birli¤i içinde anlama
ve kabul etmedir.

Modernitenin as›l ç›kmaz›, insan›
yarat›c› güç olarak merkeze koymas›-
d›r. Evet, insan›n yarat›c› güçleri var-
d›r, ama bunlar s›n›rl›d›r. Zaman ve
ölüm denilen olgular, insan›n bu s›n›r-
l›l›¤›n› anlamam›z› sa¤lar. Süreklilik ve
varolufl s›n›r üstü bir olayd›r. Bunu
görmek istemedi¤iniz zaman yarat›c›
iradeyle çat›fl›rs›n›z. ‹nsana özgürlük
ve mutluluk sunmak isterken onu
kendi k›s›r alan›na hapsedersiniz.

Gelenek, insanî tecrübenin za-
man içinde kazanm›fl oldu¤u sürek-
liliktir. Kayna¤› yaflan›lan hayat ve o
hayata flekil veren de¤erlerdir. Za-
man de¤iflir, de¤erler yeni ifllevler
kazan›r ve gelenek yenilenir. Gelene-
¤in yenilenmesi dinî de¤erleri inkâr
etmez, onlar› ifllevsellefltirir. Hayat
nas›l dura¤an de¤ilse, din ve gele-
nek de dura¤an de¤ildir. Bu olgular
sürekli kendi içinde yenilenir. Yenile-
nen biçim midir, yoksa öz müdür?
As›l sorun iflte budur. Biçim ve öz
bütünün birer yans›mas›d›r. Biri di-
¤erini belirler ve onlar› birbirinden
ay›ramazs›n›z. Öyleyse yenilenme
bütünün kendisindedir.

Modernite, öz ve biçimi birbirin-
den ay›r›r ve biçim üzerinden aray›fl-
lara girer. Biçimi öncelemesi veya
özü biçime indirgemesi, üretti¤i de-
¤erler dünyas›n› görecelilefltirir. Gö-
recelilik ise süreklilikle çat›fl›r ve ken-
dini de kapsayan bir inkâr sürecine
girer. Böylece modernite, gerçe¤i
arayan insan›n kendi gerçekli¤ini
yok saymas›na kadar var›r.

Bu ba¤lamda ‹slâm’la ‹slâm kütür
ve medeniyetinin geleneksel biçimle-
rini birbirinden ay›rma çabalar›n› mo-
dernitenin bir ürünü saymak gerekir.

‹slâm ayr›, ‹slâm kültür ve medeniye-
ti ayr› olgular de¤ildir. ‹slâm kültür ve
medeniyeti, ‹slâm’›n de¤iflen ve yeni-
lenen yüzüdür. Bunun ad› tarihsel sü-
reçtir. Tarih, t›pk› insan hayat› gibi
iniflleri ve ç›k›fllar› olan, eskiyen, sonra
kendini yenileyen canl› bir organizma-
d›r. ‹nsan› tarihten kopard›¤›n›z za-
man onu bütün de¤erlerden, hatta
dinden bile koparm›fl olursunuz. ‹n-
san kendine, böyle bir canl› organiz-
man›n içinde hayat bulur.

fiimdi modern insan derin bir iki-
lemde kendini ar›yor. Hem sahip ol-
du¤u de¤erler manzumesinden vaz-
geçmek, hem de modernitenin ni-
metlerine bigane kalmak istemiyor.
‹kisini birbirine karfl›t olgular olarak
alg›lad›¤›ndan gelgit yafl›yor. Oysa
din ve gelenek böyle bir ikilemi ya-
pay buluyor. Çünkü din ve gelenek
süreklilik niteli¤iyle zaten modern
olana ›fl›k tutuyor. Modern insan ›fl›-
¤› yanl›fl yerde ar›yor, iflte o zaman
kendisiyle çat›fl›yor.

Dinin rehberli¤iyle gelene¤in tec-
rübesini yaflanan hayatla buluflturan
insanlar, hem kendilerini yenileye-
cek hem de insanl›¤a yenilenme ör-
ne¤i sunacaklard›r.

Din, Gelenek ve Modernite

DERKENAR Mehmet ERDO⁄AN

Din, Gelenek ve Modernite

TDV



Cami Dekorasyon ‹flleri
• Mihrap
• Minber - Kürsü
• Kündekâri Kap›lar›
• Rahleler

Kap› Do¤rama ‹flleri
• Ahflap Do¤rama
• Masif ve Pres Kap›lar

Mutfak ve Banyo
• Mutfak ve Banyo Dolaplar›
• Vestiyerler

Özel Tabut ‹malat›
• Muhtelif Ebat ve Ölçülerde

‹çi Galvanizli
Hava S›zd›rmayacak fiekilde 
Tabut ‹malat›

Dekorasyon
• Yerinde Ölçü Al›narak

Projeye Dayal› Her Türlü
Ahflap Dekorasyon ‹flleri

KOMAfi Kocatepe Modern Ma¤azac›l›k ‹flletmeleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Merkez : Mithatpaşa Caddesi No: 62/3 Kızılay / ANKARA • Tel : (0.312) 425 24 43 • Faks : 425 44 94

Atölye : Sarıgöl Sokak No: 30 Siteler / ANKARA • Tel : (0.312) 348 28 02 - 353 33 67 • Faks : 348 67 77 KO
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B‹ZE ULAfiAB‹LECE⁄‹N‹Z ADRESLER

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.

2004 y›l›nda 27 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‹

27-28. cilt abonelerine: 
Peygamberler Tarihi 1. cilt

29-30. cilt abonelerine: 
Peygamberler Tarihi 2. cilt

Kampanya süresince 
hediye verilecektir.

‹ S L Â M
ANS‹KLOPED‹S‹

T Ü R K ‹ Y E  D ‹ Y A N E T  V A K F I

‹slâm Ansiklopedisinden Hediyeli Kampanya
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