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TAKDİM-I 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş 
adamı, akademisyen, ilmî ve hayrî hizmetlere gönül veren-
lerler tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, 
birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede 
bütün Müslümanları ve insanlığı ilgilendiren konularda 
mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve 
Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, 
mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, 
hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sunmak, 
bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, 
yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek 
amacıyla atılmış bir adımdır.  

Bu vakıf, milletimizin sinesine tevdi edilmiş bir emanet 
ve armağandır. Bu gibi müesseseler yalnız kurulduğu yerin, 
yalnız onu tesis eden milletin değil, topyekün ilim 
dünyasının malıdır. Bunun için müessesemiz, dünyanın 
neresinde olursa olsun, bu sahada çalışan her fert ve 
müesseseye kapılarını açık bulundurmakta, ilim sahasında 
her türlü işbirliğine hazır, herhangi bir taraftan gelen ilmî, 
maddî ve manevî yardımları şeref duyarak kabûle âmâde 
bulunmaktadır. 

Ülkemizde İslâmî ilimler sahasında araştırmalar yap-
mak üzere hem bir Sivil Toplum Kuruluşu hem de kendi ala-
nında ilk kurulan bir teşekkül olma vasfına sahip olan vak-
fımızın peşinden başka vakıfların, kuruluş ve araştırma 
merkezlerinin gelmesi hep arzu edilmiştir. Ancak ilmî araş-
tırmaların ve bu araştırmaları yapacak ilim adamlarının 
toplumun geleceğindeki yeri ve önemi yeteri kadar halkı-
mıza anlatılamamış olsa gerek ki bu konuda kardeş müesse-
selerin sayısı henüz arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır.  

Son senelerde ilim adamlarını destekleyen, ilim tale-
binde bulunanları koruyup kollayan, burslar vererek ilim 
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yolcularını destekleyen ve onların barınmaları için müesse-
seler meydana getirmeye çalışan, gün geçtikçe sayıları ar-
tan ve kaliteleri yükselen kardeş vakıfların kurulduğunu 
görmek ümitlerimizi artırmaktadır. Ancak çalışmalarını 
özellikle ilmî araştırmalara tahsis eden vakıflarımızın sayısı 
hâlâ son derece az olup bu mevcut vakıflar da ellerindeki kı-
sıtlı imkânlarla bir şeyler yapma gayreti göstermektedirler. 

Vakfımız, ülkemizdeki ilmî faaliyetlere hız vermek, 
mevcut ilmî seviyeyi daha ilerilere götürmek, ilim ve hakikat 
peşinde koşan genç ilim adamlarımıza, aratırmacılarımıza 
imkân hazırlamak, yetişmiş ve yetişmekte olan ilim adamla-
rının çalışma ve araştırmalarını değerlendirmek, ilim adamı 
haysiyetini zedelemeden onlara rahat çalışma imkânı sağla-
mak, yapılan emek maahsulü çalışmaalarını ilgilenenlerin 
bilgisine sunma şartlarını hazırlamak, geçmişte yapılmış 
ilmî tahribatı tamir etmek, hak ve hakikat bilgilerini öne çı-
karmak gayesiyle ülkemizin seçkin ilim ve iş adamları tara-
fından gönül birliği yapılarak kurulmuştur.  

Vakfımızın ana gayesi, ilmî faaliyetlere gereken önemi 
verip, uyanmakta olan Müslümanların eski canlılıklarına ve 
benliklerine kavuşmalarını sağlamaktır. 

Ülkemizde kurulan vakıflar arasında Vakfımız, özel-
likle milletlerarası, millî ve ihtisas olmak üzere 3 farklı 
usulde tartışmalı ilmî toplantılar tertiplemede ihtisaslaş-
mış bulunmaktadır. Allah’a şükürler olsun ki birçok imkân-
sızlığı ve zorluğu aşarak son 25 yıl içinde 28 beynelmilel ol-
mak üzere toplam 98 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştiren 
vakfımız, bütün toplantı metinlerini kitap haline getirerek 
neşretmeye muvaffak olmuş, bu özelliği ile de farkını ve ih-
tisasını ortaya koymuştur. 

Vakfımız, bir ilmî araştırma müessesi olması hasebiyle 
bütün faaliyetlerini ilmî sahada yoğunlaştırmıştır. İlmî 
araştırmalar arasında da özellikle İslâmî ilimler ve onlarla 
ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir. Ancak İslâm'ın 
günlük hayatla ilgili problemlere getirmiş olduğu çözümler 
ve İslâm'ın değişen şartları göz önünde bulundurarak sosyal 
hayatta karşılaşılan meselelere çözüm yolları aramak vak-
fın faaliyetlerinde önceliğe sahiptir. 
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Vakfımızın faaliyetleri büyük ölçüde ilim adamları ile 
ilgili olduğundan, ilmî araştırma müesseseleri, üniversiteler 
ve araştırma enstitüleri ile vakfımız müşterek çalışmalar 
yaparak buralarda görevli ve yetişmiş ilim adamları eliyle ve 
özellikle değişik üniversitelerin İlâhiyat ve Fen-Edebiyat Fa-
külteleri ile işbirliği yaparak araştırmalarını gerçekleştir-
mektedir.  

Ayrıca, hem ülkemizdeki ilim adamları ve araştırma 
merkezlerinin birikiminden faydalanmakta hem de yurt dı-
şındaki ilmî araştırma kurumlarıyla ve ilim adamlarıyla da 
irtibata geçerek araştırmalara katkıda bulunmalarını sağ-
lamaktadır. Yurt dışındaki Üniversitelerin ve Araştırma Ens-
titülerinin Şarkiyât ve İslâmiyât bölümlerindeki akademis-
yenlerin vakfımız araştırmalarına olan katkıları küçümsen-
meyecek boyutlarda olup araştırmalarımıza uluslararası ni-
telik kazandırmaktadır. 

Halka açık toplantılarda kamuoyunun görüşlerine arz 
edilen araştırmaların her biri, halkımızın güncel problemle-
rinin önemli olanlarından birini ele almakta ve konunun 
mütehassısı ilim adamları tarafından yapılan araştırma ve 
incelemeler sonucu meydana getirilen tebliğler halkımıza 
açık bu toplantılarda arz edilmekte, toplantı esnasındaki 
müzakere ve tartışmalar da değerlendirilerek toplantı me-
tinleri kitap olarak neşredilmektedir. Vakfımız, gerçekleş-
tirdiği bu hizmetle de başlı başına bir üniversite işlevini üst-
lenmektedir. 

1970 yılında kurulan vakfımız, 50 yıllık geçmişi ile ge-
ride bıraktığı hizmetleri takdim etmek üzere bir ARMAĞAN 
eser daha bırakmak için bu çalışmayı yapmış, kuruluşunun 
50. yılı münasebetiyle bu rehber niteliğindeki İSAV’IN 50. YI-
LINA ARMAĞAN kitabını araştırmacı ve okuyucuların istifa-
desine arz etmenin onur ve huzurunu yaşamıştır.  

50 sene önce kurulmuş olan bu vakıf bizden sonra gele-
cek olan nesillere kıymetli bir emanettir. Bu emanetteki he-
defimiz İslâmî İlimleri geliştirmek ve Müslümanların dünya 
hayatında başarılı olmalarını sağlamaktır. 
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Yarım yüzyılı geride bırakan İSAV’ın faaliyetleri birçok 
insanın katkısı ile görünen-görünmeyen, tanınan-tanınma-
yan gönüller eliyle gerçekleştirilmiştir. Elinizdeki bu arma-
ğan kitabının ve vakfımızın gerçekleştirdiği bütün ilmî faa-
liyetlerinin ortaya çıkmasında emeği ve katkısı olan, vakfı-
mızın ilk kurucuları arasında yer alan, 03 Eylül 2020’de rah-
met-i Rahman’a kavuşana kadar vakfımızın (50 senedir) ke-
sintisiz Mütevelli Heyet Üyeliğini yürüten, vakfın tüm çalış-
malarına fiilen iştirak eden, vakıf ve gönül adamı Sabri Öz-
pala’ya,  

1980 yıllarından itibaren (40 senedir) vakfın müdürlük 
görevini yürüten, milletlerarası, millî ve ihtisas toplantıla-
rının organizesinde bulunan Ahmet Yıldız’a,  

1982’den bu yana (38 senedir) Vakfımızın gerçekleştir-
diği 28 milletlerarası, 56 millî ve 16 ihtisas toplantısı ile 14 
araştırma-inceleme metinlerini yayına hazırlayıp kitap ha-
line getirerek vakfın faaliyetlerini tescil eden Dr. İsmail 
Kurt’a,  

1993 yılından itibaren (27 senedir) vakfımızın yazı işle-
rini ve yapılan ilmî toplantıların sekretaryasını yıllarca ba-
şarıyla yürüten ve ilmî toplantılarda yapılan konuşmaları 
deşifre ederek yayın hazırlığına katkı sağlayan Seyit Ali 
Tüz’e,  

1983 yılından itibaren (37 senedir) vakfın eli ayağı olan, 
misafirleri karşılama ve ağırlama görevini yürüten İbrahim 
Yılmaz’a,  

1993 yılından bu yana 28 senedir vakfımızın ilmî çalış-
malarına katkı sunan, tefsir araştırmalaları toplantılarının 
tertiplenmesini sağlayan Prof. Dr. Bedreddin Çetiner'e ve 
vakfımızın ilmî faaliyetlerine maddî ve manevî olarak des-
tek veren kurum, kuruluş, kişi ve kişiler ile bütün emeği ge-
çenlere teşekkür eder, vefat eden bütün kurucu kardeşleri-
mize Allah’dan rahmet, geride kalanlara sıhhat, afiyet ve ba-
şarılar dilerim. 

Çalışmak bizden, tevfik Allah’tan. 

Prof. Dr. Ali ÖZEK 

Mütevelli Heyet Başkanı 
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TAKDİM-II 

Kurucuları itibariyle seçkin şahsiyetler tarafından 

1970'de İstanbul'da kurulan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 

ellinci kuruluş yılına ulaşmış bulunmaktadır. Vakfımızın 

kuruluşunun 50. yılını görmemizi nasib eyleyen Allah’a son-

suz şükürler olsun. 

60’lı yılların sonlarında uzun bir fetret döneminden 

sonra İslâmî ilimler sahasında araştırmalar yapma arzusu 

ve açlığı yaşıyan bir ilim yolcusu düşünün: İSAV’ın kurucu-

larının her birinin geleceğe yönelik gaye ve hedefleri vardı. 

İşte biz onlardandık. O günün çok zor şartları altında İslâmî 

ilimlerin sahipsiz, talibsiz, maddi ve manevi imkânların ne-

redeyse yok olduğu bir dönemde ilklerden olma sıkıntılarını 

yaşamayanlar İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nı ne gibi zor-

luklarla kurduğumuzu anlamakta zorlanabilirler. 

Önce köklü bir kuruluş olan İlim Yayma Cemiyeti’nde 

“İslâmî ilimlerde araştırmalar yapacak, yaptıracak, araş-

tırma yapanları destekleyecek bir birim oluşturmaya çalış-

tık. Ama uzun ikna çalışmalarımıza rağmen maalesef başa-

rılı olamadık. İslâmî gayret ve çabalarından şüphe etmedi-

ğimiz yakınlarımız ve yetkililer bile “Yeni bir İslâm mı kura-

caksınız? Selef âlimlerimiz İslâmî ilimlerde söylenmesi gere-

ken her şeyi söylemiş, yazmış ve muazzam bir külliyat bırak-

mış. Siz bunlara ne ilave edeceksiniz?” gibi düşüncelerle ve 

ısrarla karşı çıktılar. 

İlim Yayma Cemiyeti’nden umudumuzu kesince dos-

tum Ali Özek Bey, Mahir İz hocamızla uzun istişarelerden 

sonra bugün 50. yılını idrak ettiğimiz İslâmî İlimler Araş-

tırma Vakfı’nı bir STK olarak kurmaya karar verdik ve bir 
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avuç akademisyen ile Ali Özek dostumun ikna ettiği yine bir 

avuç iş adamıyla vakfı kurduk. Ama ne vakıf: Laleli’de, Budo 

Apartmanı’nda karanlık bir oda ve bir salondan ibaret kira-

lık bir dairede cılız ama ümit dolu, “İslâmî ilimlerin her da-

lında araştırmalar yapmak üzere araştırma merkezleri, kü-

tüphaneler kurmak, ilim adamlarını araştırmalar yapmak 

üzere yabancı ülkelere göndermek, ilmî araştırma bursları 

vermek ve bu yolla araştırmacı âlimler yetiştirmek…” gibi 

ulvi bir gayeye sahip bir vakıf. Zaten sağdan say üç, soldan 

say üç kişiden ibaret Müslüman zenginin hamiyyetlerine 

tevdi ettiğimiz bu ulvi gayeye ulaşmak üzere aralıksız çaba-

layan, gayret gösteren ashab-ı himmet’in ellerinde bu vakıf 

yarım asrı devirdi ve o cılız, zayıf halinden bugün yarım mil-

yon lira bütçeli millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplan-

tılar yapacak bir seviyeye geldi.  

Birlikte yola çıktığımız ilim adamı, akademisyen ve iş 

adamlarından birçoğunu rahmet-i Rahmana tevdi eylemiş 

bulunuyoruz. Bunlar içinde Vakfın kuruluş çalışmalarından 

başlıyarak vefatına kadar ilmî birikimi ve yol göstericiliği ile 

vakfın kurulmasına ve gelişmesine ilmî ve fikrî unutulmaz 

katkılarıyla hatırladığımız Vakfın Müteşebbis Mütevelli He-

yeti ve ilk Mütevelli Heyeti Başkanı, değerli ilim adamı mer-

hum Mahir İz hocaefendiyi, çalışmalarımıza bütün içtenli-

ğiyle destek veren, bu davaya inanmış, omuz vermiş erbab-ı 

himmet içinde, Ali Özek dostumuzun şahsî gayreti ve ısrarı 

ile vakıf merkezi olarak satın alınan şimdiki binasına mut-

laka bir asansör yapılması gerektiği düşüncemde bana des-

tek olan ve vefatına kadar da vakıf çalışmalarına gönülden 

bağlı olarak katılan, fikirleri, teklifleri, vakfın geleceği ile il-

gili önerileri ile bize yol gösteren merhum Bekir Sadak dos-

tumuzu, Vakfın şimdiki binasının alınmasında gayretleri 

geçen ve vakfın faaliyetlerine samimiyetle omuz veren yine 

merhum Dr. Osman Öztürk’ü, Vakfımızın ellinci yılında 

Hakk’a yürüyen, âdeta kendini İslâmî İlimler Araştırma 
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Vakfı’na vakfeden, gecesini, gündüzünü bu vakfın faaliyetle-

rine adayan Vakıf İnsan merhum Sabri Özpala dostumuzu, 

20 senedir vakfa hizmet eden, mütevelli heyette birçok çalış-

mayı birlikte yaptığımız Dr. Bedreddin Çetiner’i mutlaka ve 

özellikle zikretmemiz lazımdır. 

Gayelerine inanan, ideallerinin peşinden koşan, 48 iş 

ve ilim adamlarından oluşan bu çekirdek kadro, önlerindeki 

engelleri aşarak ve dönemin şartlarına göre çalışarak hedef-

lerine ulaşmanın huzuru ile dâr-ı bekaya hicret eden, rah-

met-i Rahman’a kavuşan kurucularımızı rahmetle anıyor, 

geride kalanlara sağlık, afiyet ve hedeflerinde başarılar dili-

yorum. 

Ayrıca bu vakfa maddi-manevi katkılarda bulunan ilim 

ve iş adamlarına, devlet ricaline takdir ve teşekkürlerimi su-

nuyor, Yüce Yaradan’ın Vakfımızı gelecekte de daha nice ha-

yırlı hizmetlerde, ilmî faaliyetlerde bulunmaya muvaffak 

kılmasını niyaz ediyorum. 

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. 

 

Prof. Dr. Salih TUĞ 

Mütevelli Heyet Başkan Vekili 
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VAKIFLA İLGİLİ 

HATIRA YAZILARI 

 

Prof. Dr. Ahmet KAVAS* 

İSAV: İSLÂMÎ İLİMLERİN YÜZAKI ARAŞTIRMA KURULUŞU  

Hızlı değişikliklerin yaşandığı günümüzde yeni gelişmelere 

ayak uyduramayanların yarıştan kopan sporcular gibi kendileri 

kadar çevrelerini de az veya çok etkileyecek herhangi bir iddiada 

bulunmaları imkânsızdır. Ömürleri ilim yolculuklarıyla, gidebil-

dikleri Arap Yarımadası’nda Bağdat, Mekke, Medine ve Şam; 

Asya’da Buhârâ, Delhi, İstanbul, Semerkant; Afrika’da Harar, Ka-

hire, Kayrevan, Şinkıt, Temgrut ve Timbuktu vb. tarihte uzun 

asırlar medeniyet ve irfan merkezleri olmuş ve meşhur âlimlerin 

ders verdikleri medreselerinden icazet alabilmek için fedakârlık-

lara katlanan nesillerin dönemi Ortaçağ’dan sonra kapanmaya 

başladı. Sömürgecilik de böylesine bir zamanda Müslümanların 

üzerine adeta kara bulutlar gibi çökmekteydi.  

Geçmişin izlerini bir taraftan silerken diğer taraftan da yeni 

kuşakların sınırlı kalmak şartıyla kendi kültür coğrafyalarına alış-

maları istendi. Bazı örf ve âdete bağlı basit öğrenme usûlleri 

ayakta kalabildi. Farâbî, İbn Battuta, İbn Haldun, İbn Sîna, İbn 

Rüşd, Suyûtî, Zemahşerî gibi büyük ilim erbabı şahsiyetlerin ye-

tişmesi zorlaştı. Artık İslâmiyet ile geçmişe uzanan, günceli ye-

rinde inceleyen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan araştırma-

lar daha ziyade Avrupa merkezli üniversitelerin bünyesindeki 

                                                           
* İstanbul Medeniyet Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler 
Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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müstakil enstitü ve merkezlerde yapılacaktı. Nitekim zamanla 

gözler bu kıtada kaleme alınan eserleri takip etmeye zorlandı. 

Farklı sebeplerle Avrupa başkentlerindeki akademik araş-

tırmaları yerinde görme imkânı bulanlar 20. asrın ikinci yarısında 

bunların İslâm ülkelerinde yapılmamasını büyük eksiklik olarak 

görmekteydiler. Şarkiyatçıların önde gelenlerinden Fransız 

Jacques Berque ölümünden kısa süre önce 1995 yılındaki bir ko-

nuşmasında İslâm ülkelerinde artık ilim yapmanın imkânsız ol-

duğunu ve bundan böyle gerekirse Paris’te, Londra’da ve diğer 

önde gelen şehirlerde Müslüman gençleri için açacakları İlahiyat 

Fakülteleri ile bu ihtiyacın giderilmesini devlet yöneticilerinden 

talep ediyordu.  

Müslümanların kendi tarihlerindeki ilmî münazaralar ve 

eser telif etme usûlleri artık değişmişti. Mutlaka bir yerden buna 

ayak uydurup başlamak gerekiyordu, fakat bunun doğrudan Ba-

tılılarca Müslüman toplumlara dayatılan ilim merkezleriyle ola-

mayacağı bir gerçekti. İşte böylesine hassas bir dönemden geçi-

lirken İstanbul’da kısa adı İSAV olan İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı adıyla 1970 yılında müstakil bir kuruluş kendi halinde faali-

yetine başladı. Aslında Türkiye dışında birçok farklı coğrafyada 

yaşayan dindaşlarımız da bu tür müesseseler kuracak imkânlara 

sahiptiler. Meselenin sadece maddî kaynak veya gerekli 

mekândan ibaret olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. Belki bunlar-

dan daha önemlisi buralarda tebliğ sunabilecek, makale ve kitap 

yazıp yayınlayabilecek sayıda uzman yeterli değildi. Zaten 

İSAV’ın kurucusu Prof. Dr. Ali ÖZEK bu konuyu zaman zaman ve 

de sıkça tekrar ederek dile getirirdi. Zira vakfını kuralı 10 yıldan 

fazla zaman geçtiği halde 1980’li yılların başına kadar neredeyse 

dikkate değer herhangi bir ilmî toplantı yapamamalarının sebe-

bini bu yetişmiş insan eksikliğine bağlamaktaydı. 

İSAV’ın kurulmasının üzerinden 50 yıllık bir zaman geçti. 

Bu arada Türkiye’nin tamamında 1982 yılına gelindiğinde birisi 
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Ankara’da, diğeri Erzurum’da iki İlahiyat Fakültesi vardı. Ayrıca 

sekiz farklı üniversiteye bağlı Yüksek İslâm Enstitüleri bilhassa 

İmam-Hatip Liseleri için meslek dersleri öğretmeni ile Millî Eği-

tim Bakanlığı’na bağlı diğer okullara din kültürü ve ahlâk bilgisi 

öğretmeni ve de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu gö-

revlileri yetiştirmekteydiler. Bunlardan özellikle İstanbul’daki 

enstitü bilhassa İmam-Hatip Lisesi mezunları tarafından tercih 

ediliyordu. Zamanla hem bu enstitüler hem de neredeyse tüm 

devlet üniversiteleri, hatta özel üniversitelerin bünyelerinde İla-

hiyat Fakülteleri veya İslâmî İlimler Fakülteleri açılarak sayıları 

yüzü aştı.  

Devlet kurumlarının verdikleri burslar kadar, özel vakıflar 

ve kendi imkânları ile Avrupa üniversitelerinde yüksek eğitimleri 

üzerinde Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini hazırlayanlardan çok 

daha fazla ülkemizdeki üniversitelerde ihtiyacı karşılayacak genç 

akademisyen yetişti. Birbirlerini destekleyerek ilim yolculuğunda 

ciddi hamleler yapıp başta İSAV olmak üzere artık her ortamda 

tebliğ verecek, akademik yayın yapacak üniversite hocalarının sa-

yısı 20. asrın ortalarında onlarla ifade edilirken aradan geçen 50 

yılda binlerle ifade edilir hale geldi. 

İslâmî ilimler sahasında uzmanlaşan ve İSAV ile bir şekilde 

temas kuran herkesin dünyasında oluşan özel bir müessese vardı. 

Din ilimleri ile alâkalı her türlü faaliyete ev sahipliği yapması ya-

nında şahsen ilgi alanımın odaklandığı İslâm dünyasının farklı 

konularının ele alınmasına verdiği katkılar beni mutlu ediyordu. 

Fransa’da tamamladığım 1991’de Yüksek Lisans ve 1996’da Dok-

tora tezim sonrasında geldiğim İstanbul’da işe başladığım Tür-

kiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nden sonra tanı-

dığım ikinci akademik çalışma fırsatı bulduğum kurum İSAV 

oldu.  

Henüz alanımızın ilk basamaklarında araştırmacılığın zev-

kini tatmakta iken hem ülkemizdeki birikimli hocalarımızla, 
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genç arkadaşlarımızla, hem de yurt dışından davet edilen alanla-

rında zirveye çıkanlar yanında bizler gibi yeni başlayanlarla ta-

nışma fırsatı bulduk. İSAV bizlere büyük bir etkileşim ortamı ha-

zırlamaktaydı. Bizler kadar bu faaliyetleri takip eden binlerce in-

sanımız da sunulan tebliğler kadar onları takdim edenlerle ta-

nışma fırsatı buluyorlardı. Hatta bu toplantıların müdavimi olan 

dinleyiciler arasında da birbirlerini yakından tanıma imkânı bu-

lanlar ve irtibat kuranlar vardı. Sunulan tebliğleri anında dinleyip 

oturumların sonunda soru-cevap kısmında dinleyicilere katkıda 

bulunma fırsatı verilmesi de bir ayrıcalıktı.  

Belki sunulan konuların birçoğu tertiplenen toplantı son-

rasında unutulup gitmekteydi. Kalıcı olan ise her birinin hazırlı-

ğının aylar aldığı toplantılar için bilgiye dönüşen tebliğlerin ki-

taba dönüştürülmesidir. Maalesef birçok ilmî faaliyette bulunan 

kurum ciddi masrafların sonrasında gerekli takibi yapamadığı 

için sunulan tebliğleri kitaplaştıramadığı takdirde bütün emekler 

âdeta unutulup gitmelerine sebep oluyor.  

İSAV’ın farkında olmadığımız bizlere ciddi bir katkısı da 

ilmî toplantı düzenlemenin tüm aşamalarını öğrenmemizi sağla-

masıdır. Belki Türkiye içinde yapılan toplantılar kısmen kolay 

olsa da her yıl düzenli olarak tertiplenen Uluslararası Tartışmalı 

İlmî Toplantılara yurtdışından her sene değişen konuda bilgi bi-

rikimi olan akademisyen bulmak, onların gelişlerini sağlamak, 

sundukları tebliğlerin basılacak metinlerini almak gerçekten yo-

rucu oluyor ve haftalarca devam ediyor. Ama sonunda kitaba dö-

nüşmüş halini görünce tüm yorgunluklar bitiyor.  

Yirmibirinci Asırda İslâm Dünyası, Avrupa’da Din ve Dinî 

Kurumlar, Selefîlik, 1400. Yılında Vahiy ve Hazret-i Muhammed, 

Afrika’da İslâmiyet, İslâm’da Tebliğ ve Temsil gibi her biri diğe-

rinden kıymetli toplantıları düzenlemek, şahsım adına gerçekten 

bir gurur vesilesidir. Kendi akademik meraklarımızın alandaki 
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uzmanları tarafından dile getirilmesi sayesinde bu faaliyetlere ka-

tılamayan binlerce kişiye de eserler üzerinden ulaşmış olmak ayrı 

bir mutluluk hissi vermektedir. 

İstanbul ne kadar büyük olursa olsun İSAV gibi kurumları 

bağrında barındırmadan sadece kalabalıklarla, yollarıyla, binala-

rının yüksekliğiyle değil, onu geleceğe taşıyan bir ilim-irfan yu-

vası olmasıyla gerçek değeri artacaktır. Belki günlük ziyaretçileri 

kişi bakımından az olsa bile burada yapılan sohbetlerde ilmî ko-

nular ele alınmakta ve birçok soru veya merak edilen konuya an-

lamlı cevaplar verilmektedir.  

Özellikle Prof. Dr. Ali ÖZEK hocamızın kendi özel ko-

nuşma tarzının zevkine varanlar ülkemizin bizzat yaşanmış 80 

yıllık bir İslâmî ilimler alanının birikimini dinliyor. Hatta kendi 

hocalarından dinledikleri, onların da hocalarından aktardıkları 

ile çok daha eski dönemlere ait bilgiler aktarması bulunmaz bir 

hazinedir. Aynı zamanda da özellikle İslâmiyetin başlangıcından 

itibaren okuduğu nice binlerce kitaplardan aktardığı bilgileri sa-

yesinde bir kütüphanenin zengin eserlerini okumuş gibi oluyo-

ruz. Dahası hem kendi akranı arkadaşları, dostları ve de gidip 

gördüğü birçok ülkedeki kimselerle görüşmelerinden hatıraların-

daki faydalı bilgilere sahip olmak için nâdir kitaplara sahip ol-

mayı gerektirir. 

Her toplumda ciddi bir memnuniyetsizlik, ne yapılırsa ya-

pılsın bazı kimseleri memnun edememe durumumu vardır. Sa-

dece eleştirmek onu yapanı âdeta rahatlatıyor gibi. Şayet haklı ya-

pılmışsa tabiî ki bizleri olgunlaştıracaktır. Oysaki bize sağduyulu, 

temkinli davranma ve itidal üzere bulunma gibi birçok faydalı 

davranış da lâzım. İSAV belki de bunları başka yerlerde arayıp da 

bulamadığımız bir vakıf olarak bizleri cezbetmektedir.  

Var olduğu günden bugüne kadar şahsen kendi hayatımda 

bu kurumun çatısı altında geçirdiğim yarım asır içinde farkına 
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varmadıklarımız da dâhil, tüm akademik kişiliğimize ve bir Müs-

lüman olarak davranışlarımıza ciddi katkılar sağlamasını takdir 

etmek bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Batıda veya Do-

ğuda ilmiyle, nice hayat tecrübesiyle yetişmiş birçok kıymetli şah-

siyet elbette ki var. Onlara ancak saygı duyar, eserlerinden isti-

fade ederiz. Fakat onlar da mutlaka İSAV benzeri birer kurum ku-

rup yüzlerce ilim erbabını farklı etkinlikler için toplayıp sinerji 

oluşturabilirlerdi. Maalesef bunu yapma konusundaki çekingen 

tavrımızı aşmanın yolu bu örnek kuruluşu yakından tanımakla 

mümkündür.  

Günümüzde onlarca akademik personeli olan fakültelerde 

yılda velev ki iki sayısı olan bir dergi çıkarılamamaktadır. İslâmî 

İlimler alanında yüzakı bir kuruluş mertebesini fazlasıyla hak 

eden İSAV ise her yıl her biri kitaba dönüşen ihtisas toplantıları, 

her yıl değişik bir İlahiyat Fakültesi ile konusu titizlikle belirlenen 

en az biri ulusal, diğeri de Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantı 

düzenleyerek ülke olarak yeterli kapasitemizin olduğunu ispat et-

mektedir.  

Dahası, sahip olduğu zengin kütüphanesi, hafta sonu her 

yaştan insanımıza tefsir, hadis, Arapça ve diğer din bilimlerinde 

düzenlediği ders halkaları ile bir ilim merkezinin hakkını fazla-

sıyla vermektedir.  

Mütevelli Heyeti’nin seçkin üyeleri, tüm akademik faaliyet-

lere emek veren sınırlı sayıdaki öğretim üyesi yanında özellikle 

idarî işlerden sorumlu Ahmet Yıldız, vakfın birçok işine aynı anda 

koşan Sabri Özpala, akademik toplantıların ve yayınların takibini 

yapan Dr. İsmail Kurt ile Seyit Ali Tüz, buraya gelen misafirleri 

ağırlayan İbrahim Yılmaz Bey’den oluşan ve hepsi bir elin par-

makları sayısındaki çalışanı ile yüzlerce yayına imza atmanın 

haklı gururunu taşımaktadır.  
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Prof. Dr. Ahmet YAMAN* 

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV) DEMEK 

1.  Günümüzde yerleşik hale gelen “vakıf” algısını aşarak, 

İslâm’ın insana, topluma ve evrene hayat veren çağrısının canlı 

kalması için yarım asırdır akademik, entelektüel ve toplumsal 

çaba sarf etmek demektir. 

2.  Bu ana gaye etrafında nitelikli araştırmacılar ve süreç 

içinde âlimler yetiştirmek için imkân arayıp bulmak ve bunları 

hakkâniyetle ehline sunmak demektir. 

3.  Bu toprakların güncel ihtiyaçlarını yerinde ve zama-

nında tespit ederek, düzenlediği ilmî toplantılarla bunların karşı-

lanması yönünde İslâm’ın önerilerini ortaya çıkarmak ve aka-

binde bu çözüm önerilerini toplumla ve devletle paylaşmak de-

mektir. 

4.  Milletlerarası toplantılar düzenleyerek özellikle İslâm 

dünyasındaki âlimlerle Türkiyeli âlimleri buluşturmak ve Tür-

kiye’nin ilmî birikimini uluslararası akademyaya takdim etmek 

demektir. 

5.  Bu câmiada kurumsal olarak kimsenin sabırla ve cesa-

retle sürdüremediği “İslâmî ilimlerde metodoloji/usûl” mes’elesi 

tartışmalarını bir dizi toplantıyla müzakereye açmak ve yayınla-

mak demektir. 

6.  Yine kurumsal olarak kimsenin dert edinmediği meselâ 

dinî ve toplumsal boyutlarıyla cinsiyet, Türkiye’de zekât potansi-

yeli, yaşlılık dönemi ve problemleri, çağımızın ahlâk bunalımı 

gibi konuları çok yönlü olarak araştırmak ve sonuçları kamuo-

yuyla paylaşmak demektir. 

7.  Meselâ “Faizsiz Banka Modeli” ni masaya yatırarak 

Müslüman topluma inanç ve değerleriyle uyumlu çağdaş alterna-

tifler sunulmasına vesile olmak demektir. 

                                                           
* Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi; Necmeddin Erbakan Üniversitesi 
Konya İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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8.  İslâm’da Kılık-Kıyafet ve Örtünme konulu bir dizi top-

lantı ve ardından çıkarılan kitapla olduğu gibi “ara dönem”lerde 

risk alarak üzerinde icma edilen İslâmî hükümleri açıkça savun-

mak demektir. 

9.  Meselâ sigara, mesken mimarimiz, görsel sanatlar, risk 

sermayesi gibi konulardaki ilmî toplantılar ve ardından yayınla-

nan kitaplarla olduğu gibi sağlıktan mimariye, finanstan sanata 

hayatı bir bütün olarak görüp bu alanlara İslâm’ın mesajını taşı-

mak demektir.  

10.  Toplumsal sorumluluğunun da bir gereği olarak çocuk-

lar, gençler, kadınlar, yaşlılar, işçiler ve işverenler gibi farklı top-

lumsal kesimleri ve bunların sorunlarını dert edinerek her biriyle 

ilgili özel ihtisas, millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar 

yapıp bildirileri ve ulaşılan sonuçları yayınlamak demektir. 

11.  Ümmete yönelik sorumluluğunun bilincinde olarak 

Balkanlar, Afrika ve Arap coğrafyası ile İslâm ilişkilerini tarihten 

bugüne çok boyutlu olarak ele almak demektir.  

12.  Modernleşme, Küreselleşme, Selefîlik, Şîîlik, Alevîlik-

Bektâşîlik, sûfî-siyaset ilişkileri, demokrasi gibi belli duyarlılıkla-

rın ve kutuplaşmaların olduğu kavramları çok katılımlı ilmî or-

tamlarda açık yüreklilikle konuşabilmek demektir. 

13.  Sağladığı imkânlarla İslâmî ilimlerin tarihî birikimi ile 

günümüzdeki muhteva ve seviyesi arasında köprü kurmak ve 

özellikle “bu toprakların” kadim bilgi-kültür birikimini unuttur-

mamak demektir. 

14.  Prof. Dr. Ali Özek ve Prof. Dr. Salih Tuğ hocalarımız 

başta gelmek üzere vakıf sorumlularında hakka’l-yakîn müşahede 

olunduğu üzere, İslâm’ın yaşanarak anlatılması, İslâmî ilimlerin 

ihyası ve toplumsal sorumlulukların ifası davasında, son nefesle 

emaneti teslim edinceye kadar yorulmanın ve emekliliğin söz ko-

nusu olmaması demektir. 

15.  İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), geleceğin Müslü-

manlar için aydınlık olacağı muştularından biridir. 
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Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU* 

BEREKETLİ BİR ELLİ YILIN ARDINDAN İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞ-

TIRMA VAKFI 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nı bundan yaklaşık elli sene 

önce, üniversitede öğrenci iken Laleli’de bir binanın giriş katında 

hizmet verirken tanıdım. Tartışmalı ilmî toplantı çığırını açtığı 

“Alış-Verişte Vade Farkı Ve Kâr Haddi” konulu vakfın ilk yayını 

gerçekten o gün için ilim adamlarının önüne önemli bir yöntem 

ve hedefi koyuyordu:  

Hem güncel karşılığı olan canlı bir konuyu araştıralım, hem 

de farklı görüşlere sahip ilim adamları bir araya gelsin ve müza-

kerelerini karşılıklı hoşgörü içinde özgürce yapsınlar.  

Düşünce ufuklarının daraldığı ve insanların birbirini daha 

az dinler olduğu bugünden geriye baktığımızda ülkemiz dinî dü-

şüncesinin buna her zaman ihtiyacının olduğunu, İSAV’ın iyi ki 

de bu yolu açtığını görüyoruz.  

Bugün İSAV’ın günümüz Müslümanlarının karşı karşıya ol-

duğu sorunları enine boyuna ele alan, dinî ilimlere dinamizm ka-

zandırmayı önceleyen bir kütüphane dolusu yayını var. Belki bu 

yayınlar kadar önemli bir sonuç da, bu süreçte oluşan ilmî müza-

kere geleneği ve ilim atmosferidir. 

İSAV’ın ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği 

birkaç ilmî toplantının koordinasyonunu yaparken de yakinen şa-

hit olduğum bir husus, Vakfın hangi kademede olursa olsun bü-

tün yetkili ve çalışanlarının tam bir hasbîlikle ve vakıf şuuru 

içinde hareket etmeleri, Vakfın ilim adamlarının emeğini karşıla-

mada ise son derece istekli olmasıdır. Ülkemizde öteden beri din 

ilimlerine ait toplantılar genelde kenar semtlerde ve izbe 

mekânlarda yapılırken İSAV ilmî toplantıları hep birinci sınıf 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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mekânlarda düzenlemiştir. Vakfın bu bilinçli tercihi, onun güçlü 

malî imkânlara sahip olmasından değil, dinî ilimlere verdiği de-

ğerden ve ilim adamlarını bu ortamlara hazırlama stratejisinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü biliyorum ki İSAV bu programların 

giderlerini belli kişilerden, vakfın gerçekten iyi işler yaptığına, va-

kıf yetkililerinin samimiyet ve dürüstlüğüne inanmış hayırsever-

lerden aldığı bağışlarla karşılıyordu.  

Söz buradan açılınca merhum Sabri Özpala ağabeyi rah-

met, şükran ve minnetle anmak gerekir. Gerçekten de vakfın 

gücü, başta Ali Özek hocamız, Salih Tuğ hocamız olmak üzere 

her birini yakından tanıdığım İSAV camiasının her kademesinde 

görev alanların fedakârca, dürüst ve şeffaf şekilde hizmet üretme-

sine dayanıyordu. Bunun için de İSAV’ın faaliyetleri iş adamları 

ve ilim erbabı için hep müstesna bir önem taşımış, yaptığı davete 

de herkes elinden geldiğince olumlu cevap vermek istemiştir. 

İSAV, kendi işini en iyi şekilde yapmanın yanı sıra siyasete, 

dinî gruplaşmalara ve magazin düzeyindeki günübirlik din tartış-

malarına hep mesafeli durduğu için toplumun her kesiminden 

hüsnü kabul görmüştür. Bu da gerçek bir sivil kuruluşun durması 

gerektiği noktadır.  

Günümüzde vakıfların önemli bir kesiminin “vermek” 

üzere değil, “almak ve toplamak” üzere kurulduğunu ve faaliyet 

gösterdiğini göz önüne alırsak İSAV’ın konum ve önemini, itibar 

ve saygınlığının sebeplerini daha iyi anlarız.  

İlmî araştırmaları desteklemeyi ve insanlara yararlı olmayı 

hedefleyen bir vakıf için sadece plan ve program ve ürettiklerinin 

kalitesi değil, o vakfın kendi ayakları üzerinde durması ve mâlî 

bakımdan kendini çevirebilir konumda olması, şeffaf ve güvenilir 

olması da önemlidir. İşte İSAV bu özelliklere sahiptir; aslında bü-

tün vakıfların bu durumda olması gerekmektedir. 
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İSAV’ın elli yıl zarfında yakından izlediğimiz ve katıldığı-

mız ilmî toplantılarında konuların farklı açılardan tartışılması-

nın, bir ilim adamının söylediği fikre bir başkasının var gücüyle 

karşı çıkmasının, katılımcılardan gelen sert eleştirilerin Vakıf yö-

neticilerini tedirgin etmek şöyle dursun mutlu etmesi, hatta Ali 

Özek hocamızın bunu dahi azımsayıp müzakerenin alevlenme-

sini besleyecek konuşmalar yapması aslında ülkemizin ilimde ve 

dinî düşüncede mesafe alması için önemli bir motivasyon kaynağı 

olmuştur.  

Bugün yirmi otuz yıl önceki o ortamın hayli zayıflamış ol-

duğunu, ilmî toplantılarda ileri sürülen bir görüşün kendisinin 

değil onu söyleyen kişinin niyet, dindarlık hatta imanının sorgu-

lanmaya başlandığını ve tek hakikatçı tavrı giderek taraftar top-

ladığını görüyoruz ve üzülüyoruz. Halbuki bir âyet veya hadisi 

anlamada ve yorumlamada, bir dinî meseleyi ele almada ilim 

adamları arasında görüş ve yaklaşım farklılıkları olur, olmalıdır 

da. Dışarıdan bakıldığında bu durum bir çelişki gibi görülür. Ha-

yır, bu bir çelişki değildir, aksine ilmin gereğidir ve berekettir. 

İslâm’ın iki ana kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet ortada iken 

dinî konularda ilim insanları arasında farklı anlayış ve yaklaşım-

ların bulunmasını, konuya dışardan bakanlar ve ilim geleneğine 

aşina olmayanlar anlamakta zorlanabilirler. Hatta bu durumu bir 

din-iman tartışması, bir âyet veya hadisi doğru anlama-yanlış an-

lama, dini tahrif etme, dinde olmayacak şeyleri söyleme şeklinde 

anlamaları da muhtemeldir.  

Konunun farkında olmayanların, farklı ilimlerin farklı müf-

redat ve yöntemlerinin bulunduğunu bilmeyenlerin bu tartışma-

lara bakıp zaman zaman “Ortada tek bir din var. Ama her bir ho-

camız, her bir ilim dalı aynı âyete farklı anlamlar veriyor, bir ko-

nuda farklı görüşler serdediyor, birbirine zıt yorumlar yapıyor” 

şeklinde bir serzenişte bulunduğunu da görüyoruz.  
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Dahası, bilgileri avam düzeyinde kalmış ama dinî duyguları 

ve sembolleri kullanarak etrafına insan toplamak, din üzerinden 

şöhret, konum ve çıkar sağlamak isteyen kesimler ilim erbabı ara-

sındaki görüş farklılıklarını “din elden gidiyor, reform geliyor” çı-

ğırtkanlığı yaparak veya “tekfir” silahını ateşleyerek geniş halk ke-

simlerine farklı bir şekilde yansıtılabiliyor. Bütün bunlara son elli 

yıl içinde bolca şahit olduk. Ne yazık ki günümüzde ise bu durum 

daha da pervasız bir hal aldı. Ama şartlar ne olursa olsun İSAV 

doğru program ve istikametini hiç bozmadı; onun için de kalıcı 

ve hayırlı bir iz bıraktı. Öyle de olması gerekiyordu; çünkü bizim 

on dört asırlık ilim geleneğimiz hep böyle çok seslilik, anlam zen-

ginliği ve karşılıklı hoşgörü içerisinde gelişmiştir. İlim muhitleri 

birbirini dinlemiş, birbirini anlamaya çalışmış, katılmadığı gö-

rüşü eleştirmiş; bütün bunlar ilmî olgunluk ve müsamaha içinde 

cereyan etmiştir. İşte ülkemizde bu yönde olumlu bir damar hâlâ 

yaşıyorsa, İSAV’ın bunda payı büyüktür. 

Söz ilimden ve farklı görüşe tahammülden söz açılınca ben, 

vakfın iki çınarından, iki güzel insandan örnek vermek isterim: 

Salih Tuğ ile Ali Özek. Elli yıldır beraberler. Yetişme tarzları da 

yöntem ve bakış açıları da farklı. Bir araya gelip de ilmî bir müza-

kere açıldığında birbirlerinden hayli farklı düşündükleri hemen 

ortaya çıkar. Ama bu farklı düşünme aralarındaki dostluğa hiçbir 

zaman halel getirmemiştir. Yeni nesillerin de böyle bir geniş açıya 

sahip olması gerekiyor.  

Bir konuda bizim bir görüşe sahip olmamız, onu “doğrusu 

budur” diyerek ısrarla savunmamız nasıl en doğal hakkımız ise, 

farklı bir bakış açısının da kendini öyle görmesi onun en doğal 

hakkıdır. İlim yolcusuna düşen ise bu gerçeği kabullenerek yola 

çıkmaktır.  

Öyle anlaşılıyor ki, bizim biraz gönül dünyamızı, hoşgörü 

dairemizi genişletmemiz ve toplantılarımızda konuşulacak ve 
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tartışılacak konuların bir ilim meselesi olduğunu, bir iman-küfür 

meselesi olmadığını, Kur’ân’a ve Peygambere bağlılık konusunda 

kimsenin diğerinin ciddiyetini ve derecesini tartma gibi bir şeye 

girişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda herkese Ebû 

Hanife’nin hayatını okumayı tavsiye ederim; onda bizim için ib-

retler vardır. Ve o büyük imam, o büyük fakih ve âlim bize önemli 

bir miras bırakmıştır. O da şudur:  

Ebû Hanife’nin Kûfe’deki ders halkasına İslâm coğrafyası-

nın farklı bölgelerinden katılanların toplamı 1000 sayısına ulaşır. 

Her biri ayrı ayrı bir ilmî kişiliktir ve kendine has bilgi ve bakışı 

vardır. Ebû Hanife’nin ders halkasındaki tutumu ise tek hakikatçı 

bir bildirim değil, konuları enine boyuna müzakeredir, farklı gö-

rüşleri dinlemektir.  

Onun ders usûlü bize bir konunun farklı açılarda, farklı şe-

kilde görüşülüp konuşulabilmesini, bütün ihtimallerin değerlen-

dirilmesi gerektiğini öğretir. Müzakere sonunda bir görüşte karar 

kılmak amaç değildir; konunun etraflıca müzakeresi amaçtır. 

Böyle olduğu için de Ebû Hanife ile öğrencisi İmam Muhammed 

Şeybânî ve Ebû Yusuf arasında birçok konuda görüş ayrılıkları 

çıkmıştır.  

Bir İmam Muhammed Şeybânî’nin kitaplarında izlediği 

yönteme bakın bir de Ebû Yusuf’un kitaplarına, arada ciddi bir 

fark vardır. Hanefî mezhebine zenginlik katan ve dinamizm ka-

zandıran da işte budur. Kaldı ki Hanefîler ile Şâfiîler arasında, Ha-

nefîlerle Mâlikîler arasında da birçok görüş farklılığı vardır. Bun-

lar da fıkhın dinamizmidir. Biz bugün bu zengin mirasla iftihar 

ediyoruz; hatta onunla yetinerek o mirası tüketip duruyoruz.  

İSAV’ın bereketli ellinci yılını hayırla yâd ederken bu hatır-

ladıklarım İSAV’ın hizmetlerinin ve geride bıraktığı izlerin sadece 

bir-iki yönü. Vakfın nice güzel işlere imza attığını ve öncülük et-

tiğini yakinen biliyorum. Daha da yapılacak çok iş, alınacak uzun 
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mesafeler var. Gayret insandan, onu başarıya muvaffak kılmak ise 

Yüce Mevlâ’dandır.  

Bu arada, İSAV hizmetlerine destek veren ve aramızdan ay-

rılan dostları hep hayırla yâd etmeyi, onlara Yüce Rabbimden 

daim rahmet ve mağfiret dilemeyi, geride kalanlara da bu güzel 

hizmetlerin devamı adına uzun ömürler dilemeyi bir insanî borç 

olarak görmekteyim. 

Cenâb-ı Mevlâ’dan duamız, İSAV çatısı altında gösterilen 

bütün gayretlerin hem dünyada insanımızın Yüce Yaratan’la, 

Kur’ân’la, Peygamber Efendimizin Sünnetiyle ve bütün insanî de-

ğerlerle barışık, mutlu ve huzurlu yaşamasına vesile olması, hem 

de ahiret gününde sâlih amel sayılması ve vesile-i necât olması-

dır. 

  



 

31 

Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER* 

İSLÂMÎ İLİMLERE HİZMETTE GEÇEN 28 YIL 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ile tanışmam 1990’lı yılların 

başlarına kadar gider. Daha önceden İstanbul Yüksek İslâm Ens-

titüsü Müdürü iken yardımcılığını yaptığım Ali Özek hocamın 

böyle bir vakfının olduğunu biliyordum ama yoğun tedrisat ve 

akademik hendekleri atlamak için dayatılan araştırma çalışmala-

rım dolayısıyla doğrusu o tarihlere kadar hocama vakfında yar-

dımcı olamamıştım. 

Ama 1993 yılına geldiğimizde hocam beni vakfa çağırdı. Tabiî 

icabet etmem gerekirdi. Vakfa geldiğimde çok eskiden, ta İmam-

Hatip talebeliğimden tanıdığım Ethem Ruhi Fığlalı hocamı da Ali 

Özek hocamın yanında oturuyor buldum ve bayağı heyecanlan-

dım. Çünkü Fığlalı hocamın hanımı Muhterem Seniha Hanım be-

nim Konya İmam-Hatip Okulu’nda Siyer-i Nebi dersi hocamdı. 

Tabiî bir sürü hatıra zihnimde canlandı ve o günleri de yâdettik. 

Ali Özek hocam beni neden Vakfa davet ettiğini açıkladı: Or-

ganizatörlüğünü Ethem Ruhi Fığlalı hocamızın yürüttüğü “Ta-

rihte ve Günümüzde Şiîlik” konulu araştırma tamamlanmış ve 

toplantısı yapılacak merhaleye gelmiş. Milletlerarası bir toplantı 

olacak ve beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek. Bu toplantının 

sekreteryasını da ben yürütecektim. Önce bir tereddüt geçirdim; 

benim milletlerarası toplantı tertibi konusunda bir tecrübem yok, 

hocam “Bedreddin, sen bu işin hakkından gelirsin, hem de tec-

rübe kazanırsın.” diye teşvik etti ve kabul edip hazırlıklara başla-

dık.  

Bu toplantı münasebetiyle Ali Özek hocamı hakkıyla tanıdı-

ğımı sanıyorum: O’nun ne kadar cesur, gözü kara, dediğim dedik, 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve İSAV 
Mütevelli Heyet Üyesi. 



 

32 

kararlı, azimli, bildiği hak yolda sabitkadem, ilmî araştırmayı ve 

araştırmacıları seven, kollayan, destekleyen bir karaktere sahip 

olduğunu bu toplantı sırasında öğrenme fırsatı buldum. Derdi ki: 

“İlmin dış dünyada bir varlığı yoktur, ilim, ilim adamıyla vardır. 

İlmi desteklemek istiyorsanız ilim adamını desteklemeniz gere-

kir.” 

Yine bu toplantı vesilesiyle unutamadığım bir olayı aktar-

makta fayda mülahaza ederim. Bu toplantı Vakfımız İSAV’ın ilk 

milletlerarası toplantısı olduğu için bu konuda tecrübeli olanların 

tecrübesinden istifade etmemiz gerekiyordu. Ali Özek hocamla 

rahmetli Enver Ören’in o günlerde arası gayet iyi, görüşüyorlar, 

konuşuyorlar, yardımlaşıyorlar ve Enver Ören, hocamın faaliyet-

lerinde yardımcı olmaktan geri kalmıyor. Hocam bu toplantı ko-

nusunu açınca yahu diyor, “biz de toplantılar düzenliyoruz ve 

bizde (İhlas Holding) bunları organize eden bir elemanımız var, 

gelip onunla bir istişare etseniz ya” Hocam beni de aldı birlikte 

Cağaloğlu’ndaki binalarına gittik. Adam gayet nazik, aldı bizi ve 

âdeta sorgulamaya başladı:  

Bu toplantıyı ne zaman yapmayı planladınız?  

– Üç ay kadar sonra,  

– Siyasî ve mülkî erkânı çağıracak mısınız?  

– Evet,  

– Peki, randevu aldınız mı, onaylarını aldınız mı?  

– Henüz almadık, alacağız.  

– Peki, oteli ayarladınız mı, rezervasyon tamam mı?  

– Henüz değil, yapacağız,  

– Peki, yurt dışından geleceklerin uçak biletleri ayarlandı mı? 

– Henüz değil, halledeceğiz,  

– Peki bütçeniz?  

– Henüz bütçe yapmadık, yapacağız…  
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Bu minval üzere konuşma uzadı gitti ve sonunda bu eleman 

“Siz bu toplantıyı yapamazsınız.” diye kestirip attı. Biz teşekkür 

ederek ayrıldık.  

Binanın kapısından çıkarken hocam: “Bedreddin, biz bu top-

lantıyı yapacağız.” dedi ve gerçekten de planladığımız tarihte, 

planladığımız şekilde o toplantıyı başarılı bir şekilde yaptık. 

İhlas Holdingin o elemanının “Siz bu toplantıyı 150 bin dolara 

ancak yapabilirsiniz, bu günden bu parayı banka hesabında hazır 

etmeniz şart.” demişti ama biz bu toplantıyı sanırım 50-60 bin 

dolar civarında bir maliyetle gerçekleştirmiştik. Zaten Enver 

Ören Bey de bu toplantımıza 50 bin dolar bağışla destek vermişti. 

Bu milletlerarası toplantı (Sempozyum) tecrübesi ile benim 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda hizmetlerim başlamış oldu ve 

“Tartışmalı ilmî toplantı sekreterliği, Kur’ân ve Tefsir Araştırma-

ları ana başlığıyla devam eden Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi 

organizatörlüğü, Vakıf kurucu üyeliği, Vakıf Yönetim Kurulu 

Üyeliği” gibi vazifelerle bugüne kadar devam etti.  

Herhangi bir cemaate kapılanmadan, belli bir ideolojinin kö-

lesi olmadan, aklını birilerine kiraya vermeden sırf İslâm’a ve 

Müslümanlara hizmet için İslâmî ilimlerde hür araştırmalar 

yapma yolunda geçen bir 28 sene sonra geriye dönüp baktığımda 

“İyi ki Ali Özek hocamı tanımışım, iyi ki O’nun yanında İslâmî 

İlimlere ve bu ilimlerde yapılacak ilmî araştırmalara katkı sağla-

mak suretiyle hizmet etmişim.” deyip Allah’a hamd ediyorum, 

şükrediyorum. 

Bu münasebetle bir endişemi de paylaşmak isterim: Vakfın 

ilmî faaliyetleri vakfın öz kaynaklarına değil de genellikle hayır-

sever Müslümanların bağışlarına, desteklerine dayalı olarak yü-

rütülmekte. Ne zaman bir mâlî sıkıntıyla karşı karşıya kalsak Ali 
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Özek hocam hemen devreye girer ve ya çevresindeki bir hamiyet-

perver zengini, ya bir bakanı, ya bir genel müdürü, ya bir şirketi 

arar ve sıkıntımızı giderirdi.  

Vakfa gelirken nereye gittiğimi soranlara “İSAV’a gidiyo-

rum.” dediğimde “Orası da neresi, ne vakfı?” diye sorarlar ve çoğu 

kere de Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren 

İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi) ile karıştırırlardı. Ancak “Ali 

Özek Hoca’nın vakfına gidiyorum.” dediğim zaman “Ha, öyle söy-

lesene.” derlerdi. Buna binaen dileğim, “Şahıslar fani, vakıflar ka-

lıcı ve kıyamete kadar hizmetlerine devam ederler.” prensibine 

göre İSAV vakfı “Ali Özek’le özdeşleştirilmekten çıkıp İSAV ola-

rak kıyamete kadar, birilerinin himmetine, maddi desteğine 

muhtaç olmadan kendi öz kaynaklarına dayanarak İslâm’a, Müs-

lümanlara, İslâmî ilimler yoluyla hizmete devam etmesidir. 
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Prof. Dr. Fahrettin ATAR* 

BİZİM VAKFIMIZ: İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında İstanbul’da ku-

rulup hemen faaliyete başladı. Bu vakfın kurulduğunu üniversite 

öğrenciliğimin son yıllarında duymuştum. İstanbul Yüksek İslâm 

Enstitüsü’nden 1971 yılında mezun olup vakfın kurucularından 

Prof. Dr. Salih Tuğ’un danışmanlığında doktora çalışmalarına 

başlayınca, bu vakfın kimler tarafından ve hangi gayeleri gerçek-

leştirmek üzere kurulduğunu öğrenme fırsatını buldum. Vakfın, 

İslâmî ilimler alanında eğitim-öğretim faaliyetiyle bizzat meşgul 

olan muhterem zevat ile ilim ve kültür sahibi iş adamları tarafın-

dan kurulduğunu ve kurucular arasında Mahir İz, Ali Özek, Bekir 

Sadak, Selçuk Özçelik gibi kendilerinden üniversite öğrenciliği sı-

rasında feyiz aldığım hocalarımın bulunduğunu öğrendim. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul Aksaray Laleli sem-

tinde bir apartman dairesinde faaliyete başlamıştı. Vakfın müte-

velli heyeti, kurulur kurulmaz vakfın kuruluş gayelerini gerçek-

leştirmek üzere çeşitli etkinliklerinin yapılmasını kararlaştır-

mıştı. Bu etkinlikler arasında İslâmî ilimler alanında yüksek tahsil 

gören öğrencilere yönelik ilim halkalarının oluşturulmasını sağ-

layacak kursların düzenlenmesi bulunuyordu.  

Doktora danışmanım Prof. Dr. Salih Tuğ, vakıf mütevelli 

heyetinin, fıkıh usûlü ile ilgili özel bir kursun düzenlenmesine ve 

bu kursun İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim üyelerinden 

Bekir Sadak tarafından verilmesine yönelik bir karar alındığını 

bana söyledi. Bu derse öğrenci sıfatıyla katılıp katılmayacağımı 

sordu. Ben de hocama böyle bir derse öğrenci sıfatıyla büyük bir 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 



 

36 

memnuniyetle katılmak istediğimi ifade ettim. Zaten fıkıh usûlü 

dersini verecek Bekir Sadak hocayı önceden de tanıyordum. 

Merhum Bekir Sadak hocadan Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

iki yıl Arapça dersi okumuştum. Ayrıca İstanbul Yüksek İslâm 

Enstitüsü’nde bir Tartışmalı İlmî Toplantıda sunduğu fıkıhla ilgili 

bir tebliğini hayranlıkla dinlemiştim. Fıkıhta birikimli bir hoca-

dan özel bir ders almak benim için bir şans idi. 

Vakfın Laleli semtindeki idare merkezinin bulunduğu 

apartmanın bir odasında üç arkadaşımla birlikte bu derse devam 

ettik. Hocamız Bekir Sadak, ders kitabı olarak Mısırlı âlim Abdul-

vahhâb Hallâf’ın İlmu usûl-i fıkıh adlı eserini seçmişti. Hallâf’ın 

bu eserini, usûlün bütün konularını kapsayacak tarzda ve kolay 

bir üslûpla yazdığını müşahade ettim. Bu ders benim için çok be-

reketli geçti. Bu derste hocamızın önderliğinde fıkıh usûlünün 

meselelerini ayrıntılı bir şekilde tartışma fırsatını buldum. Bu 

ders esnasında usûl-i fıkhın bütün konularını hazmettiğimi söy-

lersem mübalağa etmiş olmam. Bu vesile ile ahirete irtihal eden 

hocamız Bekir Sadak ve bu derse katılıp ahirete irtihal eden arka-

daşımız Hasan Şahin’i rahmetle anar, bu derse katılıp hayatta 

olan iki arkadaşım Mustafa Polat ve Süleyman Geçgel’e sağlıklı 

ömürler dilerim. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, ilahiyat alanında tartışmalı 

ilmî toplantıları ilk defa başlatan ve bu toplantıları gelenek haline 

getiren bir vakıf özelliğine sahiptir. Bu geleneği, 1978 yılında Hay-

reddin Karaman’ın, “İslâm Hukukuna Göre Alış-Veriş’te Vâde 

Farkı ve Kâr Haddî” adlıyla hazırladığı tebliğ ile başlattı. Ben de 

Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde görev yaptığım sırada 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’ın mütevelli heyetinin teklifi üze-

rine “İslâm hukukunda Borçlu-Alacaklı İlişkisi” konulu bir tebliğ 

hazırlamış ve tebliği vakfa göndermiştim. Vakıf, tebliğimin Ocak 
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ayındaki bir toplantısında tartışılmasını kararlaştırmıştı. Bu ta-

rihte tebliğimi sunmak için hazırlıklarımı tamamladım. Erzu-

rum’dan İstanbul’a gelmek için hava yolunu tercih etmiştim. Er-

zurum hava alanına geldim. Hava muhalefeti sebebiyle uçak se-

feri iptal edildi. Kar yağışı sebebiyle kara yoluyla da seyahat etme 

imkânını bulamadım. Hâsıl-ı kelâm vakıf tarafından belirlenen 

günde tebliğimi sunma fırsatını elde edemedim. 

Türkiye’de ilahiyat alanında ilmî toplantıları ilk defa dü-

zenlemekle tanınan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, özellikle 1980 

yılından itibaren ulusal ve uluslararası pekçok tartışmalı ilmî top-

lantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların bir kısmında tebliğci, müza-

kereci ve koordinatör olarak görev üstlendim. Bu toplantılarda 

pekçok konu tartışıldı, bu vesile ile ilim ve kültür hayatına önemli 

katkılar sağlanmış oldu. 

Burada ifade etmek isterim ki, İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı’ın geleneksel iftar davetleri benim için unutulmayan hatı-

raların oluşmasını sağladı. İslâmî ilimler alanının öncü üstatların-

dan olup iftar sofralarına davetli olarak katılan Sabahattin Zaim, 

Salih Tuğ, Nevzat Yalçıntaş, Asaf Atasaven, Emin Saraç, Ali Özek, 

Bekir Sadak, Ali Arslan Aydın, Mehdi Sungur, Mustafa Köseoğlu 

gibi muhterem zevatı tanıma fırsatını buldum. Bu zevatın sohbet 

esnasındaki ufuk açıcı konuşmalarından, davranış biçimlerinden, 

nezaketli üsluplarından son derece istifade ettiğimi ve onlardan 

etkilendiğimi söyleyebilirim. Allah’ın ahirete irtihal edenlere rah-

met etmesini ve yaşayanlara da sağlıklı ömür nasip etmesini dile-

rim. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın, elli yıllık bir vakıf olarak 

kurulduğu gündeki hizmet anlayışını bugün de aynen devam et-

tirdiğini büyük bir memnuniyetle müşahade etmekteyim. Vakfın 

bugüne kadar kesintisiz ve mükemmel bir şekilde hizmet etmesi 

vasıflı/basiretli idareci ve gönüllü ve özverili çalışanlarının varlığı 
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ile izah edilebilir. Bu konuda Ali Özek, Salih Tuğ, Sabri Özpala, 

Mahmut Kaya, Bedrettin Çetiner, Ahmet Yıldız gibi vakfın müte-

velli heyetinde uzun yıllar görev yapanların, Seyyit Ali Tüz, İsmail 

Kurt gibi vakfın idari işlerini, toplantı ve yayın hizmetlerini büyük 

bir titizlikle yürütenlerin katkılarının inkâr edilmesinin mümkün 

olmadığını ifade etmek isterim. 

İyi ki kültür ve irfan hayatımıza pekçok hizmetleri geçen 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı diye bir vakıf kurulmuş. Bu vakıf, 

biz ilahiyatlıların vakfı oldu. “Bizim vakfımız” unvanını çoktan 

hak etti. Bu vakfı kuranlardan Allah razı olsun. Ahirete irtihal 

edenlere Allah rahmet etsin, hayatta olanlara da İslâmî ilimler 

alanındaki hizmetlerinin devam etmesini müyesser kılsın. 

22.12.2019 
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Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ* 

İKİNCİ ELLİNCİ YILINA GİRERKEN  

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI’NIN (İSAV)  

HİZMETLERİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME 

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okurken (1970-1974) 

ülkemizin İslâmî ilimleri araştırma konusunda önemli açılımlara 

ihtiyacı bulunduğunu hissediyorduk. Hem mevcut öğrenci profili 

hem de bazı hocalarımızın bu konudaki tıkanıklığın aşılmasına 

ilişkin ufuk açıcı konuşmaları ve faaliyetleri güzel gelişmeleri 

müjdeler gibiydi. Bakanlığa bağlı bir yüksekokul statüsüyle bu 

kurumun toplumun beklentilerini karşılayamayacağı hususunda 

ittifaka yakın bir fikir birliğinin bulunduğu gözlemleniyordu. 

Gerçi bu enstitülerden mezun olanların istihdam edildikleri ku-

rumlarda ortaya koydukları başarı ve verimlilik düzeyi –diğer 

alanlardakilerle kıyaslandığında– oldukça iyi sayılırdı. Fakat bu 

kurumların öğretim kadrosunu da ilmî ve fikrî bakımdan besle-

yecek, kurumun yerinde saymasını önleyecek, akademik bakışı 

merkeze alarak öğrencinin beklentilerine cevap verebilen hocala-

rın yetişmesini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardı. Bu nok-

tadan sonrası ülkemizde dinî yükseköğretimin başlangıçtan gü-

nümüze kadarki serüveniyle ilgili bilgi, açıklama ve değerlendir-

meleri gerektireceği için konuyu genişletmeden bu kadarcık bir 

mukaddimeyle yetinmem uygun olur. 

İşte böyle bir dönemin canlı tanıkları olarak, bazı hocaları-

mızın doğrudan öğretim kurumunun statüsü ve işleyişi ile ilgili 

olmaksızın sivil faaliyetlere yöneldiklerini fark ediyorduk. Bu fa-

aliyetlerin önemli bir örneği de İslâmî ilimlerin araştırılmasını 

destekleyecek bir vakfın kurulması ve geliştirilmesiyle ilgiliydi. 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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Ali Özek hocamız ile merhum Bekir Sadak ve Mahir İz hocaları-

mızın bu hareketin içinde olduğunu ve etkili rol üstlendiklerini 

yakından biliyordum. Salih Tuğ hocamın bilimsel çalışmalarını 

Ankara İmam-Hatip Lisesi öğrencisi iken takip etmiş olsam da 

anılan enstitüye öğrenci olarak girdiğimde müdürlük görevi sona 

ermiş olduğundan kendisini uzaktan tanıyordum, ama onun da 

bu işin öncüleri arasında olduğunu duyuyordum. 

1970 yılında İslâmî İlimler Araştırma Vakfı adıyla kuruldu-

ğunu öğrendiğimiz bu vakıf ile 1978 yılına kadar sıkı bir irtibatım 

olmadı. Fakat 1978 yılında bu vakfın başlattığı tartışmalı ilmî top-

lantı uygulaması ilgimi çekti ve akademik çalışma motivasyo-

numu arttıran bir ümit uyandırdı. Şöyle ki: O dönemin fikir ha-

reketleri içinde önemli bir etkinlik türü olan, heyecan unsurunun 

ağır bastığı ve geniş kitlelere hitap eden konferanslar oldukça 

yaygındı ve rağbet görüyordu; bazı akademisyen hocalarımızın 

yaptığı seminerler de faydalı oluyor ve belirli düzeyde ilgi görü-

yordu. Biz de bu etkinliklerden mümkün olduğu ölçüde yararla-

nıyorduk. Fakat bilimsel anlayışı esas alan ortamlarda araştırma-

cıları bir araya getirip tartıştırmayı hedefleyen etkinliklere sıra 

gelmemişti. Gerçekten tartışmalı ilmî toplantı tarzında bir etkin-

liğin tertibi o günün şartları içinde kolay olmadığı gibi camia-

mızda nasıl ma’kes bulacağı da pek belli değildi. İşte bu şartlar 

içinde İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın gerçekleştirdiği bu öncü 

uygulama bizler için, çokça ihtiyaç duyduğumuz akademik mü-

zakere zeminini önümüze seren iyi bir imkândı.  

Bu çerçevedeki ilk toplantının atmosferi çok ümit verici 

oldu; şahsen çok istifade ettim, ayrıca bana “İslâm Hukukunda 

Akid Serbestisinin Sınırlandırılması ve Özellikle Kâr Haddi Me-

selesi” başlıklı bir müzakere metni sunmak da nasip oldu. Anılan 

metin İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın YILLIK- I adını taşıyan 

yayınında (İstanbul 1398/1978) “İslâm Hukukunda Alışverişte Kâr 
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Haddi Araştırmasına Dair Tenkîdî Bir Görüş-2” başlığı altında yer 

aldı. 

Müteakip yıllarda İSAV ulusal ve uluslararası düzeyde tar-

tışmalı ilmî toplantılar düzenlemeyi temel faaliyet tarzı olarak 

benimseyince, camiamızda önemli bir çığır açmış oldu. İlahiyat 

fakültelerinin sayılarının artması İSAV’ın ve benzeri anlayışa sa-

hip sivil toplum kuruluşlarının ilgi ve desteğini daha kıymetli hale 

getirdi. 

Ali Özek hocamızın bu toplantılara öncülük etmesinin ve -

büyük çoğunluğuna- bizzat katılmasının özel bir değer taşıdığını 

belirtmeliyim. Zira bu toplantılarda -onun da özel teşvikleriyle- 

hür düşüncenin, araştırmaya dayalı bilgi ve fikirlerin serbestçe 

müzakere edilmesinin güzel örneklerine tanık olunuyordu. 

İSAV’ın zikre değer bir özelliği de istişareye önem vermesi-

dir. Gerek vakfın hizmet politikalarını gözden geçirme gerekse 

ilmî toplantılarda ele alınması uygun konuları ve bunların nasıl 

planlanması gerektiğini belirleme amacıyla kapsamlı toplantılar 

yapıldığını hatırlıyorum. Bu arada ilmî toplantıların organizasyo-

nunu sadece idari bir iş gibi görmeyip işin akademik yönü için 

belirli bilim insanlarından destek almasının isabetli bir uygulama 

olduğunu belirtmeliyim. 

Vakıf bünyesinde verilen derslerin, yapılan yayınların ve di-

ğer faaliyetlerin de kuruluş amaçları doğrultusunda çok önemli 

hizmetler olduğunu göz ardı etmemek gerekir. 

Kuşkusuz bu güzel hizmetlerin Yüce Mevlâ’nın rızasına ve 

sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) örnek ahlâkına uygun, Müslü-

mana yaraşır, seviyeli biçimde gerçekleştirilebilmesi için büyük 

çaba ve fedakaârlık gösteren, maddî ve manevî destek sağlayan, 

şükranla ve -bir kısmı- rahmetle anılmayı hak eden çok kişi var. 

Hepsini ismen zikretmek kolay değil. Ebediyet âlemine intikal 
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edenleri temsilen, -yakında aramızdan ayrılan- tevazu ve hasbili-

ğin zirve örneklerinden biri olan Sabri Özpala ağabeyimizi zikre-

dip hepsine Yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret diliyorum. 

Vakfın neredeyse kendi adıyla özdeşleştiği Prof. Dr. Ali Özek ve 

Vakfın bütün Mütevelli Heyetlerinde görev yapmış yegâne üye 

olduğu görülen Prof. Dr. Salih Tuğ hocalarımı hayatta olanları 

temsilen zikredip hepsine sağlıklı, huzurlu ve hizmetlerle dolu 

ömürler niyaz ediyorum. Bu bağlamda, katıldığım toplantıların 

hemen hepsinde candan çaba ve ilgilerine tanık olduğum, çoğu 

zaman da metinleri geç yollayarak sabırlarını fazlaca zorladığım 

-halen Kurucular Heyeti üyeleri de bulunan- Ahmet Yıldız, İsmail 

Kurt ve Seyit Ali Tüz kardeşlerimi özel olarak ve şükran duygula-

rıyla anmak istiyorum.  

Elli yılın anısına yazılan böyle bir yazıda dile getirmeyi bir 

borç olarak hissettiğim husus şudur: Böyle nezih ve önemli hiz-

metlerle dolu bir elli yıl geçiren bu kıymetli müessesenin, güve-

nilirlik, kalite, seviye, hasbilik, samimiyet ve benzeri açılardan ye-

terli bir sınamadan başarıyla geçtiği müsellem olduğuna göre, ca-

miamızın bu vakfın çok özel desteği hak ettiğine olan inancını 

güçlü biçimde ortaya koymasının vakti gelmiştir. Gönül istiyor ki, 

Vakfın yetkili organları ikinci elli yılın yenilenmiş bir vizyonla 

sürdürülmesi için özel bir istişare toplantısı tertiplesin, bu top-

lantıda ortaya konacak fikirler ışığında Vakıf Senedindeki gayeler 

gözden geçirilerek günümüz şartlarında öncelikli olan hizmet ka-

lemleri ve muhammen bütçeleri belirlensin; başta Kurucular He-

yeti üyeleri olmak üzere belirtilen amaçlara önem veren, Vakıf ile 

gönül bağı olan herkesin bu hizmetlere ve bütçelere nasıl katkı 

sağlayabileceklerine ilişkin bir çalışma yapılması sağlansın. 

Bu saygıdeğer müessesenin kuruluş gayeleri doğrultusunda 

nice güzel hizmetlerde daim olmasını Yüce Mevlâ’dan niyaz edi-

yorum. 
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ* 

ELLİNCİ YILINDA İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV)  

Bir grup idealist ilim adamı ve iş insanı tarafından 1970 yı-

lında kurulmuş bulunan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 

geride bıraktığımız 50 yılda birçok millî ve milletlerarası tartış-

malı ilmî toplantılar düzenlemiş, bu toplantılarda sunulan tebliğ-

leri ve yapılan müzakereleri kitap haline getirerek yayımlamış, ül-

kemizin ihtiyaç duyduğu âlim, mütefekkir ve araştırmacıların ye-

tişmesi için çalışma imkânı hazırlamış ve araştırma vasıtalarını 

sağlamıştır. Bilhassa da bu çalışmalarını İslâmî ilimler alanında 

yoğunlaştırmış, ihtiyaç duyulan ilmî araştırmaları yapmak, yap-

tırmak veya yapılan çalışmaları tanıtmak amacını gütmüştür. 

Aslında ülkemizde teorik planda bu hedef ve amaçları pay-

laşan birçok vakıf ve gönüllü kuruluş mevcuttur. Ancak söz ko-

nusu hedef ve hedeflere ulaşmak için önyargısız ve objektif hare-

ket eden, bağımsız faaliyet gösteren ve hakikat arayışını esas alan 

kuruluşun sayısı azdır. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı da sayıları 

az olan bu grubun içinde yer almaktadır.  

Prof. Dr. Ali Özek hocamızın rehberlik ve önderliğinde fa-

aliyetlerini sürdüren İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, bu çizgi ve 

istikametten hiçbir zaman ayrılmamış, çalışmalarını belirlenen 

hedeflere ulaşma yönünde yürütmüştür ve inşallah aynı doğrul-

tuda hizmetlerine devam edecektir.  

Bendeniz de bu vakfın faaliyetlerini kuruluşundan itibaren 

takip eden biri olarak ortaya konan hizmetlerden çok yararlandı-

ğımı söyleyebilirim. İki bin yıllarından itibaren ise söz konusu et-

kinliklere tebliğci, müzakereci, organizatör veya editör sıfatıyla 

                                                           
* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı. 
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katılmak nasip oldu. Büyük bir mutluluk ile tek başıma veya biri-

leri ile tertiplediğim faaliyetleri şöyle sıralayabilirim:  

A. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar:  

1.  Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet, 03-05 Aralık/ 

2004, Eresin Hotel, Topkapı/İstanbul.  

2.  900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî, 07–09 Ekim 2011, Üs-

küdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar/İstanbul. 

3. Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İliş-

kisi ve Din Eğitimi, 17-19 Kasım 2006, Eresin Hotel, Topkapı/İs-

tanbul.  

B. Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları: 

4. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi–I, 12-13 Ekim 2002 

Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, Üsküdar/İstan-

bul. 

5. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi–II, 11-12 Ekim 2003 

Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, Üsküdar/İstan-

bul. 

6. Kur’ân-ı Kerim’de Mes’ûliyet; Kaynağı, Sınırları, Sonuç-

ları, 9-10 Ekim 2004, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Mer-

kezi, Üsküdar/İstanbul. 

C. Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları: 

7. İslâmî İlimlerinde Metodoloji Problemi (Kelâm), 27-28 

Eylül 2003, İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), Üsküdar/İstan-

bul. 

 8. İlâhî Kudret ve İnsan İradesi Bağlamında Kader 

Mes’elesi, 12-13 Aralık 2009, Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim 

Kültür Merkezi, Üsküdar/İstanbul. 
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9.  Akãid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, 20-21 

Ekim 2012, Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Kültür Merkezi, 

Üsküdar/İstanbul. 

10. Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle 

İlişkileri, 18-19 Ocak 2014, Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim 

Kültür Merkezi, Üsküdar/İstanbul. 

11.  Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle İslâm Düşüncesinin Dört 

Kurucu Unsuru: Usûl-i fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, İslâm Felsefesi. 14-

15 Kasım 2015, Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Kültür Mer-

kezi, Üsküdar/İstanbul. 

12.  Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları, 20-21 

Mayıs 2017, Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Kültür Merkezi, 

Üsküdar/İstanbul. 

 13.  İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: Mâverâünnehir 

İlim Havzasında Öncü Şahsiyetler, 13-14 Ekim 2018, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu, Üs-

küdar/İstanbul. 

14. İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: Bağdat İlim Havza-

sında Öncü Şahsiyetler, 14-15 Aralık 2019, İstanbul 29 Mayıs Üni-

versitesi Elmalıkent Yerleşkesi, Ümraniye/İstanbul.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda bu çalışmalar yanında 

uzun yıllardan beri devam ettirilmekte olan Tefsir, Hadis ve Fıkıh 

metinleri okumalarına Kelâm metinleri okumalarını da ilave et-

mem kanaatimce önemli bir hizmet olmuştur.  

2014-2018 yılları arasında devam ettirdiğim bu derslerde Sa-

adeddin et-Teftazânî’nin Şerhü’l-Akãid’i, Nureddin es-Sâbûnî’nin 

el-Kifâye fi’l-Hidâye’si ve Şemseddin es-Semerkandî’nin es-

Sahâifü’l-İlâhiyye’si okutulmuştur. Bu derslere iştirak eden öğren-

cilerin genel durumu hakkında da kısaca söz etmek isterim:  
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Söz konusu derslere hem Marmara ve İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat Fakültelerinden lisans ve lisansüstü öğrenciler hem de 

Fatih civarında çeşitli medrese ve Kur’ân kurslarında öğretici veya 

camilerde İmam-Hatip olarak görev yapanlar katılıyorlardı. Bu 

derslerde farklı eğitim tarzlarında eğitim almış insanlar bir araya 

geldikleri için ilk derslerde metinleri anlama ve yapılan şerh ve 

yorumları kabullenme konusunda bazı zorluklar oluyordu. Bu 

durumu öğrencilerin tepki, hatta yüz hareketlerinden anlamak 

mümkündü. Ancak günler, haftalar geçtikçe aradaki makas kapa-

nıyor, gerilim durumu ortadan kalkıyor ve tüm öğrenciler bir orta 

noktada buluşuyorlardı. Bu da ortak bir zihin yapısına sahip ol-

mak için aynı kaynakları okumanın yeterli olmadığını, metinlerin 

yorum ve değerlendirilmesinde de ortak bir yönteme ihtiyaç bu-

lunduğunu göstermektedir.  

Kanaatimce günümüzde İlahiyat Fakültelerindeki öğretim 

ile Medrese öğretimi arasındaki en önemli ayrışma noktası 

usûl/yöntem mes’elesidir. Şerhü’l-Akãid’i skolastik veya analitik 

bir yöntemle okuma bu farkı ortaya çıkarmaktadır.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, diğer çalışmalarında olduğu 

gibi İslâmî ilimlere ilişkin metin okumalarında da geleneksel 

medrese eğitimi ile güncel ilahiyat eğitiminin sentezini yap-

makta, bu ikisinin bir potada eritilerek harmanlanmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu gayret ve hizmetlerinin devamı arzu ve te-

mennimizdir. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın bir hizmeti de camiamı-

zın insanları için bir buluşma adresi oluşudur. Burası, şayet Fatih 

civarına yolunuz düştü ise selam verip bir çay içebileceğiniz ve 

birçok tanıdıkla karşılaşabileceğiniz bir mekândır. Hele bugün 

cumartesi ise emekli veya farklı camilerde görev yapan hoca efen-

dilerin bir araya gelip öğlen yemeği yiyip, arkasından cemaatle 

öğlen namazı kılıp sonra da Ahmet Yıldız hocanın makamında 
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haftanın olaylarını değerlendirdikleri, sohbet ettikleri ve değişik 

konularda ufuk turu yaptıkları bir adrestir. Şüphesiz bu sohbet-

lerin baş konuşmacıları Ali Özek ve Mahmut Kaya hocalarımız 

olmaktadır. Son değerlendirme ise her zaman Ahmet Yıldız ho-

canın görevidir. Katılımcıların yorum ve katkıları da kayda değer-

dir.  

Her ne kadar konuşmacıların, aynı anda bir alt katta yapı-

lan derslere katılmayıp bu sohbeti tercih etmeleri ben de dâhil 

bazıları tarafından yadırgansa da, bu sohbetlerin yokluğunun or-

taya çıkaracağı boşluk ve “Herkese tabiatına uygun olan kolaylaş-

tırılmıştır” fehvası düşünüldüğünde bu sohbetlere hoşgörü ile 

bakmamız gerekmektedir.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın benim katıldığım veya 

şahit olduğum bu etkinlikleri yanında birçok faaliyeti bulunmak-

tadır. Örneğin öğrenci bursları, Ramazan iftarları, fakir ve yok-

sullara yapılan yardımlar, yabancı uyruklu insanlara verilen reh-

berlik hizmetleri şu anda aklıma gelenlerden bazılarıdır.  

Bundan elli sene önce kaht-ı ricalin ve kıllet-i malın yaygın 

olduğu bir dönemde, kısacası zor şartlar altında kurulan ve Ali 

Özek hocamızın liderliğinde ilim ve iş insanlarının özverili çalış-

maları ile günümüze gelen İSAV, bundan sonra da hizmet ve fa-

aliyetlerini katlayarak sürdürmelidir. Çünkü günümüzde hem 

ilim insanı sayısı artmış hem de mâlî imkânlar düne göre daha iyi 

duruma gelmiştir. Şüphesiz bu imkân ve fırsatlara paralel olarak 

ihtiyaçlar ve hizmet alanları da çoğalmış bulunmaktadır. Bu ne-

denle hizmetleri katlayarak sürdürmek durumundayız.  

Cümlelerimi sonlandırırken haddimi aşarak bir hususa 

daha dikkat çekmek ve küçük bir noktayı hatırlatmak istiyorum. 

Bilindiği üzere vakıf kurumları kalıcı, onları yürüten ve yöneten 

kişiler ise fânidir. Bu kurumlarda hizmetlerin sürekliliği, nöbetini 
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tamamlayanın yerine genç, dinamik, hayırsever ve samimi insan-

lar bırakması, bayrağı onlara emanet etmesine bağlıdır. Cenab-ı 

Hak’tan vakıf yöneticilerimize uzun ömür, sağlık ve sıhhat içinde 

nice yıllar hizmet etmelerini dilerken, zikredilen hususu da ihmal 

etmemelerini hatırlatmak istiyorum.  

Her şeyin en iyisini bilen ve takdir eden O’dur. 
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Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN* 

İSMİNE SADIK BİR "İHTİSAS” VAKFI: İSAV 

Ülkemizde hizmet vermekte olan sivil toplum kuruluşları-

nın en tarihî olanları dinî ve kültürel vakıflardır. Dinî kurum ve 

kuruluşların çevresinde onlarla beraber vücut bulmuş ve toplu-

mun hemen her ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ecdat tara-

fından kurulmuş vakıflar, tarihimizin şeref ve hizmet âbideleri-

dir. 

Osmanlının yıkılışı ile birlikte kuruluş amaçlarının dışında 

kullanılan, ihmal edilen, faaliyetlerine bir şekilde mani olunan o 

günkü toplumun sosyal ve iktisadî yapısının olmazsa olmaz ku-

rumu vakıflar, değişen ve gelişen yeni toplum şartlarına uyum 

sağlayarak ülke insanımızın hizmetine soyunmayı birşekilde ba-

şarmış kurumlardır. Bu kurumlar yeniden yapılanmış ve "resmî” 

mânâda ihmal edilen ve edilmek istenilen sahalarda soylu ve 

köklü dip dalgası hüviyeti ile toplum hayatımızdaki yerlerini al-

mış ve almaktadır. 

Bu çerçevede olaya bakıldığı zaman adında dinî alanı hatır-

latan kelimelerin yer aldığı vakıflar arasında İslâmî İlimler Araş-

tırma Vakfı (İSAV), önceliği ve orijinaliteyi zamanında yakalamış 

ve sürdürmekte ilk ve en özgün örnek konumunda gözükmekte-

dir. 

Özgün ve örnekliği 1970'li yıllarda, İslâmî ilimler alanında 

araştırma merkezli faaliyet göstermeyi esas kabul etmiş ve bunu 

herhangi bir grup, çevre ya da cemaatle irtibatlandırmamış 

olmasından ileri gelmektedir. 

1950'li yıllarda başlayan dinî eğitim-öğretim kurumları va-

sıtasıyla canlanma dönemine girmiş olan İslâmî ilimler ve dinî 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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hayatın sağlıklı bir çizgide sürdürülebilmesi, herşeyden önce 

"araştırma"ya dayalı, ortadan yani müstakil bir önderliğe muh-

taçtı. Böyle bir önderlik ve rehberliğin her seviyede gerçekleştiril-

mesine büyük ihtiyaç vardı. 

İşte bu toplumsal ihtiyacı, konumları, yaş, tecrübe, kültürel 

ve mâlî birikimleri, yurt içi ve yurt dışı çevreleri yönlerinden en 

müsait durumda olan bir grup düşünce, aksiyon ve din bilimleri 

kimliklikleriyle ön planda bulunan insanlar ve onlara eşlik eden 

iş adamları bir araya gelmek suretiyle vakıf ismiyle bir oluşumu 

gerçekleştirmişlerdir. Bu oluşumun adı, İSAV'dı. 

Mesele ve problemleri irdelemeden ve teslimiyetciliği esas 

alan ya da bir başka ifade ile sokaktaki insanın kabullerine rıza 

gösteren bir yaklaşımla özgün dinî gerçeklerin ortaya konulması 

ve yaşanması doğru ve yeterli değildi, olamazdı. Devlet erkinin 

bu konuya yaklaşımı da günlük politika seviyesinde biraz da hal-

kın baskısına göre şekillenen geçici tedbirleri aşabilmiş değildi. 

Özellikle dinî alana karşı, açıkça tarif edilmeyen şeriat ve laiklik 

odaklı kuşku ve korku sebebiyle ciddi ve küresel bir destek ve 

yönlendirmeden söz etmek hiç mümkün değildi. Din, dinî ilimler 

ve dinî hayatın, yönetim ve yöneticileri rahatsız etmeyecek öl-

çüde ve "istenildiği, izin verildiği kadar” var olması yeterli görü-

lüyor, ne salt ilmî olarak ne de göstermelik de olsa siyasî ve kül-

türel anlamda sağlıklı ve seviyeli bir gelişme kazanması istenmi-

yordu. İsteniyormuş gibi bir hava veriliyor, halk idare edilmeye 

çalışılıyordu. O kadar ki bir siyasî figür "teokrasiye karşıyız” diye 

teolojik gelişmelere de karşı olduğunu söylüyor ve kendisini al-

kışlatabiliyordu.  

Netice itibariyle ülkenin entelektüel birikimini ilmî araştır-

maya endeksli çalışmalarla geliştirip yaygınlaştırmak, olayların 

görünen günlük yüzünün ötesine geçip sebeplerini ve gerçek yü-
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zünü araştıracak elemanların yetişmesine imkân hazırlamak, or-

taya konmuş araştırmalara sahip çıkmak zarureti iyiden iyiye his-

sedilir olmuştu.  

Kültür hayatında araştırma ağırlıklı bir toplumsal ivmeyi 

yönlendirmek ve yönetmek, vakfî ve hayrî kuruluş ve faaliyetlere 

üst seviyede hedefler göstermek suretiyle, öğrenci bursu vermek 

merkezli çalışmaları ve çalışanları da dışlamadan daha köklü ve 

uzun vadeli faaliyetlere yönlerdirmek gerekmekteydi. Yurt içi ve 

yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunmak suretiyle 

ülke ilim ve irfanına, özellikle din bilimleri araştırmalarına derin-

lik ve kalite kazandırmak, birilerinin peşine düşmesi gerekli en 

ciddi hizmet alanı olarak "zarûrî” nitelik arzetmekteydi. 

Bu noktadaki zihnî ve ilmî ihtiyaç ve zarureti zamanında 

tespit edip Türk milletinin ve İslâm ümmetinin imdadına alâ ka-

deri'l-imkân yetişmeye çalışmak üzere "ihtisas vakfı” hüviyetiyle 

ortaya çıkmayı başarmış olan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, daha 

kuruluş safhasından itibaren büyük bir heyecan ve ilgi ile takip 

edilmiştir.  

Kurucu mütevelli heyeti başkanı muhterem Mahir İz hoca-

mızın, 1970 yılı başlarında biz İstanbul Yüksek İslâm Enstitü-

sü'nde dördüncü sınıf öğrencisi olduğumuz dönemde, dinî ilim-

lerde araştırmacı tavır ve zihniyete olan ihtiyacı ısrarla vurgula-

dığını, aksi halde "nakkâlü'l-ulûm, bakkâlu'l-ulûm” olmaktan öte 

gidilemeyeceğini bütün heybet ve heyecanıyla zihinlerimize ka-

zımaya çalıştığını hatırlamaktayım. 

İSAV'ın geçmiş 50 yılını bu açıdan incelediğimiz zaman, 

kuruluştaki belirlenmiş olan "araştırma” ana çizgisinden asla 

sapmadığını, "ihtisas vakfı” vasfını koruduğunu, değişik seviye ve 

kapsamda araştırma ve ilmî tartışma ağırlıklı kitaplık çapta tak-

dire değer büyük bir performans gösterdiğini ve bunu halen de 

sürdürdüğünü görmekteyiz. 
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Yüksek İslâm Enstitüsü'ndeki öğrencilik yıllarımızdan iti-

baren hocamız olarak tanıdığım Ali Özek Bey'in, vakfın kuruluş 

amacına yönelik ciddî ve sarsılmaz gayretleri, İSAV'ı kendi is-

miyle özdeşleştirmiştir. Bizler zaman zaman İSAV'dan "Ali Özek 

vakfı” diye söz ederiz. Özek hoca ile birlikte Salih Tuğ ve Sabri 

Özpala Beylerin İSAV'ın geçmiş elli yıllık hizmet döneminde de-

ğişmeyen bu üç ismin "hizmette devamlılık simgesi” olarak takdir 

ve teşekkürlerimizi hakettikleri ortadadır. Keşki öteki kurum ve 

kuruluşlarımızda da belirlenmiş ana hizmet çizgisini ısrarla takip 

eden böylesine musır kadrolar bulunabilse. Tabiatıyla sürekli sö-

zünü ettiğim isimlerin -Allah gecinden versin- bir gün değişeceği, 

hayatın kanunudur. Bu noktada da hizmeti aynı ciddiyet ve ka-

rarlılıkla ve geliştirerek sürdürecek yeni ve yetenekli isimlerin ha-

zırlanması, hizmeti devir almalarına imkân oluşturulması, -tak-

dir edileceği gibi- ihmali göze alınamayacak yapısal bir zarurettir. 

Sayım ve dökümüne girmeden, zaman zaman bendenizin 

de katkıda bulunmaya çalıştığım İSAV'ın, geçmiş elli yıllık ya da 

yarım asırlık araştırma hizmetini, ilmî araştırmaların özgünlüğü 

ve özgürlüğü çizgisinde, hiç bir toplum kesiminin etki ve irade-

sine boyun eğmeden sürdürmesi, herşeyden önce milletimizin 

kazancı olacak ve öteki kardeş kuruluşlara da güzel bir örnek teş-

kil edecektir, etmektedir. 

Geçmiş 50 yılı itibariyle kurumsallaşmayı başardığını dü-

şündüğüm İSAV'ın bundan sonraki 50 yıllara İslâmî ilimlerdeki 

araştırma faaliyet ve ürünleriyle aksamadan ulaşması samimi di-

leğimdir. Hizmeti geçenlere teşekkürlerimi, geçecek olanlara da 

üstün başarı dileklerimi ve dualarımı bildirmek benim için büyük 

bir zevktir. Kabulünü umarım. 
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Dr. İsmail KURT  

İSAV’IN TOPLANTI VE YAYIN SERÜVENİ 

Yıl 1982. İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan Şer‘î Si-

ciller Arşivi Memurluğu vazifeme devam ederken yaz günlerinin 

uzunluğundan faydalanmak, ek bir iş yapmak istedim. Bir gün 

vakfın faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Fatih Feyzullah 

Efendi Sokaktaki vakıf merkezine gittim, Vakıf Mütevelli Heyet 

Başkanı Muhterem Ali Özek Hocamızla görüştüm, vakfın ilmî fa-

aliyetlerine katkıda bulunmak istediğimi arz ettim, hocam da ka-

bul buyurdu. Böylece daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı Der-

leme Yayın Müdürlüğü’nde musahhih olarak çalıştığım zamanda 

edindiğim tashih ve yayın tecrübeme dayanarak vakıftaki yayın 

çalışmalarına başlamış oldum. 

Daha önce basılan ve ikinci baskısı yapılacak olan Prof. Dr. 

Ali Özek, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağ-

rıcı, Prof. Dr. Sadreddin Gümüş, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez 

ve Ali Turgut hocalarımızın müştereken hazırladığı Kur'an-ı Ke-

rim Açıklamalı Meali’nin dizgi ve tashih çalışmaları ile ilk çalışma 

başlamış ve Ali Özek hocamın oğlu Tevfik Özek Bey ile birlikte 

eserin neşri gerçekleştirilmiştir.  

İSAV, 1980’li yıllara kadar yetişmiş ilim adamı bulamaması 

sebebiyle ilmî araştırmalar yaptıramamış ve ilmî toplantılar ter-

tipleyememiş, ancak ilmî çalışma yapan ilim adamlarını destek-

lemek amacıyla Dr. Osman Öztürk tarafından doktora tezi olarak 

hazırlanan Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle 1973 yılında, maka-

lelerden oluşan "Yıllık” 1978'de neşredilmiştir.  

Dr. İsmail Lütfi Çakan tarafından hazırlanan doktora tezi 

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları 1982 yılında, Dr. 

Sadrettin Gümüş tarafından hazırlanan doktora tezi Seyyid Şerif 

Cürcânî ve Dr. Abdülaziz Bayındır tarafından hazırlanan doktora 

tezi İslâm Muhakeme Hukuku 1984 yılında basılmıştır. Aynı yıl 
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zekât mükelleflerine yardımcı olmak düşüncesiyle Yusuf el Kar-

davî’nin Fıkhu’z-Zekât adlı eseri tercüme ettirilmiş bu çalışma 

İbadet ve Müessese Olarak Zekât adı ile neşredilmiştir.  

85’li yıllarda vakıf bünyesinde küçük çaplı bazı toplantılar 

yapılmaya başlanmış, bu toplantılar da genelde yer ve mekân dar-

lığı sebebiyle çok az ilim adamı ve dinleyicinin iştirakiyle gerçek-

leştirilebilmiştir.  

O yıllarda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tertiplenen 

küçük çaplı ilmî toplantıların ses kayıtları teyp kasetine kaydedil-

miş, bugünkü gibi geniş salon ve ses sistemi bulunmadığından 

kürsüdeki bir mikrofon radyo frekansına bağlanarak çalıştırılıp 

kullanılabilmiş, bir toplantıda telsiz mikrofon kullanılmış; konuş-

macı elindeki mikrofonun kablosunu aramaya başlamış ve ilk 

defa telsiz mikrofonla karşılaştığı için hayretler içinde kalmıştır. 

Yine 80’li yıllarda daktilo pek yaygın olmadığı için davet 

edilen konuşmacıların hazırladığı metinler el yazısı ile yazılırken 

1990’lı yıllara doğru daktilo, elektrikli daktilo ve bilgisayar, teyp 

ve bilgisayar kasetleri sıkça kullanılmaya başlanmış, bilgiler bu 

vasıtalarla kaydedildikten sonra ses kayıtları çözülerek daktilo 

edilmiştir.  

İrticalî yapılan konuşmalardan çözülen ve daktilo edilen 

tebliğ metinleri konuşma üslûbunda olduğu için cümleler devrik, 

eksik, bir kısım cümleler ise anlaşılamaz halde olup bu konuşma 

metinlerinin doğru bir şekilde yayınlanabilmesi için daktilo edi-

len metinler posta yolu ile konuşmacıya gönderilmiş, metin üze-

rinde yapılan düzeltmeler yeniden daktilo edildikten sonra diz-

giye verilebilmiştir.  

O dönemde hemen her matbaada tipo dizgi operatörleri 

çalıştırılmış, kendilerine verilen metinleri yeniden dizmiş, müret-

tipler her sayfanın provasını kâğıda çıkarmış, tashih için yayın-

cıya göndermiş, yayıncılar da bu prova sayfalarını asıl metne göre 
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düzelttikten sonra musahhihlere vermiş, tashihi yapılan metinler 

tekrar dizgiciye gönderilmiş, dizgi operatörü sayfadaki hatalı sa-

tırları tekrar dizmiş, mürettip sayfadaki hatalı satırları çıkarıp 

yeni ve doğrusu dizilen satır veya kelimeleri yerlerine koyup pro-

vasını tekrar kâğıda çıkarmış, kontrol için yayıncıya, o da musah-

hihe vermiş, bu şekilde birkaç düzeltme ve gel-gitten sonra dizgi 

tamamlanmış ve böylece her kitap bir veya birkaç formadan mey-

dana getirilmiştir.  

Zamanla matbaa sistemleri gelişmiş, tipo dizgiden ofset 

dizgi ve baskı sistemine geçilmiş, kalıp, klişe, film devrinden 

sonra çok daha gelişmiş yeni matbaa teknikleri kullanılmaya baş-

lanmış, birçok zaman ve maliyet isteyen zor işler kolaylaşmış ve 

maliyetler azalmış, bu sayede matbaa ve yayın sektörü hız kazan-

mış, bir haftalık iş bir güne, bir saate kadar inmiştir. Artık bir ki-

tabın dizgi, baskı ve cilt işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılabil-

mekte, binlerce sayfalık bir kitap kısa bir zamanda ve binlerce 

adet basılabilmektedir. Bu da hem matbaalara hem de yayıncılara 

önemli imkânlar kazandırmış, baskı ve cilt kalitesi de üst seviye-

lere çıkmıştır. 

Bütün bu gelişme ve değişmelerden İSAV da nasibini almış-

tır: Önceleri teyp kasetine kaydedilen ses kayıtları, sonradan ses 

ve görüntülü olarak CD ve DVD.lere kaydedilmeye başlanmış, gö-

rüntü ve ses kayıtlarından konuşmalar daha kolay ve daha doğru 

çözülebilir hale gelmiştir.  

Vakfın 90’lı yıllara kadar yayınladığı kitaplar genelde teyp 

kasetlerinden çözülerek daktilo edilen veya elle yazılan metinle-

rin tipo dizgi ve baskı sistemiyle neşredilebilmiştir. Yeni teknik 

gelişmeler vakfın toplantı ve yayın hizmetlerine önemli katkı sağ-

lamış, İSAV olarak 90’lı yıllardan sonra masaüstü yayıncılığa ge-

çilmiş, kitap metinleri Macintosh bilgisayarlarda dizilmeye, bilgi-

sayar ekranından tashihler, sayfa tertipleri yapılmaya başlanmış, 
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tipo dizgi ve prova faslı kapanmış, lazer yazıcılardan aydınger çı-

kışları alınarak kalıba gönderilmiş, günümüzde ise pdf progra-

mına çevrilen kitap metinleri kalıba ihtiyaç kalmadan basıldığın-

dan kitap neşri zaman ve hız kazanmıştır. 

Macintosh bilgisayarlardan sonra, ilmî araştırma yapan 

kullanıcılar arasında daha hesaplı olması sebebiyle PC bilgisayar-

ların kullanımı yaygınlık kazanmış, bilgisayarda yazılan metinle-

rin internet üzerinden e-posta yolu ile gönderilmesi üzerine 

2000’li yıllardan itibaren İSAV da PC bilgisayarlar kullanmayı ter-

cih etmiş; böylece bilgi alış-verişi hız kazanmış, tebliğ metinleri, 

yazışmalar, toplantı videolarının paylaşımı PC bilgisayarlar ve in-

ternet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Ancak, Macintosh bil-

gisayarlarda dizilen ve yayına hazırlanan kitaplar Macintosh-PC 

bilgisayarlar arasındaki uyumsuzluktan dolayı yeni bilgisayarlara 

aktarılamamış, ancak zaman içinde bu uyumsuzluk problemi de 

çözülmüştür. 

Vakıf merkezinin toplantı salonundaher sene en az bir defa 

olmak üzere ihtiyaç duyulduğu zamanlarda konularında ihtisas 

sahibi ilim adamlarımız bir araya getirilmiş, bir gündem etrafında 

bu toplantıya katılanların görüşleri alınmıştır. Bu istişarî toplan-

tıların her birinde günümüze ışık tutacak konulardan biri seçil-

miş, Vakfımızın Mütevelli Heyetince araştırılması kararlaştırılan 

konular bir ilim adamının yönetim ve koordinasyonu altında top-

lantının hazırlık çalışmaları başlatılmış, bir sene gibi bir zaman 

içinde tebliğ konuları, tebliğciler, müzakereciler tesbit edilmiş, 

tebliğlerin yazılıp hazırlanması için ilim adamlarına yazılar yazıl-

mış, kendilerine verilen müddet içinde tebliğler hazırlanmış, ya-

pılan araştırmalar sonunda hazırlanan tebliğlerin ilmî bir ze-

minde tartışılması için toplantıların günü, yeri ve programı belir-

lenmiş, ilim camiasına ve halkımıza duyurularak halkımıza arz 

edilmiş, müzakerecilerin ve toplantıya iştirak eden diğer ilim 

adamlarının tenkit ve ilave görüşleri ile konu tekâmül ettirilmiş, 
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Vakfımızın yaptırdığı ilmî araştırmalar her yıl düzenli olarak sür-

dürülebilmiş, genellikle yılda bir milletlerarası, bir veya iki millî 

ve bir de tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilebilmiş ve 

her toplantı sonunda elde edilen toplantı metinleri neşredilmiş-

tir.  

İSAV ilk milletlerarası toplantısını 13-15 Şubat 1993 tarihle-

rinde gerçekleştirmiş ve toplantı metinlerini 1994 yılında yayınla-

mıştır. Bunun gibi diğer toplantı metinlerini de toplantı tarihin-

den itibaren bir yıl içinde neşretmiş ve bunu usûl ittihaz ederek 

devam ettirmiştir. Pek çok zorluğa rağmen İSAV, hem ilmî top-

lantılar yapma hem de yapılan toplantı metinlerinin tamamını 

kısa zamanda yayınlama mahareti ve başarısını gösterebilmiş ve 

vakfın bu hususiyeti ilim erbabı nezdinde takdirle karşılanmıştır.  

Vakıf 50 yıl zarfında 28 milletlerarası, 16 millî ihtisas ve 55 

millî tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, bütün toplantı me-

tinlerini neşretmiştir. 16 Araştırma-İnceleme Dizisiyle beraber 

vakıf yayınlarının toplam sayısı 116’yı bulmuştur. Yarım asırda bu 

kadar ilmî toplantı ve yayınların gerçekleşmiş olması vakfımız ve 

bu eserleri yayına hazırlayan biri olarak şahsım adına fevkalade 

bir başarıdır. Elbette bu başarı aynı zamanda bir ekip çalışması-

nın eseridir.  

İSAV tartışmalı ilmî toplantılarının ve İSAV yayınlarının 

her kademesinde katkısı, desteği ve emeği olan herkese, özellikle 

vakfımız Mütevelli Heyetlerine, her daim birlikte çalıştığımız Va-

kıf Başkanımız Prof. Dr. Ali Özek Hocam, vakıf insan merhum 

Sabri Özpala ağabeyime, Ahmet Yıldız, Seyit Ali Tüz kardeşle-

rime, diğer işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara minnet 

ve şükranlarımı sunuyor, gerçekleştirilen bu vakıf hizmetlerinin 

hayrından nasipdâr olmalarını diliyorum. 
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Prof. Dr. Mahmut KAYA* 

50. YILINDA İSAV 

Milletimizin Anadolu’daki bin yıla yaklaşan tarihi içinde 

kurup geliştirdiği kurumlar arasında, medeniyetimizin mayalan-

dığı ve beslenip bereketli ürünler verdiği en etkin olan kurumun 

vakıflar olduğunda hiç kuşku yoktur. “Hayırda yarışınız” ilâhî 

emri uyarınca, âhiret sermayesi olmak üzere, servetini başkala-

rıyla paylaşmak için kurulmuş olan vakıflar, sosyal hayatın her 

alanında çeşitli hizmetler sunmakla birlikte, özellikle eğitim-öğ-

retimle ilgili hizmetleri bütünüyle üstlenen ve böylece devletin 

yükünü büyük ölçüde hafifleten bir kurumdu. 

Osmanlı’nın yıkılışıyla birlikte, redd-i miras kabilinden ya-

pılan radikal devrimler esnasında, diğer kurumlar gibi büyük bir 

sarsıntı geçiren, zamanın ihmaline uğrayarak harâba ve nisyana 

terkedilen vakıf eserleri, 1950 yılından itibaren, halkımızın him-

met ve gayretleriyle giderek yeniden hayatiyet kazanmış, değişen, 

gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda insanımızın hizme-

tinde yeniden faaliyetine başlamış ve kısa bir zaman içinde 

önemli gelişmeler kaydetmiştir. 

Bilindiği üzere, dinî eğitim ve öğretim veren kurumların 

kapatılmasının üzerinden yirmi beş yıl geçtikten sonra, halkımı-

zın yakınmaları ve haklı talepleri karşısında o günün devlet yöne-

ticileri din eğitimi veren yeni okullar açmak zorunda kalmışlardı. 

Ancak, 1950-1982 yılları asarında çeşitli düzeyde açılan bu okullar, 

zorunlu dinî ihtiyaçları karşılamanın ötesinde, İslâmî ilimler ala-

nında araştırma yapacak ve çağdaş insanın beklentilerine cevap 

verecek elemanları yetiştirmekten hayli uzaktı. Dahası, o günün 

eğitim ve kültür politikası, bu ülkede gerçek anlamda din âlimi 

                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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yetiştirilmesinden yana değildi. Bu durum karşısında bu alanda 

araştırma yapmak, ilim ve kültür hayatımızda kopmuş olan hal-

kaları birleştirerek çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanımlı ilim 

adamı yetiştirmek artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmişti. 

Zira modern çağın getirdiği dînî, ahlakî, sosyal ve kültürel birçok 

sorunun çözümünü, geçmişten intikal eden klasik metinlerde 

bulmak mümkün değildi.  

Ayrıca, din eğitimi vermek üzere yeni açılmış olan okullar-

daki eğitim kalitesini yükseltmek, mezunları arasından üstün ye-

teneklilerin, Müslüman halkımızın beklentilerine cevap verecek 

düzeyde muhakkik, müdekkik birer ilim adamı olmalarını des-

teklemek amacıyla muhterem Ali Özek hocamızın öncülüğünde 

ve çoğunluğunu, tarih şuuruna bağlı hamiyet perver iş adamları-

nın teşkil ettiği 48 kurucunun maddî destekleriyle 1970 yılında 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) kurulmuştu. Burada belir-

tilmesi gerekir ki, merhum Sabri Özpala Bey’in gerek vakfın ku-

rulup belli bir düzeye gelmesindeki maddî katkıları ve vefat ettiği 

4 Eylül 2020’ye kadar her aşamada gösterdiği hasbî ve samimî 

gayretleri her türlü takdirin üstündedir.  

Ne var ki, kuruluşunun üzerinden on beş yıl geçmesine rağ-

men İSAV, müzakereler sonucu belirlenen konular alanında araş-

tırma yaparak ehliyet ve liyakat sahibi eleman bulmakta hayli sı-

kıntı çekmiştir. Nihayet verimsiz geçen bu süre 1982’de İslâm 

Enstitülerinin İlahiyat Fakültesi kimliğine kavuşmasıyla aşılabil-

miştir. Söz konusu tarih, bir bakıma Türkiye’de İslâmî ilimlerin 

yeniden doğuşu ve gelişip serpilerek kısa zamanda bereketli 

ürünler vermeye başlayışının miladı olarak kabul edilebilir. Dola-

yısıyla İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, bugüne kadar gerçekleştir-

diği ilmî faaliyetlerin büyük bir kısmını genç ilahiyat hocalarının 

takdire değer yardım ve katkılarıyla gerçekleştirmiştir. Vakfın 

başkanı Prof. Dr. Ali Özek ile yardımcısı Prof. Dr. Salih Tuğ bey-
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lerin uzun yıllar Enstitü ve İlahiyatta müdür ve dekan olarak gö-

rev yapmalarının ve bu ilim camiasını yakından tanımalarının, 

düzenlenen tartışmalı ilmî toplantıların verimli geçmesinde 

önemli etkisi olduğunu da hatırlatmak gerekir.  

Kuruluşunun 50. Yılını idrâk eden İSAV’ın gayet mütevazi 

imkanlarıyla kendi gücünü aşan ilmî faaliyetler ortaya koydu-

ğunu görmekteyiz. Mesela son otuz beş yıl zarfında gerçekleştir-

diği millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıların sayısı 100’e 

ulaşmıştır. Bur durum, her yıl ortalama üç’den fazla, ilmî şölen 

mahiyetinde toplantı gerçekleştiğini göstermektedir ki, ülke-

mizde bu çapta ve bu mahiyette faaliyet gösteren ne resmî ne de 

özel ikinci bir ilmî kurum veya kuruluş mevcut değildir. Bunlar-

dan 56’sı millî, 28’i milletlerarası ve 16’sı da ilmî ihtisas toplantı-

larıdır. Oturumlarda sunulan tebliğlerin, alanında uzman müza-

kereciler tarafından tahlil, tenkit ve gerekli katkılarla birlikte ya-

yınlamasının da ayrıca takdire şâyân bir başarısıdır.  

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus da düzenlenen 

toplantıların sadece İstanbul’la sınırlı kalmayıp üniversitelerin ta-

lebi üzerine yurt sathına yayılmış olmasıdır. Mesela Bursa, İzmir, 

Antalya, Konya, Gaziantep, Erzurum, Edirne, Sakarya, Urfa, Muş 

ve Düzce gibi illerimizdeki üniversitelerle birlikte düzenlenen ve 

halka açık olan bu ilmî şölenlerin dinî, ilmî ve kültürel hayatımıza 

önemli katkılar sağladığında şüphe yoktur.  

Vakfın gerçekleştirdiği bu ilmî çalışmalar ciddî bir ön ha-

zırlık safhasının ürünüdür. Şöyle ki, toplantıya karar verilmeden 

önce Vakfın merkezinde yemekli bir toplantı düzenlenir ve ye-

meğe iştirak eden muhtelif branşlarındaki ilim adamlarına, tartı-

şılması öngörülen konu veya kendilerinin teklif edeceği bir konu 

üzerinde görüşleri sorulur. Uzun süren müzakereler sonunda 

önemli görülen bir konu belirlenir. Bundan sonra Vakfın idare 
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heyeti, yapılacak toplantının tanzim ve tertibini alanın uzmanla-

rından birine havale eder; o da kendisine yardımcı olarak iki genç 

elemanla çalışmaya başlar. Yurt içinden veya dış ülkelerden o 

alanda temayüz etmiş ilim adamlarıyla temasa geçerek tebliğ ve 

müzakerecileri tesbit ederek bir liste halinde vakıf başkanlığına 

sunar. Listedeki isimler üzerinde gerekli müzakerelerden sonra 

toplantının tarihi ve yeri belirlenir ve bu hazırlık safhası bir yıl 

kadar sürer. Bu sırada Vakfın müdürü olan Ahmet Yıldız hoca ça-

lışmaların seyri hakkında Vakıf idaresine her ay bilgi vermek du-

rumundadır.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın bu faaliyetleri yanında 

bir başka hizmeti de tefsir, fıkıh, hadis ve kelam ilimlerine dair 

temel metinlerin uzun yıllardan beri Vakfın merkezinde okutul-

masıdır. İsteyen herkesin katılabildiği bu dersler, özellikle İlahi-

yat Fakültelerindeki lisans ve lisansüstü talebeleri açısından fev-

kalâde önemlidir. Ali Özek hocamızın yıllarca okuttuğu Keşşaf 

Tefsirini, şimdilerde Murat Sülün hoca devam ettirmektedir. İler-

lemiş yaşına rağmen muhterem Halil Günenç Hocamız, Hanefî 

fıkhında temel bir metin olan Hidaye derslerini devam ettirmişti. 

Genç hocalarımızdan Halil İbrahim Kutlay ise hadis okutmakta-

dır. İlyas Çelebi hoca da İlahiyat Fakültesindeki dersleri ve diğer 

ilmî faaliyetleri yanında İSAV’ daki kelam derslerine fasılasız de-

vam ederek bu alanda temel sayılan birçok metni okutmuştur. 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da Erdem Öztekin 

Bey’in Vakfın merkezinde lisans ve lisansüstü öğrencileri için 

uzun yıllar devam ettirdiği İngilizce dersleridir.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın burada kaydedilmesi ge-

reken bir önemli hizmeti de İmam-Hatip Liselerindeki meslek 

dersleri öğretmenlerinin Arapça öğretiminde daha başarılı olma-

larını sağlamak için Medine-i Münevvere’deki el-Câmiatu’l-

İslâmiyye Üniversitesiyle varılan bir mutabakatla, 1989-1999 yıl-

ları arasında ve yaz tatillerinde gelen on öğretim üyesinin iki ay 



 

63 

süreyle Arapça dil kursu vermeleridir. Bütün masrafları İSAV’a ait 

olmak üzere ülkemizdeki her İmam-Hatip Lisesi meslek dersi öğ-

retmenlerinden isteyen herkese bu imkân sağlanmış ve bu kurs 

on yıl devam etmiştir.  

Zaman zaman ilim adamları için düzenlenen yemekli top-

lantıdan sonra yapılan tartışmalı ve düzeyli sohbetlerde, günü 

birlik siyasetin dışında, çeşitli dînî, ilmî ve kültürel meselelerin 

yanında İslâm toplumlarının içinde bulunduğu bazı sorunların 

çözümüne yönelik farklı görüşlerin ortaya konması bakımından 

bu ufuk açıcı toplantılar gerçekten çok yararlı olmuştur.  

Ayrıca Cumartesi günleri derslere iştirak edenlerle, öğle ye-

meğinden sonra yapılan sohbetlerdeki atmosfer daha farklı ve 

daha heyecanlı olmaktaydı. Dolayısıyla İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı’nın merkezi âdeta bir akademi veya Beytü’l-hikme gibi bir 

ilim, fikir ve kültür ocağıdır. Kurucularından, yaşatıp geliştiren-

lerden Allah razı olsun, âhirete irtihal edenlerin mekânı cennet 

olsun. Âmin.  
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Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ 

HESABÎ DEĞİL, HASBÎ VAKIF İNSAN SABRİ ÖZPALA 

Öyle kişiler vardır ki, herkesin hayatında önemli bir etkisi 

ve yeri vardır. Ama kesinlikle “bir müteşebbis, bir iş adamı olur” 

diyemiyorum. Çünkü günümüzde iş adamlarının önemli bir bö-

lümünden bir şey istenince veya hatırlatınca, çok düşünerek, kılı 

kırk yararak size bir katkı sağlayabilir. Bazen eli cebine en azı ol-

mak üzere gidebilir. Hele yanına yaklaştığınızda o size sürekli 

borçlarından, hayat pahalılığından bahsediyorsa sizin bir yardım 

talebi için geldiğinizi fark ettiği içindir. O’na hiç konuyu bile aç-

mayacaksınız. Ama istisna olmak üzere çok güzel örnekler de yok 

değil.  

Güzel örneklerden biri de İşadamı Sabri Özpala idi. İstan-

bul’da 86 yaşında 04 Eylül 2020 Cuma günü vefat etti. Medya ya 

göremedi ya da gerektiği kadar bahsetmedi bu vefattan mekânı 

cennet olsun. Zengin ve varlıklı bir işadamı idi ama aynı zamanda 

fikren donanımlı, inanç sahibi, birikimli, fedakâr, çoğu kişide ol-

mayan aşırı mütevazı, şehirli bir aydındı. Bir şehrin yapılanmasını 

ve toplumunu sürekli konu ederdi. Fatih’te oturuyor, yazları da 

İstanbul’un gökdelenlerle dolmadığı bir zamanda Bahçeliev-

ler’deki mütevazı evinde ikamet ediyordu. Son yıllarda karısı ağır 

hastaydı. Bir hekim gibi hakka yürüyene kadar senelerce şefkatle 

ve sevgiyle eşine baktı. Sabri Özpala vefat edene kadar ilme ve 

ilim adamlarına hizmet etti. 

Kendisini gazeteciliğe başladığım günden itibaren tanır-

dım. İstanbul Kapalı Çarşı’da Hayırlı Kuyumcu idi. Ankara’da şu-

beleri vardı. Millî Görüş hareketinin başladığı günlerdi. Millî Ga-

zete’nin kuruluşunda görev aldı, fiilî sahibi gibiydi. Çünkü eli ce-

bine giden, hep veren millî bir insandı. Gazetenin bütün masraf-

larını kimseye belli etmeden karşılıyordu. Adalet Partisi adaylık-

larını kabul etmeyince başta İstanbul olmak üzere “bağımsızlar 
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hareketi” başlamıştı. Ancak sadece Konya’dan Necmettin Erba-

kan parlamentoya girebilmişti. Bu girişimin de öncülerinden 

oldu. Her yerde başarılı olunamamıştı ama bir tecrübe kazanıl-

mıştı.  

Millî Nizam Partisi kuruldu. Ben de basın danışmanı idim. 

Sabri Özpala yine bir lokomotif gibi en öndeydi; kaynak ve imkân 

aktarıyordu. Millî Nizam’ın kapanması için açılan her davada da 

maddî ve manevî katkısını artırarak sürdürdü. “Millî Selamet Ha-

reketi” geldi peşinden. İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad-

desi üzerindeki il merkezinin bütün masraflarını Millî Ga-

zete’deki gibi sessiz sedasız karşılıyor, heyecanla, aşkla hizmet 

ediyordu. Milletvekili adaylığına gelince bazıları gibi düşünmedi, 

genel merkezin gösterdiği sırasına razı oldu. “Benim emeğim 

daha fazla” demedi. Oyun içinde oyuna tenezzül etmedi. Bu yan-

lış tasarruf sonradan fark edilmiş, iş işten geçmişti. Lidere biat 

değil de davasına ve inancına olan sadakatı kendini belli etmişti.  

İlme, ilim adamına ve yeni nesil araştırmacılarına kucak 

açtı, politikaya gerektiği kadar mesafe koydu. Dünyanın yeniden 

nasıl döndüğünü tefekküre yöneldi, tercihini bu yolda kullandı. 

Öncelik, ilim ve ilim adamınındı. Ufku açık, kendini yenileyen 

aksakal gençlerindi. 

*** 

Batının kurduğu tuzaklarla Türkiye’de sağ-sol kavgasının 

başladığı yıllardı. Kardeş kardeşi vuruyordu. Ankara, hadiseleri 

“Sokaklar yürümekle aşınmaz” diye değerlendiriyor, kanlı miting-

ler, kavgalı protestolar, sopalı yürüyüşler, yumrukların havaya 

kalktığı toplantılar arttıkça artıyordu. Her gün bir gencimizin vu-

rulduğu, yaralandığı, kaçırıldığı haberlerinin çoğaldığı günlerdi. 

Kavgamız adlı kitabımda bu günleri anlattım. Dehşet listelerini 

sergiledim kamuoyuna. Son yayınlanan iki romanım “Tut Elimi 

Killize” ve “Öp Beni Asitane” de arka planı yansıttım.  
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Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki bir olayda hepsi öğrenci 

olan Bursalı Salih Doğan Pala, Giresunlu Tuncer Arabul, İstan-

bullu Gündoğan Üçer, Sivaslı Hurşit Korkmaz, Kahramanmaraşlı 

Hacı Akıncı, Silifkeli Arif Önemli ve Malatyalı Süleyman Öze-

rol’un tutuklanması üzerine kendi çocukları gibi bu talebelerle il-

gilendi. Avukatlar tuttu ve bu üniversite talebesi gençlerin aklan-

masına, sağlıklarına yeniden kavuşmasına vesile oldu. Kendisini, 

yani Sabri Özpala’yı gençlerimiz hâlâ minnet ve şükranla anıyor-

lar. 

Bacanağı Hilmi Kurtulmuş ise Cağaloğlu’nda Fatih Yayınevi 

ve matbaasının sahibi idi. O yıllarda Tercüman’da çalışıyordum. 

Fatih Yayınevi bitişik komşumuzdu. Sabri Özpala her akşamüzeri 

buraya gelir, iş bitimi birlikte sohbet ederdik. Gündemi çok iyi 

takip ederdi. Kâinatın teşekkülünün, yenidünyanın ve konjnok-

türün arka planını gördü ve yakaladı. Buna karşılık ne yapılması 

gerektiği konusunda sürekli kafa yorar, görüşlerimizi alırdı. Her 

hayırlı girişimin içinde vardı. 

Üstad Sezai Karakoç’u Sabah’a Kazandırıyor 

“Bâbıalide Sabah” gazetesinde çalıştığım yıllardı. İstan-

bullu, muhafazakâr-milliyetçi patronlar bu gazeteyi çıkarmaya 

karar verdiklerinde en büyük maddî desteği vermişti. Ama hiç 

kimse bunu bilmezdi, bilmesini de istemezdi. Yazar aranıyordu. 

Bugün için 86 yaşına basan Üstad Sezai Karakoç’u teklif etti. Tek 

itiraz “Sezai Bey peki kabul eder mi?” şeklinde oldu. Cevabı ise 

“Siz bana bırakın, ben hallederim.” biçimindeydi.  

Sultanahmet’teki bekâr evinde kalan Sezai Karakoç’a gitti, 

teklifini verdi, tek şartı vardı yeni yazarın “6 aylık maaşının yani 

12 bin TL kadar telifinin peşin olarak ödenmesi” idi. Sabri Özpala 

Kapalıçarşı’ya giderek kendi kasasından çıkardığı banknotları, 

koşarak Üstad Sezai Karakoç’a götürdü. Yoksa bu parayı gazete-

nin ortağı diğer zenginlerden toplamaya kalksa aylar, belki de yıl-

lar sürerdi. Sezai Karakoç’un evine gitti. Üstad, “Lütfen, ben Müs-
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lümanların ne kadar ciddi olduğunu öğrenmek için böyle bir tek-

lif verdim.” dedi. Sezai Karakoç gazetede “Sütun” yazılarına böy-

lece başlamış oldu. Sonra da bu yazıları iki cilt halinde Fatih Ya-

yınevi kitap haline getirdi. 

1971 askerî muhtırası verilmişti. Haftalık bir gazete için ça-

lışmalara başlamıştım. Sabri Özpala lokomotifi oldu bu yeni haf-

talık gazetenin. Kime telefon etse “Elbette, ne kadar isterseniz 

ben yardımcı olayım, hisseme düşeni vereyim.” diyordu. Bu ko-

nuda Elazığlı iki işadamı kardeş Mehmet ve Ömer Fıratları say-

gıyla hatırlarım. Ama hayata geçiremedik, bu projeden muhtıra-

nın yan etkilerinden ve vesayet rejiminin baskısından dolayı vaz 

geçtik. 

O günlerde Üstad Sezai Karakoç hakkında Ötüken Yayın-

ları’nın neşrettiği küçük cep kitabı boyundaki iki kitabı “İslâm’ın 

Dirilişi” ve “İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü” hakkında 

dava açılmış, eserler toplatılmıştı. Askerlerin verdiği muhtıra yar-

gıyı da etkilemişti. Üstadın böyle bir davayı önemsemeyeceğini 

biliyordum. Gazete haberini okur okumaz Sabri Özpala’yı ara-

dım. Gayet soğukkanlı “Atla gel hemen Ankara’ya gidiyoruz” 

dedi. Sabri Özpala’nın kırmızı Renault arabasına atlayarak Baş-

kente gittik. Sezai Karakoç işsiz kalınca yeniden Maliye Bakan-

lığı’na geçmiş, Ulus’taki tarihî binada çalışıyordu. İşsiz kalan bir 

fikir emekçisinin durumunu ben de yaşadığım için çok iyi biliyor-

dum. Ayrıca açılan davalarla alakalı olan TCK’nın 163 ve 6187. 

Maddelerinden benim de mahkemelerim vardı. Dersime iyi çalış-

mıştım. Üstad Karakoç’a konuyu açtık, kendisinden yetki alarak 

avukat tuttuk; Sezai Karakoç Üstad mahkûm oldu, ama af ile dava 

düştü. 

Dünyaya Açılan Kapı; İSAV Kuruluyor 

“Yüzaltmış üç” adında kitabım yayınlanmıştı. Rahmetli 

Avukatlar Suudi Reşat Saruhan ve Kenan Sah ve Allah sağlık ver-

sin Seyfettin Demir ile birlikte Veznecilerin hemen girişindeki üç 

katlı binanın çatı katını kiralayarak mağdur ve mazlum insanların 
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davasını fahrî olarak savunmak üzere bir hukuk bürosu kurul-

muştu. Her gün iş sonu hukuk bürosuna uğruyor, sohbet ediyor-

dum. Halil Küçük ve Sabri Özpala’nın da katkısı vardı bu hayırlı 

girişimde.  

Bir gün beni Laleli Caddesi üzerindeki binanın giriş katına 

götürdü. İçeriye girişteki daire boştu, bir masa birkaç sandalye 

vardı. Bir ay sonra yeniden uğradığımızda içerisinde harıl harıl bir 

çalışma vardı, odalara raflar dizilmiş, kitaplar orada yerini almıştı. 

Prof. Dr. Ali Özek ile tanıştırdı beni. Burası kısa adı İSAV olan 

İslâmî İlimler Araştırmalar Vakfı genel merkeziydi. Kurucuların-

dan biri de Sabri Özpala idi. Ama en büyük katkıyı kendisinin 

verdiğini ben biliyorum. İSAV o günden bugüne yüzlerce tartış-

malı toplantılar gerçekleştirdi ve yayınladı. 1985’te kendi binasına 

taşındı. Fatih Kıztaşı Kâmil Paşa Sokak girişinde bulunan apart-

manın her katında ilmî ve sosyal çalışmaların programı ve projesi 

hazırlanıyordu. İSAV, üniversitelerle ortak projeler üretiyor, 

İslâm coğrafyasının sorunlarını ve çözüm yollarını, yaşayan mi-

sallerini ve nasıl olması icap ettiğini halka sunuyor, bol referans 

ve örnekleriyle dolu toplantı metinlerini kitaplaştırıyor. Hele 

“İslâmî Tebliğ ve Temsil” ile “İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü 

ve Tahammül Ahlâkı” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî top-

lantıya bayıldım. Bu ve benzeri, taşra ve İstanbul’daki toplantıla-

rın önemli bölümüne katılmıştım. Çok istifade ettim. Birkaç fa-

külte bitirmiş kadar bu yeni bilgilerle kendimi mutlu ve dona-

nımlı hissettim. İSAV bugüne kadar 29’u uluslararası olmak üzere 

100’ün üzerinde ilmî toplantı düzenledi ve bütün toplantıların ki-

taplarını yayınladı. Hâlâ da üniversitelerle ortak projelerini de-

vam ettiriyor. 

Sabri Özpala bütün mesaisini yıllardır buraya vermeyi sür-

dürdü. Vakfın bir kurucusu, bir katkı vereni, bir önde gideni gibi 

değil de bir personeli gibiydi. Sessiz sedasız dinler, konuklarla 

alakadar olur, gelişmelerleri değerlendirir, görüşünü az da olsa 

yansıtırdı. Uluslararası toplantılarda girişteki danışma standında 

görev yapar, konukları karşılar, bilgilendirirdi.  
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Sabri Özpala’yı tanımanın ve birlikte olmanın ayrıcalığını 

yaşadığımdan hatıralarını yazmasını veya yazdırmasını önerdim. 

O gün orada bulunan arkadaşlar ağız birliği etmişçesine bana 

destek verdiler. Rıza göstermiş, mutlu olmuştu. Sezai Karakoç 

Üstad ile birkaç hatırasını anlattı. Çoğunu ilk kez duymuştuk. Se-

vindim. Anılarını yansıtmaya sıcak baktığını fark ettim. Ancak 

araya bu covit 19 salgını girdi. Evinde tek başına yaşıyordu. O 

günden sonra bir daha görüşemedik. İSAV Müdürü Ahmet Yıldız 

Bey aradı ve Sabri Özpala’nın sol tarafına felç geldiğini, Kadıköy 

tarafındaki bir hastane kızının ilgilendiğini ve tedaviye başlandı-

ğını belirtti. Daha iyi bir hastane aranıyordu ki bir hafta sonra 

Hakka yürüdü. 4 Eylül 2020 Cuma günü Fatih Camii’ndeki cenaze 

namazının ardından Eyüp Sultan’daki aile mezarlığına defne-

dildi. Nurlar içinde uyusun, İslâm Peygamberine komşu olsun.  

Sabri Özpala gibi bir veya birkaç tane bile çıksa Türkiye’yi 

kimse tutamaz. Coğrafyamız da derin uykusundan silkinip ken-

dine gelir… 
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Prof. Dr. Mustafa ÖZ* 

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV) 

İlim ve iş dünyasında temayüz etmiş 48 kurucu tarafından 

1970’te kurulan İSAV, 1971’de Laleli Ordu Caddesi’ndeki ilk ye-

rinde faaliyetlerine başlamış, 1976'dan itibaren bir süre Amcazâde 

Hüseyin Paşa Medresesi'nde, 1980'den itibaren Fatih, Feyzullah 

Efendi Sokak’taki merkezinde faaliyetlerini sürdürmüş, 1985’te 

satın alınan ve halen sahibi bulunduğu binasında faaliyetlerine 

devam etmektedir.  

Kuruluşundan günümüze 50 yıl geçmiş bulunan İSAV, bu 

süre zarfında kendi güç ve imkânları ölçüsünde önemli hizmetler 

ifa etmiş bulunmaktadır. Bizim, kuruluşundan itibaren kurucula-

rını ve faaliyetlerini bildiğimiz İSAV’ı yakından tanımamız ve hiz-

metlerine iştirak etmemiz ise daha çok 1985’te yeni binasına inti-

kalinden sonradır. 

Vakfın ortaya koyduğu hizmetler içinde, Arapça lisan kurs-

ları ve İslâmî ilimlerle ilgili bazı metinlerin okutulması faaliyetleri 

yanında, bence en önemlisi, her yıl düzenlediği millî ve milletle-

rarası tartışmalı toplantılardır.  

Bu toplantıların özellikle milletlerarası olanlarının ilginç 

bir hazırlık devresi vardır. Önce toplantının konusu tesbit edilip, 

konuyla ilgili ehliyetli kişilerin görüşleri alındıktan sonra, bir veya 

iki hocanın patronajında konunun detayları değişik ilim adamla-

rına havale edilerek, yaklaşık bir yıl süreyle gerekli çalışmalar ya-

pılır. Bu süre içinde konunun özelliğine göre tebliğ hazırlayan ve 

hazırlanan tebliğleri müzakere edecek ilim adamları, vakfın be-

lirlediği bir yerde, birkaç gün süre ile ön toplantılar yapıp düşün-

celerini tartışarak, bir anlamda hem kendi aralarında tanışma, 

hem de düşüncelerini paylaşma ve yakından tanıma fırsatı bulur-

lar. 

                                                           
* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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İSAV yöneticilerinin takdir edilecek özelliklerinden biri 

toplantı hazırlık safhasında tebliğci ve müzakerecilerin bilgi, 

görgü ve tecrübe kazanmaları için kendi ölçüsünde gerekli maddî 

ve manevî fedakârlıklardan kaçınmamalarıdır.  

Meselâ, 1981 yılında Şiîlik toplantısı ile ilgili olarak, katılım-

cıların, özellikle Şia denince ilk hatıra gelen İran Şiası yahut İma-

miyye’yi yakından tanımaları için düzenlediği 15 günlük bir ilmî 

seyahati örnek olarak verebiliriz. Bu durum kitaplarda yazılı olan 

bilgiler yanında, katılımcılara, genel olarak Şia’nın mensupları, 

düşünce ve tavırları, günlük uygulamaları, molla, âyetullah ve 

hüccetullah olarak anılan âlimleri, ilmî müesseseleri ve bu ku-

rumlardaki eğitim ve öğretimle ilgili canlı bilgiler kazandırmıştır. 

Tabiîdir ki bu tecrübeler daha sonra yapılacak tartışmaların cid-

diyeti bakımından büyük önem arz eder.  

Bu ilmî seyahate katılmış bir kimse olarak, gezip gördüğü-

müz ilmî ve dinî müesseselerin, tanıştığımız ulemanın, ismini bi-

lip ulaşamadığımız eserlerin, daha önce az-çok bildiğimiz ve fa-

kat daha sonra yakından tanıma fırsatı bulduğumuz bir coğraf-

yayı tanımanın büyük bir faydası olduğunu itiraf ederim. 

 Ön hazırlıklar süresinin devamında tartışmalı ilmî toplantı 

tarihi ve yeri belirlenerek uygulamaya geçilir. Genellikle üç gün 

süren milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılarda gerek yurt dışın-

dan gerekse yurt içinden katılan ilim adamlarına gerekli yol mas-

rafları ödenir, seviyeleriyle mütenasip olarak genellikle beş yıl-

dızlı otellerde misafir edilirler, tartışmalı ilmî toplantılar da daha 

çok, kalınan otellerin salonlarında icra edilir.  

Bu toplantıların beynelmilel anlamda olması dolayısıyla dil 

problemi, değişik dillerde anında tercüme ile halledilir. Aynı 

yerde kalınıp, yine aynı yerde ilmî müzakere ve münakaşaların 

devamı, yerli ve yabancı ilim adamlarının tanışıp kaynaşmasını 

sağladığı gibi ileride yapılacak ilmî faaliyetlere vesile olması bakı-

mından da büyük önem taşır.  

 



 

73 

Tartışmalı ilmî toplantı bitimini takiben, katılımcı ilim 

adamlarının hazırladığı tebliğ ve müzakere evrakı gibi yazılı mal-

zemeler ve bu arada şifahî müzakere ve münakaşalara ait ko-

nuşma kayıtları vakfın bu konuda yetişmiş elemanları tarafından 

dikkatlice çözülüp, bir kitap halinde neşredilecek hale getirilir. 

Kanaatimce bu safha çok önemlidir. Zira tartışmalı ilmî toplantı 

esnasında sunulan tebliğ ve müzakere metinleri okunduğu yerde 

ve okunduğu gibi kalırsa orada hazır bulunanlardan başkası için 

bir fayda temin etmez. Buna mukabil belirtilen düşünce ve görüş-

ler bütünüyle bir kitapta cem ve kaydedilirse, bu hem içinde bu-

lunulan zamana hem de geleceğe ait bir belge ve bir kayıt niteliği 

kazanmış olur ki bu gelecek nesillere hitap eden önemli bir hiz-

mettir. 

Meselâ, yukarıda belirtilen ön hazırlık safhalarından sonra 

yerli ve yabancı ilim adamlarının katılımıyla yapılan Şia toplantı-

sında, Şiîliğin hemen bütün kolları ve düşünceleri ele alınmış, tar-

tışmalı ilmî toplantı bitimini müteakip yazılı metin halindeki teb-

liğler, müzakere ve münakaşalar birleştirilmiş, şifahî olanlar ise 

ses kayıtlarından çözülerek neşredilmiş ve ihtiyaç anında başvu-

rulacak, eskilerin tabiriyle muhalled bir eser ortaya çıkmış bulun-

maktadır.  

İSAV’ın hizmetleri sadece bu belirttiğimiz ön hazırlık ve 

tartışmalı ilmî toplantıları kitaplaştırma safhaları ile ilgili faaliyet-

ler değildir. Bunların dışında haftanın muayyen günlerinde ve yaz 

tatillerinde İmam-Hatip öğretmenleri ve öğrencileri için dinî 

ilimler, lisan kursları, yetişme safhasında bulunan ve istikbal va-

deden öğrencilere burs verme, çeşitli araştırma ve inceleme eser-

lerinin neşri, sohbet toplantıları tertip etmesi vakfın takdire şa-

yan faaliyetlerinden bir kısmını teşkil eder. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesinde, senelerini bu işe harcayan 

Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın gayret ve himmetini zikretmeden 
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geçemeyeceğim. Yaşının ilerlemesine rağmen halen zindeliğini 

ve heyecanını koruyan hocamıza Cenabı Hak’tan sıhhatli, hiz-

metli uzun ömürler diliyorum.  

Bu arada vakıf için canla başla çalışan yönetim kurulu üye-

lerine, özellikle bütün mesaisini vakıf için harcamış olsa, bundan 

ancak memnuniyet duyacak olan fedakâr insanlar Sabri Özpala, 

Ahmet Yıldız, İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz ve diğer vakıf personeline 

hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, 

var olsunlar. Allah hizmetlerini daim eylesin. 10 Temmuz 2020. 
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Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM* 

İSLÂMÎ İLİMLERİ ARAŞTIRMADA  

ORTAK AKIL ve ALİ ÖZEK 

Cumhuriyetin ilk yıllarından çok partili hayata geçiş süre-

cine kadar Türkiye’de dinî ilimlerin tedrisatı sorunlu bir şekilde 

varlığını sürdürmüştür. Bunun başlıca nedeni Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu ile tekke ve zaviyelerin kapatılmasına yönelik çıkan ka-

nun olmuştur. Çünkü uzun bir geleneği olan ilim tedrisatının da-

yanmış olduğu kurumlar ortadan kalkmış ve yerine de elverişli 

bir yapı ikãme edilememiştir. Anadolu insanı bireysel fedakârlığı, 

derin irfanı ve samimi teşebbüsüyle bu boşluğu doldurmanın ara-

yışını elden bırakmamıştır. Cumhuriyet döneminin ilk çeyre-

ğinde resmî kurumlar aracılığıyla verilen din eğitimi zamanın ru-

huyla bağdaşmadığı ve talepleri karşılamaktan uzak olduğu için 

sivil oluşumlar ön plâna çıkmıştır.  

1950 yıllarından itibaren din eğitimi alanında faaliyet gös-

teren oluşumlar süreç içerisinde farklı şekillerde kurumsallaş-

maya başladılar. Bunların büyük çoğunluğu direkt veya dolaylı 

olarak tasavvufî oluşum merkezli cemaatler şeklinde örgütlene-

rek faaliyetlerine devam etmişlerdir. Ancak İmam-Hatip Okulları 

ile Yüksek İslâm Enstitülerinin halkın teveccühünü kazanarak 

yaygınlaşması, din eğitimi almış farklı bir neslin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Herhangi bir tarikat veya cemaat bağlantısı olmaksı-

zın bağımsız bir şekilde kurumsallaşmak ve İslâmî ilimler ala-

nında yapılacak olan araştırmalara öncülük etmek için ortak bir 

akla ihtiyaç vardı. İşte İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, hür teşeb-

büs sahibi işadamı ve sanayiciler ile ilim adamlarının doğru bir 

zamanda ve doğru bir yerde buluşmasının bir ürünüdür.  

İslâm ile insan arasında sağlam bir bağ kurmak, insana ha-

yat yolculuğunda rehberlik yapacak olan doğru bilgiyi ortaya koy-

mak için farklı alanlarda ihtisas sahibi ilim adamlarının ortak 

                                                           
* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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akılla hareket etmeleri gerekir. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ku-

rulduğu günden itibaren özelde Türkiye ve İslâm dünyası, ge-

nelde de tüm dünyada Müslümanlarının karşılaşmış oldukları so-

runlara pratik uygulaması olan, ikna edici özelliğe sahip çözüm-

ler bulmak için tartışmalı ve müzakereli ilmî ihtisas toplantıları 

düzenlemeye başlamıştır.  

Kuruluşundan bugüne İSAV tarafından düzenlenen ulusal 

ve uluslararası yüzlerce toplantı başlıkları ve ele alınan konu 

isimleri aynı zamanda İslâm dünyasının son yarım yüzyıllık 

fikrî/entelektüel ilgi ve birikimini de yansıtmaktadır. Dünyanın 

her tarafından bu toplantılara, alanın uzmanı ilim adamlarının 

katılarak ortak soruna ortak bir cevap arayışına girmesi Cumhu-

riyet tarihimizde bir ilktir. Tatbiî ki, bu ilkin başarılmasında te-

mel İslâm bilimleri başta olmak üzere insan ve toplum bilimleri-

nin her alanındaki uzman ilim adamlarının yanı sıra, hür teşeb-

büs sahibi, muhafazakâr işletmeci ve sanayicilerin de büyük payı 

vardır. Belki de herhangi bir kurumsallaşmış dinî yapılanmaya 

bağlı olmaksızın bağımsız, özgür, hesapsız, temel motivasyonu 

samimi dindarlık olan bu bir araya gelmişlik tarzı, örgütlü dinî 

yapıların çoğalarak büyümesiyle birlikte hızla eriyerek yok ol-

maya yüz tutmaktadır.  

Başarılı organizasyon ve faaliyetler ortak aklın ürünü ol-

makla beraber bir veya birkaç kişinin sürekli fedakârlık ve katkı-

larına ihtiyaç duyar. Çünkü konuşmak, tartışmak, güzel fikirler 

ortaya koymak başlı başına değerli olmakla beraber, bunları ortak 

bir aklın süzgecinden geçirecek, toplumla buluşturup faydaya dö-

nüştürecek ve bu süreçlerin ihtiyaç duyduğu her türlü organizas-

yonu gerçekleştirecek öncü şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Bu şahsi-

yetler düşünmek-konuşmak ile yapmak-icra etmek arasındaki 

dengeli bağın tesisinde mimarlık görevini ifa ederler. İşte İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı’nın da öncü fedakâr insanı, ortak aklın 

ortaya çıkması için gerekli maddî ve manevî teşebbüste bulunan 

şahsiyet kuşkusuz Ali Özek Hoca’dır.  
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Prof. Dr. Ali Özek hocayı 1992 yılında merkezi İstanbul Fa-

tih’te bulunan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda Cumartesi gün-

leri Zemahşerî’nin Keşşaf Tefsiri’ni okuttuğu derslere katılarak 

tanıdım.  

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ali Özek Hoca, Osmanlı 

medreselerinden yetişmiş ulema ile Cumhuriyet dönemi hocaları 

arasında bir köprüdür. Medreseden Üniversiteye intikal eden bir 

kuşağın da öncüsüdür aynı zamanda. Hoca, yapmış olduğu tefsir 

derslerinde vahiy ile hayat arasındaki bağların nasıl kurulacağına 

dair bir model de sunuyordu. İslâm dünyasının birçok bölgesine 

seyahat etmiş, farklı kültür havzalarında bulunan Müslümanların 

güncel sorunları üzerinde kafa yormuş bir şahsiyet olarak bizleri 

de ufuk açıcı yolculuklara çıkarıyordu.  

Tefsir dersleri, bazen bir İslâm Tarihi dersine, bazen bir fı-

kıh sohbetine, bazen bir seyahat izlenimlerinin sunumuna, bazen 

de gündemimizde yer alan dinî bir mevzuun müzakeresine dö-

nüşüyordu. Okutmuş olduğu tefsir metni zor anlaşılır ancak mü-

dakkik ehli tarafından açıklandığında anlaşılabilen bir metindi. 

Çoğu zaman okuduğumuz ayetlerden murad-ı ilâhî’yi anlama-

mıza rağmen Zemahşerî’nin bu murad-ı ilâhî’yi tefsir sadedinde 

söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorduk. Hoca, yılların biri-

kimi ve tecrübesiyle bu zor metinlerin anlaşılmasına büyük kat-

kılar sunuyordu. 

Ali Özek Hocayla tanıştığım günlerden itibaren aynı za-

manda onun bir modern dönem seyyahı olduğunu da fark ettim. 

1940 yıllarında tek partili bir dönemin yaşandığı, din eğitiminin 

yer altına çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde hamiyetperver 

bazı öncü şahsiyetlerin fedakârca yaptıkları faaliyetlerin bir par-

çası olan İzmir Kestane Pazarı Kur’an Kursu’nda bulunan Ali 

Özek, canlı tanıkları giderek azalan o devrin bir şahididir.  

Hac için yurt dışına gitmenin bile çok meşakkatli olduğu 

yıllarda Hoca, uzun bir gemi yolculuğuyla yüksek tahsil için Mı-
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sır’a giderek orada iki döneme tanıklık yapmıştır. 1950 yılında git-

tiği Mısır’da Krallık dönemi hüküm sürmekte ve ayrıca Osmanlı 

bakiyesi çok önemli bir kültür ve sosyal çevre bulunmaktadır. Os-

manlı şehzadelerinden Şevket Bey, son padişah Vahdettin’in ve-

liahdı Ömer Faruk Efendi, Osmanlı Şeyhü’l-islâmlarından Mus-

tafa Sabri Efendi, Ders Vekili Zâhid Kevserî, Mehmet Akif’in Mı-

sır’daki en yakın dostu ve sırdaşı Yozgatlı İhsan Efendi, el-Ezher 

müderrislerinden Trabzonlu Şeyh Şemseddin, Konyalı Ali Zeki ve 

daha birçok şahsiyet Ali Özek Hoca’nın içinde bulunduğu sosyal 

çevreyi oluşturmaktaydı.  

1990’lı yıllarda bir gün İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda 

Ali Özek Hoca’nın odasında otururken Erzurum’dan bir gurup zi-

yaretçi geldi. Ziyaretçiler arasında bulunan Mehmet Kırkıncı 

Hoca, Ali Özek Hoca’nın elini öpmek istedi. Yaşça kendisine 

denk olduğu için ben bu durumu biraz garipsemiştim. Onlar ay-

rıldıktan sonra bunun sebebini Ali Özek Hoca’ya sorduğumda 

“Risale-i Nur talebeleri beni severler. Çünkü ben Said Nursî ile gö-

rüşen son tanıklardan biriyim. Ayrıca ben Mısır’da öğrenciyken 

Mustafa Sabri Efendi’den Said Nursî’ye mektup getirirdim.” ceva-

bını vermişti. Gerçekten de Ali Özek Hoca, canlı bir tarihti ve ya-

kın tarihimizin son altmış senesine de bizzat tanıklık etmişti.  

Meselâ, Türkiye’deki dinî yapılanmanın ve hareketliliğin 

önemli mimarlarından olan Said Nursî, M. Sami Ramazanoğlu, 

Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zâhid Kotku, Mahmud Usta-

osmanoğlu ve Muzaffer Ozak gibi şahsiyetler Ali Özek Hoca’nın 

yakından tanıdığı önemli kişilerdir.  

Ali Özek Hoca’nın ilmî ve fikrî kişiliğinin oluşmasında en 

büyük paya sahip olan kişi, hiç kuşkusuz İzmir’in meçhul kalmış 

meşhurlarından Hacı Salih Efendi’dir. Hacı Salih Efendi, bugün 

Türkiye’nin dinî hayatına ve eğitimine büyük katkılar sunmuş, 

birçok şahsiyetin yetişmesine vesile olan İzmir Kestane Pa-

zarı’ndaki Kur’an Kursu’nun kurucusu ve hocasıdır. Ayrıca Ce-
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malleddin Afganî, Muhammed Abduh ile Mehmet Akif’in öncü-

lüğünü yaptığı “Sırat-ı Müstakim” ve “Sebilu’r-Reşad” ekolü de Ali 

Özek Hoca’nın fikir dünyasında çok önemli bir yere sahiptir.  

İslâm ile sosyal-siyasal-ekonomik hayat arasında bir bağ 

oluşturmaya çalışan mezkûr insanların fikir dünyası ve din telâk-

kileri Hoca’yı etkileyerek kendine özgü bir bakış açısının oluşma-

sına katkı sağlamıştır. Hatta bundan dolayı da Mısır’da tahsil ha-

yatını tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra bazı çevreler ta-

rafından “Abduhçu” ve “reformcu” gibi nitelemelere maruz kal-

mıştır.  

Başta Türkiye olmak üzere İslâm dünyasının son yarım as-

rına bir hoca, bir akademisyen, bir seyyah, bir eylem adamı, bir 

teşkilâtçı ve bir vakıf insanı olarak tanıklık yapan Ali Özek 

Hoca’nın sosyal ve kültürel faaliyetleri uluslararası bir boyut da 

kazanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bağımsız-

lığına kavuşan Orta Asya coğrafyasında birçok faaliyet gerçekleş-

tirmiş, onlarca camiin yapımına öncülük etmiş ve Kazakistan’da 

uluslararası düzeyde kabul gören bir Üniversite kurarak ilme hiz-

met faaliyetlerini taçlandırmıştır.  

Hiç kuşkusuz Prof. Dr. Ali Özek Hoca’nın bu başarılarının 

arkasında İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın desteği vardır. Vakıf 

faaliyetlerinde ufuk ile imkân uyumu çok önemlidir. Bu denge ku-

rulmadığı zaman birçok imkân hak ettiği bir ufukla buluşama-

makta ve heder olmaktadır. Aynı şekilde nice ufuklar da vardır ki 

gerçekleşmek için ihtiyaç duyduğu imkânlara kavuşamadığı için 

sönüp gitmektedir. İSAV bu ufuk ile imkânın başarılı bir şekilde 

buluştuğu ve harmanlandığı bir kurum olma özelliğine sahiptir. 

Tabiî ki ufuk da imkân da inanmış, adanmış insan ile kãimdir. 

İnanmışlık ve adanmışlığın olmadığı yerlerde samimiyet ve bere-

ket söz konusu olamaz. Bugün İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 

faaliyetleri yarım yüzyıldır kesintisiz olarak devam etmesi gönül-

daşlarının samimi, inanmışlık ve adanmışlığına bağlıdır. 
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Bu inanmış ve adanmış insanların başında 03 Eylül 2020’de 

rahmet-i rahmana kavuşan Sabri Özpala gelmektedir. Gerçek an-

lamda ağabeylik yapmış ve kurucuları arasında yer aldığı vakfın 

bugünlere gelmesinde maddi manevi her türlü desteği vermiş, 

vakfın tüm çalışmalarına fiilen katılmış bir vakıf ve gönül adamı-

dır. Ahmed Yıldız, 1980 yıllarından itibaren vakfın eli ayağı olarak 

müdürlük görevini yürütmektedir. Vakfın uluslararası bir dü-

zeyde başarı yakalamasının arkasındaki organizatörlerin başında 

yer almaktadır. Vakfın her türlü çalışmalarının aktif yürütücüsü-

dür. Dr. İsmail Kurt ile S. Ali Tüz yıllarca yapılan ilmî toplantıla-

rın sekretaryasını başarıyla deruhte etmektedirler. Yarım yüzyılı 

geride bırakan İSAV’ın faaliyetleri ortak bir aklın ürünü olduğu 

için birçok insanın katkısı vardır şüphesiz. Ancak kararların ortak 

bir aklın ürünü olması yetmiyor, bu kararların hayata aktarılması 

için bir karargâha (Fatih-Kıztaşı’ndaki Vakıf merkezi) ve görünen 

- görünmeyen, tanınan-tanınmayan kahramanlara ihtiyaç vardır. 

Vefat edenlere rahmet hayatta olanlara selam olsun. 12.10.2020  
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Prof. Dr. Sabri ORMAN* 

HATIRALARIN TANIKLIĞINDA 

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV) 

I. İlk Temas: Eğer hafızam yanıltmıyorsa İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı’yla (İSAV) ilk temasım 1983 yılının ikinci yarı-

sında oldu. Aslında 1982 yılından beri ailece Fatih’te oturuyorduk 

ve sonradan fark ettiğimiz bir şey olarak, İSAV da aynı semtte, 

hatta evimize 400-500 metre mesafede bulunuyordu.  

Nitekim biz İskender Paşa Sokak, İskender Paşa Apart-

manı’ndaki bir dairede otururken, İSAV da o zaman Fatih otobüs 

durağına 30-40 metre kadar mesafede ve Millet Kütüphanesi gi-

rişinin karşı cephesine bakan bir binada yer alıyordu. Dolayısıyla 

vakıf mutat güzergâhımız üzerinde bir yerdeydi. Buna rağmen o 

vakte kadar herhangi bir temasımız olmamıştı. 

Hatırladığım kadarıyla İSAV’la ilk temasımız Sabahattin 

Zaim hocamın yönlendirmesiyle olmuştu. Önceki yıl rotasyonla 

Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü’ne gitmiş ve 

geri dönmüştüm. Yine eğer yanılmıyorsam, bir görüşmemizde 

Sabahattin Hoca, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın kendisinden 

para, kredi ve faiz konularında bir seminer verebilecek bir ikti-

satçı ismi istediklerini, kendisinin de beni önerdiğini ifade et-

mişti. İlginçtir ki Erzurum’da önceki sene sadece bir ders verebil-

miştim ve onun adı da “Para ve Banka” idi.  

Temasın fiilen nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum; fakat 

İSAV’la görüştüğümüzü, onların da İslâmî açıdan para, kredi ve 

faiz konularının tartışılacağı bir ilmî toplantı hazırlığı içinde ol-

duklarını, ama ondan önce bir ilmî ve fikrî hazırlık sadedinde ol-

mak üzere bu konuların genel olarak iktisattaki haline dair bir 

                                                           
* T. C. Merkez Bankası Emekli Meclis Üyesi. 
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seminer tertiplemek istediklerini ifade etmişlerdi. Mutabakata 

vardık ve İSAV’da 03.03.1984 tarihinde bu konulara dair bir semi-

ner verdim.  

İlginç bir anı olarak bu seminere merhum Aydın Bolak’ın 

da katıldığını hatırlıyorum. Toplantının tartışma bölümünde ce-

binden o sıralar hayli az kişide bulunduğunu sandığım bir kredi 

kartı çıkarmış ve yeni ödeme araçları örneklerinden biri olarak -

muhtemelen benim seminerde sözünü ettiğim kaydî para olayına 

atıfla- oradakilere göstermişti.  

Daha sonra aynı yıl içinde bahsi geçen ilmî toplantı da 

“İslâm’da Para, Kredi ve Faiz İlişkileri” ana başlığı altında yapıldı 

ve bu toplantıya sunulan tebliğler daha sonra “Para, Faiz ve İslâm” 

adı altında kitaplaştırılarak yayınlandı. 1  Bu kitabın ilk bölümü 

verdiğim seminerin yazıya dökülmüş haliydi: “Modern İktisat Li-

teratüründe Para, Kredi ve Faiz”. 

Daha sonra bu kitaptan tekrar bahsetme fırsatımız olacak; 

ancak onda yer alan kendi çalışmamla ilgili bazı hususları şimdi-

den kayda geçirebiliriz. Bir kere “Modern İktisat Literatüründe 

Para, Kredi ve Faiz” benim doktora çalışmamdan sonraki ilk ma-

kalemdir. Ayrıca, ilginç bir husus olarak, bu konular benim daha 

sonraki ana ilgi ve çalışma konularımdan biri haline geldi.  

Nitekim yurtiçi ve yurt dışındaki bazı ders ve konuşmala-

rıma ilaveten bu konu, 1990’ların sonunda “Kur’ân ve İktisat” baş-

lıklı bir tebliğin konusu olmuş (1999), daha sonra bu tebliğ bir 

kitap bölümü halinde yayınlanmış2, en sonunda ise “Kur’ân ve İk-

tisat: Kredi ve Faiz Mes’elesine Makro-Sistemik Bir Yaklaşım” 

başlığı altında İktisat, Tarih ve Toplum adlı kitabımın bir bölümü 

haline gelmiştir.3  

                                                           
1 İstanbul: İSAV, 1987. 
2 İSAV, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II, Ensar Neşriyat, 2001, s. 245-258. 
3 4. baskı, İstanbul: Küre Yayınları, 2016, s. 161-176. 
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Nihayet, daha sonraları İslâmî finans alanında gündem 

maddeleri haline gelecek olan bazı konular ilk olarak bu maka-

lede ifade imkânı bulmuştur: Finansman araçları olarak borç ve 

kredinin problematik oluşu, kaydî para ve ticarî bankaların satın 

alma gücü yaratması gibi. 

II. İlk Temastan Ortak Çalışmaya 

Bu şekilde kurulan ilk temastan sonra İSAV’la olan ilişkile-

rimizin çok hızlı geliştiğini ve çok sıkı bir hal aldığını söyleyebili-

rim. Bunun en önemli sebebini karşılıklı anlayış, ihtiyaç ve 

imkânlarımızın yekdiğeriyle âhenkli ve birbirini tamamlıyor ol-

ması, kısacası yekdiğeriyle örtüşüyor olması şeklinde ifade etmek 

mümkündür.  

Meselâ, o zamanlar 2+1 odalı kiralık bir evde oturuyorduk 

ve benim bir çalışma odasına ihtiyacım vardı. Daha sonra biraz 

daha ayrıntılı değineceğim gibi, üniversitede de böyle bir 

imkânım mevcut değildi. İSAV önce bir masa, daha sonra bir oda 

ve bilgisayar tahsis ederek bu ihtiyacımı karşıladı. Bu, vakfın sağ-

ladığı aynî bir destekti.  

Diğer taraftan, İSAV’ın, yapmak istediği iktisadî, sosyal ve 

kültürel çalışma ve araştırmalar için ilahiyat dışındaki ilim adam-

larının da destek ve yardımına ihtiyacı vardı ve ben gerek şahsım 

gerekse çevremle bu ihtiyacı karşılayabilir durumdaydım. Vakıf 

bu tür hizmetler için proje bazında ve burs adı altında mütevazı 

bir nakdî destek de sağlıyordu ki bu, kronik geçim sıkıntısına ma-

ruz ilim adamları için nisbî bir rahatlık anlamına geliyordu.  

Şahsımla başlayan ve daha sonra zaman içinde arkadaş çev-

remin de eklenmesiyle gelişen bu iş birliği ve ortak çalışma or-

tamı özellikle 1980’li yıllarda İSAV bakımından çok hayırlı ve ve-

rimli hizmet ve çalışmalara vesile oldu. Vakfın o yıllarda yayınla-

dığı eserlerin Türkiye’nin entelektüel gelişmesinde çok büyük bir 
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katkısı olduğu kanaatindeyim. O yıllarda yapılan ilmî toplantıla-

rın ve onların ürünü olan yayınların birçok kişinin entelektüel ha-

yatının gelişmesinde hatırı sayılır bir rolü olduğuna inanıyorum.  

Bundan sonraki iki başlık altında İSAV’ın ilim adamlarına 

sağladığı desteklerin ve bu desteklerin sağladığı faydaların bazı 

somut örneklerini kendi şahsî tecrübem üzerinden anlatmaya ça-

lışacağım. 

III. Ortak Çalışmanın Meyveleri (1): İki Te’lif, İki Ter-

cüme Kitap ve Çok Sayıda Makale  

İSAV’ın şahsıma sağladığı çalışma yeri ve ortamı, iki te’lif ve 

iki tercüme kitabın, ayrıca çok sayıda makalenin vücut bulmasına 

imkân sağladı. Onları önce türlerine göre tasnif edecek, daha 

sonra da vücuda geliş süreçleriyle ilgili bazı kısa bilgiler vermeye 

çalışacağım.  

Te’lif Kitaplar:  

(1) Gazzâlî: Hakikat Araştırması, Felsefe Eleştirisi ve Etkisi, 

İstanbul: İnsan Yayınları, 1986, 175 s. (2. Baskı, 2013). 

Bu bir biyografi kitabı olup, Gazzâlî’nin İktisat Felsefesi 

isimli doktora tezimden sonraki ikinci te’lif kitabımdır. Beyan Ya-

yınları sahibi sevgili dostum Ali Kemal Temizer’in talebi üzerine 

lise seviyesine yönelik bir biyografi serisi içinde yayınlanmak 

üzere tasarlanmış, fakat anılan seviyenin biraz üzerinde kaldığı 

anlaşılınca ayrıca yayınlanması cihetine gidilmişti.  

(2) İktisat, Tarih ve Toplum, İstanbul: Küre Yayınları, 2001, 

XVI+380 s. (4. Baskı, 2016). 

Büyük ölçüde çeşitli vesilelerle kaleme alınmış olan ve 

1987’den 2001 yılına uzanan bir zaman aralığına yayılan İSAV’daki 

çalışmalarımdan oluşan bir kitap. Aşağıda ayrıca değinileceği 

gibi, “Makale ve Tebliğler” başlığı altında yer alan birçok yayın 
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daha sonra bu kitabın bölümleri haline geldi. Ancak bu kitapta, 

daha önce yayınlanmış çalışmalara ilaveten yine İSAV’daki ça-

lışma ortamımın ürünü olan ve ondaki ilk dört bölümden oluşan 

hatırı sayılır yeni bir ilave de söz konusudur. Rahatlıkla söylene-

bilirim ki uzun teşekkül süreci ve son haliyle bu kitap İSAV’ın 

bana sağladığı elverişli çalışma ortamının bir ürünü olmuştur. 

Tercüme Kitaplar: 

(1) K. R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, (İngilizce’den çe-

viri), İstanbul: İnsan Yayınları, 1985, 207 s. (6. Baskı, : Ankara: Eksi 

Kitaplar, 2017).  

(2) Abdülaziz Duri, İslâm İktisat Tarihi’ne Giriş, 

(Arapça’dan çeviri), İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991, 207 s. (2. 

Baskı, : İstanbul: İnsan Yayınları, 2014). 

İngilizce ve Arapça dillerine aşinalığımı geliştirmek maksa-

dıyla tercümeye teşebbüs ettiğim ve biri 1980’li yılların ortasında, 

diğeri 1990’lı yılların başında yayınlanmış olan yine İSAV çalışma 

ortamının ürünü iki çok değerli kitap. 

Makale ve Tebliğler: 

Şimdi çok kısa olarak 1987’den 2001 yılına uzanan bir za-

man aralığında İSAV’daki çalışma ortamı içinde üretilmiş olan 

makale ve tebliğlerimden bahsedeceğim. Görüleceği gibi bu ça-

lışmaların gün yüzüne çıkışları 1990’lı yılların başıyla sonuna yo-

ğunlaşmış durumdadır. Bunun sebebi, aradaki yıllarda Londra’da 

altı ay (1990) ve Kuala Lumpur’da dört küsur yıl (1992-1994) ve 

1995-1997) olmak üzere yurt dışında bulunmuş olmamdır. Pek ta-

biîdir ki yayınlanış tarihleri her zaman ilgili çalışmaların vücut 

buluş tarihlerini dakik bir şekilde yansıtmayabilir. 

(1) “Modern İktisat Literatüründe Para, Kredi ve Faiz”, Sabri 

Orman (ed.), Para, Faiz ve İslâm, İstanbul: İslâmî İlimler Araş-

tırma Vakfı Yayınları, 1987, s. 1-68. 
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(2.1) “İktisat ve Çevre”, Çevre ve İnsan Dergisi, No. 14 (Mayıs 

1991), s. 17-27. 

(2.2) “İktisat ve Çevre”, İnsan ve Çevre: Sempozyum Tebliğ-

leri, İstanbul: İnsanlığa Hizmet Vakfı, 1992, s. 97-117. 

(3.1) “İslâm İktisadî Düşünce Tarihi’nin Kaynakları-I”, İlim 

ve Sanat, No. 32, s. 50-57, (İstanbul, Mayıs 1992). 

(3.2) “İslâm İktisadî Düşünce Tarihi’nin Kaynakları-II”, İlim 

ve Sanat, No. 33, (İstanbul, Eylül 1992). 

(3.3) “İktisadî Düşünce Tarihi’nin İslâmî Kaynakları”, Divan 

(İlmî Araştırmalar), 1999/1, s. 9-48. 

(4) “İlm-i Tedbir-i Menzil, Oikonomia ve İktisat”, Sosyo-

Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, c. 1, Ankara: T.C. Başba-

kanlık Aile Araştırma Kurumu, 1992, s. 265-310. 

(5) “Türkiye’nin Ekonomik Modernizasyonu Üzerine Genel 

Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye, c. 23-24 (Cumhuriyet Özel Sa-

yısı V), (1998), s. 3214-3220. 

(6.1) “Kur’ân ve İktisat”, Kur’ân ve Bilimler Toplantısı, İs-

tanbul, Altunizade Kültür Merkezi, 9-10 Ekim 1999. 

(6.2) “Kur’ân ve İktisat”, Tefsir Araştırmaları II, İstanbul: 

Ensar Neşriyat, 2001, s. 245-258. 

(7) “Tarih, Uygarlık ve İktisadî Politika Bağlamında Özel Fi-

nans Kurumları”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Teori ve Uy-

gulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları 17, 2000, s. 131-138.  

(8.1) “Abu Hamid al-Ghazali on the Formation and Deve-

lopment of Economic, Social and Political Life”, International 

Conference on al-Ghazali’s Legacy: Its Contemporary Relevance, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 24-27 Ekim 2001. 
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(8.2) “Abu Hamid al-Ghazali on the Formation and Deve-

lopment of Economic, Social and Political life”, Al-Shajarah - Jo-

urnal of the International Institute of Islamic Thought and Civi-

lization, Vol. 10, No. 1, 2005, pp. 1-19. 

İlginçtir ki 8.1 ve 8.2 numaralı çalışmalar hariç, yukarıdaki 

makale ve/veya tebliğlerin tamamı daha önce bahsi geçen İktisat, 

Tarih ve Toplum adlı kitabımın bölümleri haline geldi. Bunlar 

arasında (3) numaralı çalışma daha gelişmiş hali olan (3.3) versi-

yonuyla bu kitapta yer alırken, diğerleri oldukları gibi yer aldılar. 

IV. Ortak Çalışmanın Meyveleri (2): Dört Edisyon Ki-

tap  

Belirtmek gerekir ki bir önceki başlık altında yer alan ilmî 

ve akademik üretim sadece İSAV’ın sağladığı aynî bir desteğin 

ürünüydü: Çalışma yeri ve ortamı. Hepsi bu kadar. Onlar husu-

sunda başka herhangi bir destek söz konusu değildi. Ancak yuka-

rıda işaret ettiğim gibi vakfın mütevazı da olsa nakdî destek sağ-

ladığı durumlar da vardı ve bunlar onun çalışılmasını istediği ko-

nuları kapsıyordu. Bunlar genellikle ortak araştırma projeleri şek-

linde organize ediliyor ve yine genellikle projeyi öneren akade-

misyenin yönetiminde yürütülüyordu. Proje tamamlanınca, so-

nuçları, düzenlenen bir ilmî toplantıda umuma sunuluyor ve 

daha sonra da toplantıda sunulan tebliğler bir araya getirilerek 

kitaplaştırılıyordu. İstisnaları olmakla beraber, genellikle ortaya 

çıkan edisyon kitabın editörü de projeyi yürüten akademisyen 

oluyordu. Bu kapsamda bana da İSAV adına aşağıda listelenen 

dört kitabın edisyonunu yapmak nasip oldu:  

Edisyon Kitaplar: 

(1) Para, Faiz ve İslâm, İstanbul: İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı Yayınları, 1987, XIV+238 s. 

(2) Bilgi, Bilim ve İslâm, İstanbul: İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı Yayınları, 1987, VII+104 s. 
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(3) İşçi-İşveren İlişkileri, İstanbul: İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı Yayınları, 1990, XX+395 s.  

(4) Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2001, 438 s. 

Yalnız hemen belirtmek gerekiyor ki, eğer hafızam beni ya-

nıltmıyorsa, yukarıdaki dört kitaptan sadece (2) ve (4) numaralı 

kitaplar benim hem önerdiğim hem de araştırma ve toplantı sü-

reçlerini yönettiğim ortak çalışmalardır. Diğerleri sadece yayına 

hazırlama safhasında editörlük rolü icra ettiğim çalışmalardır. 

Öte yandan, konusunu önerdiğim ve araştırma sürecini yönetti-

ğim, hatta toplantı organizasyonunu da üstlendiğim ama bazı se-

beplerle edisyonu başka akademisyenler tarafından yapılan pro-

jeler de oldu. 

V. Döneme İlişkin İki İlginç Hatıra 

Muhtemel bir yanlış anlamayı önlemek için belirtmeliyim 

ki hiçbir zaman İSAV’ın ücretli elemanı olarak çalışmadım. Va-

kıfla esas ilişkim oranın çalışma ortamından istifade etmekten 

ibaretti. Bu ise nakdî değil aynî bir istifadeydi. Önceleri vakfın 

büyük bir odasında bir masa, Kıztaşı’ndaki binaya geçildikten 

sonra ise kütüphane katında bir oda ile çalışma masası ve bilgisa-

yar şeklinde sağlanan bu imkânın 1983-2001 arası dönemde ara-

lıklı olarak devam ettiğini söyleyebilirim. “Aralıklı olarak” diye ni-

telememin sebebi bu dönemde beş yıla yakın bir zamanımın yurt-

dışında geçmiş olmasıdır.  

Önce 1990 yılında altı aylığına London School of Econo-

mics’e (LSE) gittim. Daha sonra 1992-1994 yılları arasında Ma-

lezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde iki 

yılı aşkın bir süreyle hocalık yaptım. Bunu yine aynı ülkede 1995-

1997 yılları arasında Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti 

Enstitüsü’ndeki (ISTAC) iki küsur yıllık iktisat hocalığım takip 

etti. 
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Beni, evim ve mensubu olduğum üniversite dışında bir ça-

lışma ortamı arayışına sevk eden iki etken olduğu söylenebilir. 

Bunlardan birisi daha önce işaret ettiğim gibi oturduğumuz evin 

iki oda, bir salondan ibaret olması ve bir çalışma odası edinmeme 

imkân vermemesiydi. Diğeri de üniversitede de böyle bir imkânın 

mevcut olmamasıydı. O sırada çalışmakta olduğum Marmara 

Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, fizikî imkânların 

son derece kısıtlı olduğu bir yerdi ve müstakil bir odaya sahip ol-

mak ancak sınırlı sayıdaki kıdemli hocalara özgü bir imtiyazdı. 

Böyle olunca 18 yıl gibi hayli uzun bir zaman boyunca ilmî 

ve akademik çalışmalarımı İSAV’ın sağladığı son derece elverişli 

çalışma ortamı içinde yürüttüğümü minnettarlıkla söyleyebili-

rim.  

Pek tabiîdir ki bu süre boyunca biriken hayli ilginç hatıra 

vardır ve bunlar ayrıca anılmaya değer. Fakat ben burada sadece 

iki tanesinden bahsedeceğim. 

11 Eylül 2001 Saldırıları 

Çalışma odamın bulunduğu kütüphane, İSAV binasının 

üçüncü katında, vakfın idarî birimleri ise aynı binanın ikinci ka-

tındaydı. Vakıfta çalıştığım zamanlar teneffüs niyetine veya çay 

içmek gibi maksatlarla arada sırada ikinci kata inerdim.  

Yine vakıfta çalıştığım günlerin birinde aşağıya indiğimde 

Ahmet Yıldız hocanın ofisindeki televizyonda bilim-kurgu film-

lerindeki sahnelere benzeyen manzaralarla karşılaştım. Bir uçak 

bir gökdelenin yüksek katlarından birine dalıyor ve o koca bina 

kartondan bir yapı gibi çok geçmeden çöküveriyordu. Tabiî söz 

konusu gökdelenin New York’taki Dünya Ticaret Merkezi oldu-

ğunu öğrenmem uzun sürmedi. Gayet iyi hatırlıyorum; buna 

gayr-i ihtiyari ilk tepkim “İnşaallah bu olan bitenlerle Müslüman-

ların herhangi bir ilgisi yoktur” şeklinde olmuştu. 
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İşte daha sonra “11 Eylül Saldırıları” olarak ünlenecek olan 

meş’um olaylar zincirinin ilk halkasına böyle muttali olmuştum. 

Maalesef bu olaylar İslâm ile Batı dünyasının ve genel olarak dün-

yanın geri kalan kısmının ilişkileri konusunda talihsiz bir dönüm 

noktası olacaktı. Buna İslâmofobyanın veya İslâm düşmanlığının 

küreselleşmesi gözüyle bakılabilir. 

İSAV’da Mahsur Kalışım ve İtfaiye Tarafından Kurtarılı-

şım 

Vakıftaki çalışma rutinim aşağı-yukarı şöyleydi: Ailevî ve 

akademik görevlerim dışında vakfa gelir, bahsettiğim çalışma 

odasına çıkar ve çalışırdım. Mesai saatinin bitiminde idare katın-

daki arkadaşlarla haberleşir ve onlarla birlikte binayı terk eder-

dim. Yine böyle günlerin birinde ben çalışmaya dalmış iken idare 

katındaki arkadaşlar beni yukarıda unutarak çıkıp gitmişler. Du-

rumu fark ettiğimde artık hayli geçti ve şu anda hatırlayamadığım 

sebeplerden dolayı onlardan herhangi biriyle irtibat sağlamam da 

mümkün olmuyordu.  

Muhtemelen idarî kata giriş kapısı kilitlenmişti ve orası dı-

şında da telefon olmadığı için herhangi bir yerle telefonla irtibat 

sağlamak mümkün olmuyordu. Öyle anlaşılıyor ki o sırada cep 

telefonları da henüz olağanlaşmamıştı. Bu durumda yaptığım şey 

şu olmuştu: Kütüphane katındaki balkona çıkmış ve etraftakiler 

vasıtasıyla zaten yakında olan İtfaiye’ye haber yollamıştım. Neyse 

ki çok geçmeden İtfaiye’den lift tarzında bir araba geldi ve beni 

balkondan alarak aşağıya indirdi. Böylece bir geceyi vakıfta geçir-

mekten kurtulmuş oldum. 

VI. Sonuç 

Bu yazıda kişisel hayat maceramın ve onun kaynaklık ettiği 

hatıraların tanıklığında Türkiye’nin ilmî araştırmalar alanında fa-

aliyet gösteren dikkate değer gönüllü kuruluşlarından biri olan 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile bir araştırmacı sıfatıyla 
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bu satırların yazarı arasında gerçekleşen ilişkilerin ve onların yol 

açtığı katma değerin kısa bir tasvir ve tahlilini yapmaya çalıştık. 

Böylece genel olarak gönüllü teşekküller alanının Türkiye’deki 

gelişme tarihine ve özel olarak İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 

tarihçesine somut bir örnek olay veya süreç ekseninde belge de-

ğerini taşıdığına inandığımız bir katkı sağlamaya çalıştık.  

Anılan ilişkilerin aynî ve nakdî olmak üzere iki şekilde te-

essüs ettiğini gördük.  

Burada kullandığımız anlamıyla aynî ilişkilerden kastımız, 

bu tür durumlarda ilk akla gelen ihtimal olan burs veya başka ad 

altında nakdî bir destek yerine, araştırmacıya çalışma ortamı sağ-

lamaktan ibaret bir desteğin sağlanmış olmasıdır. Vakfa ilave bir 

külfet yüklemeyen ve sadece onun mevcut imkânlarının bir araş-

tırmacının kullanımına açılmasından ibaret olan bu destek mü-

teaddit baskılar yapan iki te’lif ve iki tercüme kitap ile çok sayıda 

ilmî makalenin üretimini sağlamıştır. 

Yine bu metinde kullandığımız anlamda nakdî ilişkilerden 

kastımız ise bir araştırma projesi ekseninde ilim adamlarına burs 

adı altında sağlanan süreli maddî destektir. İSAV’ın bu çerçevede 

aralarında bu satırların yazarının da bulunduğu çok sayıda araş-

tırmacıya ve onların vakıf bünyesinde yürüttükleri çok sayıda 

araştırma projesine nakdî destek sağladığı bilinmektedir.  

Bu araştırma projeleri ya araştırmacının veya vakfın tekli-

fiyle gündeme gelmekte ve üzerinde anlaşılan konular genellikle 

bir ekip çalışmasına konu olmakta, tamamlanan projeler önce 

tartışmalı bir ilmî toplantıya konu olmakta ve daha sonra da top-

lantıda sunulan ve tartışılan tebliğler müzakereleriyle birlikte ki-

taplaştırılarak yayınlanmaktadır. I980’li yıllardan beri istikrarlı 

bir şekilde yürütülegelmiş olan bu faaliyetin İSAV Yayınları şem-

siyesi altında yer alan hayli zengin ve ülkemizin ilmî ve fikrî ha-

yatında kalıcı izler bırakan hayli etkileyici bir literatüre yol açtığı 
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bilinmektedir. Bu satırların yazarının da bu faaliyet türüne dört 

edisyon kitapla katıldığına yukarıda değinmiştik. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’yla olan uzun süreli teşrik-i 

mesaimizin çok sayıda hatıraya da kaynaklık ettiğinde şüphe yok-

tur. Ancak bu kapıyı fazla aralamadan biri mutat olmamak anla-

mında ilginç, diğeri İslâm dünyasının daha sonraki kaderini 

olumsuz yönde etkilemek anlamında önemli sadece iki hatırayla 

örneklemekle yetindik. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın ellinci kuruluş yılı müna-

sebetiyle hazırlanan bir armağan kitaba katkı olmak üzere hazır-

lanan bu yazı vesilesiyle bu küçük ama sevimli ve istikrarlı kuru-

luşa daha nice elli yıllara yayılan hizmetler diliyorum. 
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Prof. Dr. Sadık KILIÇ*  

 

İSAV- İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI’NIN  

VAROLUŞ SERÜVENİMDEKİ MÜSTESNA YERİ  

Tüm varlıkların kimi karşılaşmaları ve uğrak noktaları, va-

roluş dönemeçleri bulunur. Bu, cansız/cemadat varlık alanından 

ta canlı, zîruh ve akıl sahibi biricik varlık olan ‘insan’ için de böy-

ledir.  

Her şey; madenler, nebatat, hayvanlar ve insan bir akış ve 

bir noktaya doğru yolculuk olarak nitelenebilecek tarihî bir süreç 

içinde, halden hale, böylece de muayyen bir zaman noktasından 

onu bekleyen başka bir zaman halesine doğru seyredip durur.  

Her hal ve zaman diliminden beraberinde getirdiği, taşıdığı 

kazanımlar, müktesebat, izlenimler, deneyimler vb. ise, o varlığın 

mahiyet itibariyle mükemmeliyetini ve kendi varlık alanı bakı-

mından -kelimenin tam anlamıyla- ‘olması’nı, ermesini, hakikate 

ve mükemmelliğe erişmesini sağlar.  

Belirttiğim gibi, her varlık mertebesi için söz konusu olan 

bu tebeddülât, teğayyürât ve tekemmülât süreci, özellikle fert ve 

toplum halindeki insan için olmazsa olmaz bir gerçekleşme ha-

line işaret eder; çünkü her ne sebebe raptedersek edelim, insan, 

kendisine sunulmuş olan evrenin: tabiat ve toplumun kurucu, 

inşa edip islah ya da ifsat edici aktörü konumundadır; bu sebeple 

olsa gerektir ki, insan hakkında, ‘zübde-i âlem’, ‘kainatın göz be-

beği olan âdem’ ya da, ‘Kendini sen küçücük bir cisim zannetme; 

sende dürülü ve meknuzdur en büyük âlem işte!’ vb. pekçok betim-

leyici açıklamalar yanında, ‘eşref-i mahlukat’, ‘mecme’u’l-bayreyn: 

kozmik ve metakozmik âlemlerin kesişme noktası’, ‘nüsha-i 

                                                           
* Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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câmi‘a: maddî manevî tüm hususiyetleri kendisinde cem‘ etmiş’ vb 

ifadelerle de, onun varoluş panoramasındaki yeri tanımlanmaya 

çalışılır.  

İşte tam bu noktada, bu fakirin akademik, ilmî, İslâmî ve 

insanî serüveninin oluşumunda son derece anlamlı, teşvik edici 

ve haliyle cezbedici, insanî dış ve iç varlığımızı zenginleştirici; 

böylece de bizi son derece yüksek ve nitelikli bir bütüne raptedici 

bir rol oynamış olan bir ilim, araştırma, bilgi ve irfan merkezini: 

İSAV- İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın önemini ele alabiliriz. 

Vakfın kuruluş sürecine göz attığımızda 07 Ağustos 1971 ta-

rihinde kurulmuş olup, kuruluş amacı, gerçekleştireceği faaliyet-

lerin niteliği ve dağılımı, kurucu ilkelerinin öz niteliği hakkında 

bizlere etkin bir göndermede bulunan bir kelâm-ı kibarı, yani رتبة

أعلى الرتب العلم  : ‘İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir!’ pasajını bir 

spot cümlesi, hatta vurucu ve odaklayıcı tanım olarak bir slo-

gan/epitet olarak benimsemiş olan İSAV, öyle görünüyor ki, daha 

ilk andan itibaren amacı doğrultusunda faaliyetler göstermiş, bü-

yük ilmî ve irfanî heyecanlara vesile olan araştırmalara, millî ve 

milletlerarası ilmî toplantılara kelimenin tam anlamıyla bir mer-

kez olmuştur.  

Nitekim mütevelli heyet üyeleri içinde Akademia’ya men-

sup bilim insanlarının bulunması; dahası bu kimselerin Türkiye 

ilim ve irfan camiasında son derece saygın, yüksek ve ufuk mer-

tebeler ihraz ediyor bulunmaları bize, İSAV’ın tüzel kişiliğinin 

kadr ü kıymetinin bu kadar gözde; hizmetlerinin de her türlü tak-

dirin üzerinde olmasının ana dayanak ve unsurlarını işaretliyor 

gibidir! Çünkü Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn fehvasınca, bir mekânın 

şeref ve kıymeti, orada bulunan zevat-ı kiram ile kãimdir.  

Çok muhterem vakıf kurucuları ile sonraki mütevelli heyet-

lerde yer almış ve almakta olan değerli simaların manevî, ilmî ca-
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zibeleri, saygınlıkları sebebiyle olsa gerektir ki, İSAV: İslâmî İlim-

ler Araştırma Vakfı, Türkiye sathında olduğu kadar, yurt dışında 

da gıpta uyandıran çalışmalar yapmıştır ve inanıyorum ki, bun-

dan böyle de yapmayı sürdürecektir.  

Yurt içinde kimilerine katıldığım bu faaliyetler esnasında 

çok yakın ilgi ve yardımlarına mazhar olduğum vakıf çalışanlarını 

burada minnet ve şükranla bir kez daha yâd etmek isterim. Fakat, 

izninizle iki hocama: Prof. Dr. Ali ÖZEK ve Prof. Dr. Salih TUĞ 

Beylere dair duygu ve düşüncelerimi -min gayr-i haddin- dile ge-

tirmek isterim.  

Kendisinde büyük bir letafet, atıfet, şefkat ve başkalarına 

karşı merhamet duygularıyla dopdolu olduğunu müşahede etti-

ğim; yılların getirdiği o ilmî ve irfanî kemâl ile herkesi kendisine 

cezbedip rapteden değerli hocam Prof. Dr. Ali ÖZEK ile bendeniz 

ilk kez, yüz yüze değil, ama bir kitabı üzerinden 1972 yılında ta-

nışmışız.  

Bir düz lise mezunu olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi’nin ilk sınıflarında okuduğum; hatta ilginçtir, beni âdeta 

hem besleyen hem de ateşleyen kitap, Ali ÖZEK hocamın, Yüksek 
İslâm Enstitüleri için yazmış olduğu دب العربي مو جزا   النصوص

أ
دبية مع تا ريخ ال

أ
ال  

Arapça başlığı ile yayınlanmış bulunan Arapça Edebî Metinler, 

Özek Yayınevi, İstanbul-1972 isimli eserdi.  

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki resmî müfre-

data dâhil dersler dışında bende oldukça müessir olan kitap, Ali 

ÖZEK hocamızın bu kitabı oldu. Geniş bir spektrum gibi, İslâmî 

ve edebî ilimlere dair pekçok konuyu içermesinden midir, yoksa 

edebiyat ve şiir sanatıyla ilgili yazıların -en azından benim açım-

dan- albenili olmasından mı bilemiyorum.  

Şu an itibariyle bile kütüphanemde mevcut eserler içinde 

Ali Özek hocanın bu kitabının mümtaz bir yeri bulunmaktadır. 

Mütevelli heyetinde yer alan diğer hocam Prof. Dr. Salih TUĞ ise, 
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Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler/İlahiyat Fakültesinde muhte-

lif doktora tezleri yönettiği zaman dilimi itibariyle, ayrıca bende-

nizin Doçentlik jürisinde yer almış olması bakımından, bende 

çok büyük bir saygı uyandıran, üzerimde büyük bir rehberlik 

emeği olan fıkıh sahasının duayeni olan bir ilim insanıdır. Pekçok 

çalışması içinde özellikle Prof. Dr. Muhammed HAMİDULLAH 

hocadan yapmış olduğu Kur’ân Tarihi ile alakalı eser vesilesiyle, 

benim gibi pekçok okur nezdinde büyük bir minnet ve şükrana 

layıktır.  

İSAV, özellikle Kur’ân, tefsir ve kıraat ile ilgili toplantılar 

söz konusu olduğunda bizleri mutlaka aramış, bizlerden katkı ve 

katılım talep ettiğini açıkça dile getirmiştir; dahası bizler hep, da-

vet edilme noktasında bir beklenti içinde olmuşuzdur! Bu an-

lamda davetlerinin büyük bir kısmına icabet etmiş olduğum 

İSAV’ın toplantıları içinde meselâ Uluslararası mahiyette oldu-

ğunu zannettiğim Sünnetin Dindeki Yeri başlıklı toplantı, gerek 

muhtevası ve katılımcıları, gerekse ilmî toplantının ilmî yoğun-

luğu ve akış biçimi bakımından bende, elan taze ve canlı olan bü-

yük etkiler vücuda getirmiştir. İslâmî ilimlerin iki temel direği 

olan Kur’ân/vahiy ve sünnet konusunda, çok samimi ve tutkulu 

görüşlerin dile getirildiği; çok verimli bir eser olarak müteakiben 

kitaplaştırıldığı bu toplantı, bugün bir kısmı rahmet-i Rahman 

kavuşmuş olan değerli katılımcıları münasebetiyle İSAV’ın faali-

yetler tarihinde kalın çizgilerle anılmaya sezadır diye düşünüyo-

rum. Aynı şekilde katılmış olduğum Kur’ân ve Sünnete Göre İn-

san Hakları, İslâm’daMesuliyet vd. konulu toplantılarda sundu-

ğum tebliğler ile İslâmî ilimler bağlamında son derece zenginleş-

tiğimi, açık seçik bir şekilde daima hissettim. Benzer biçimde, 

İSAV’ın büyük katkılarıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi ve Gazi Antep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ger-

çekleştirilmiş olan toplantılar da, bereket, dinamizm ve uyandır-
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dıkları ilmî heyecan bakımından canlılıklarını zihnimde ve kal-

bimde daima sürdüreceklerdir. Şunu söyleyebilirim ki, İSAV, as-

lında kimliğimizle öylesine özdeşleşmiştir ki, kendimizi bir misa-

fir gibi değil, hep ev sahibi gibi duyumsamışızdır!  

Tekrar başa dönersek, geride bırakılan elli yıl İSAV için, 

İslâmî ilimlerin anlaşılıp topluma sunulması; ilmî toplantıların 

kalıcı çalışmalar olarak muhallet eserler biçiminde Türk okuyu-

cusuna ulaştırılması vb. açılardan ışıltılı, parlak ve her tür övgüye 

layık yıllar olarak hafızalara kazınacaktır.  

Bizim insanî, İslâmî, ilmî ve akademik kimliğimizin teşek-

külünde çok önemli bir fonksiyon icra etmiş bulunan manevî sü-

tunlardan birisi de, işte zikrettiğim bu sebeplerle İSAV/İslâmî 

İlimler Araştırmalar Vakfı olmuştur. Daha yüksek ve kalıcı proje-

lere imza atacağını; yeni, diri ve göz alıcı muahhar bakış açıları 

eşliğinde en az geçmişteki kadar müessir; toplumumuzun her ke-

simine, hatta dünyadaki diğer milletlere ulaştırılacak projeler, 

tartışmalı ilmî toplantılar, kongre ve diğer ilmî toplantılara de-

vam edeceğini kuvvetle ümit ediyor, hatta bekliyorum. 

Bu duygularla, sayısız güzel çalışmaya imza atan İSAV’ın, 

başta Mütevelli Heyet üyeleri olmak üzere, tüm çalışanlarına şük-

ranlarımı sunuyor, gelecekte de hep birlikte el ele daha nice ça-

lışmada bulunma ümit ve dileğimi arz ediyor, en kalbî saygılarımı 

sunuyorum.  
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İSAV’IN 50. YILINA 

ARMAĞAN MAKALELER 

 

 

ZEKÂT FIKHI’NIN GÜNCELLENMESİ 

 

Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ* 

 

İSAV (İslâmî İlimler Araştırma Vakfı), kuruluş amacı doğ-

rultusunda hizmet yolunda elli yılını doldurmuş bulunmaktadır. 

İlk Kurucu Mutevellî Heyet Başkanı merhum Hocamız Mahir İz’i 

bu vesile ile rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Henüz kuru-

luş safhasının ilk yıllarında dâr-i bekã’ya irtihal eden Hocamız, 

İSAV’ın bugün ulaştığı seviyeyi görecek olsa en çok onun mutlu 

olacağında şüphe yoktur. Yüce Allah ruhunu şâd ve bu faaliyet-

lerden haberdar eylesin. 

Kuruluş safhasından günümüze sınırlı imkânlarla İSAV’ın 

İslâmî ilimlerin araştırılmasında kat ettiği mesafe büyük ve tak-

dire şâyandır. İslâmî ilimlerin her alanında, gerek usûlde gerekse 

füruû‘da birçok temel meseleye el atılmış ve kendi alanında yetiş-

miş bilim ve fikir adamlarını toplumumuzla kucaklaştırmayı ba-

şarmıştır. Bu vesile ile İSAV’ı bu başarılarından dolayı kutluyor, 

daha büyük hizmetlere erişmesini Yüce Mevla’mızdan niyaz edi-

yor, nice elli yıllara diyorum. İSAV’ın ellinci yılı münasebeti ile 

kaleme alınan zekât fıkhının güncellenmesi, toplumun en önemli 

meselelerinden bir olması dolayısıyla önemlidir.  

                                                           
* Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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I. ZEKÂTI ANLAMAK 

Zekâtın güncellenmesi için onu anlamak gerekir, anlama-

dan güncellemekten söz edilemez. Bu sebeple zekâtı önce anla-

mak sonra güncellemek gerekir. Zekâtı anlamak iki kısımdır: 

Zekâtı lâfzen anlamak, zekâtı mânâ ve maksat açısından anla-

mak.  

Zekâtı lâfzen anlamak, onu kavram olarak, sözlük ve fıkıh 

bilgisi çerçevesinde anlamaktır. Mânâ ve maksat açısından anla-

mak ise, zekâtın fert ve toplum üzerindeki işlevini, derin hikmet-

lerini anlamak ve ona göre yorumlayıp değerlendirmek, aslına uy-

gun bir şekilde ve yeni gelişmeleri de dikkate alarak anlamaktır.  

Zekâtın aslına uygun anlaşılması için, geleneksel bilgilerin 

dışına çıkıp onun hakikatini araştırmak ve öyle tanımak gerekir. 

Bunun için sağlam bilgi sahibi olmak, bu bilgiler ışığında yoğun 

bir şekilde zekât seminerleri, vaaz ve konferanslar vermek, 

zekâtın ne olduğu, hangi alanlara ve nasıl harcanacağı hakkında 

düzenli organizasyonlar yapmak ve zekâtı dış dünyamızda gözle 

görünür, elle tutulur bir kurum haline getirmek gerekir. 

İslâm’ın beş temel emrinden biri olan zekât ibadetini eksik-

siz ifa edebilmek için topluma, zekâtla ilgili tüm çabaların da iba-

det olduğu şuurunu vermek gerekir. Zekâttan sadece maddî ba-

kımdan, açlık ve ihtiyaç giderme yönü ile değil, hem ibadet, hem 

ekonomik, hem de sosyal yönü ile yararlanmak gerekir. Zekât iba-

detinin gerçeğini anlamak, ondan gereği gibi yararlanmayı ve Al-

lah’a kul olmayı gerektirir. 

Bu vesile ile toplumsal refahı sağlama potansiyeli çok yük-

sek olan zekâtın terör karşısında çok etkili bir panzehir olduğunu 

unutmamak ve etkili bir şekilde bunu her zaman vurgulamak, 

zekât kulluğunu, sosyal bütünlüğü koruyan bir unsur olarak da 

değerlendirmek gerekir. 
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Bugün İslâm dünyasında ve ülkemizdeki yüksek zekât po-

tansiyeli, maalesef âtıl durumdadır. Bu potansiyelden gerekti-

ğince yararlanamıyoruz. Bu sebeple zekâtın, mutlaka harekete 

geçirilmesi ve ondan azami ölçüde yararlanılması gerekir. Bunu 

yapmayan Müslümanlar hem maddî hem de manevî yönden zi-

yana uğramaktadır. Dolayısıyla, bu sorumluluğun yerine getiril-

mesi ümmet için farzdır. Zira farzı yerine getirmek için gerekli 

olan işleri yapmak da farzdır. Günümüzde zekâtın maalesef ismi 

var, cismi yoktur; aslı yok belki gölgesi vardır. Müslümanlar 

zekâtın ancak gölgesinden yararlanıyorlar, onun kokusu ile yeti-

niyorlar. Nitekim diğer ibadetlerde de durum bundan farksızdır. 

Bugün ki toplumlarda en önemli mesele, zekâtın muazzam po-

tansiyelini harekete geçirmektir. Bunun için zekât fıkhını derin 

anlamayı devreye sokmak şarttır.  

İSAV’ın gerçekleştirdiği ilmî toplantılar ve zekâta dair neş-

riyatı zekât müessesesini derinden ve layık-ı vechile anlamayı or-

taya koymaktan ibarettir. “Tamamına erişilemeyen şeyin tamamı 

terk edilmez” kuralınca bu çabayı küçük görmemek gerekir. Ge-

lecek kuşakların, tamamına ulaşmaları en büyük temennimizdir.  

Müçtehit âlimler döneminden sonra, günümüze kadar bu 

derin anlama gerçekleşmediği için zekâttan yararlanmada da bir-

çok eksiklikler doğmuştur. Zekât mesarifinin/harcama alanları-

nın ancak 1/8’ine harcama yapılmakta, diğer sarf yerleri devre dışı 

kalmaktadır. Dolayısıyla, zekât ibadeti Müslümanlar tarafından 

eksik yaşanmaktadır. Eksik yapılan ibadetler hiç şüphesiz Allah 

katında da eksik olur. Bu eksikliğin giderilmesi farz ölçüsünde 

Müslümanlara yüklenen bir görev olduğuna inanıyoruz.  

Zekât ibadeti namaz ibadeti gibi olmayıp devlet yapısı ile 

de doğrudan alâkalıdır. Ferdî sivil bir ibadet olmaktan çok, zekât 

resmî bir ibadettir. Tespiti, toplanması ve dağıtılması devlet gü-

cünü gerektirmektedir. İnananlar zekât verip vermemekte ser-

best olmayıp bu ibadeti zorunlu olarak yerine getirmekle yüküm-

lüdürler. Oysa bugünkü anlayışta zekât devletten ayrı, zorunlu ve 
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müeyyideye dayalı olmayan, ihtiyarî bir dinî eylem olarak karşı-

mızdadır. Bu sebeple zekâtın siyasetle ilgisini de anlamak gerekir. 

 

II. ZEKÂTI GÜNCELLEMEK 

Güncelleme denilince bundan, içinde yaşadığımız zaman 

ve coğrafya şartlarında bir şeyin, toplum idrakine uygun hale ge-

tirilmesini, istifade edilir ve uygulanabilir olmasını sağlamayı, za-

man tünelinde eskiyen yüzünü yenileyerek aslına döndürmeyi 

anlayabiliriz.  

Dinin inanç esasları sabit olup yenilenmeye konu olamaz, 

ibadetler de yenilenemez. Farzların aynen muhafaza edilme zo-

runluluğu vardır. Çünkü ibadetler dinimizin sabiteleridir. 

İslâm’ın beş temel emrinden biri olan zekât, kulluğun mâlî aya-

ğını oluşturur. Zekâtın yenilenmesinde aslî hükümler değil, belki 

cüz’î örfî meseleler ön planda görünüyor. Bu da sosyal yapı ile ya-

kından ilgilidir. Toplumda sosyal değişmeler olunca zekât mese-

lelerinin güncellenmesi de zaruri hale gelmektedir. Bu mâlî iba-

det olmadan zenginler için Allah’a karşı kulluk görevi tamamlan-

maz.  

Müslümanların sosyal hayatında önemli bir unsuru teşkil 

eden zekâtın anlaşılması, uygulanması ve istifade edilir hale geti-

rilmesi çağımız İslâm dünyasında elzem hale gelmiştir. Bu se-

beple, zekâtın topluma bakan yüzünü yenilemek, ondan güncel 

olarak yararlanmayı azamiye çıkarmak Müslümanların boynu-

nun borcudur. Kur’ân ve sünnet penceresinden bakarak zekâtı ta-

nımak, toplumla ilgili meselelerini yenilemek, değişen ölçüleri ve 

eskiyen mâlî değerleri hesaba katarak onu anlamak ve topluma 

sunmak gerekir.  

Ekonomik ve sosyal yönünün ağır basması ve temel ibadet-

lerden biri olması bakımından güncellenmeye en elverişli fıkıh 
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konularından biri zekâttır. Zekâtın sabite niteliğindeki hükümle-

rinin güncellemeye dâhil olmadığını, ibadet yönünün dokunul-

maz olduğunu peşinen teslim etmemiz gerekir. Güncelleme re-

form yapma anlamına gelmez, belki farz olan bu ibadetin mese-

lelerinin çağdaş insanlar tarafından anlaşılıp istifade edebilir hale 

getirilmesi anlamını ifade eder. Özellikle zekâtın iktisadî ve sos-

yal hayatla ilgili yüzünün, güncelleme olmaksızın tam olarak or-

taya konmasının ve yeterince anlaşılmasının mümkün olmadı-

ğını, bu şekliyle hayata tam olarak intibak edemeyeceğini ve ken-

disinden beklenen faydaların elde edilemeyeceğini anlamak ge-

rekir.  

Hanefî fıkhında yer alan, aynı zamanda Mecelle’nin kaide-

lerinden biri olan “Zamanların değişmesi ile hükümlerin değiş-

mesi inkâr edilemez.” kuralı, toplumsal yönü kuvvetli olan zekât 

ibadetinin güncellenmesinde bize ışık tutmaktadır. Bunun açık 

örneklerden biri Halife Hz. Ömer’in, daha önce zekâttan muaf 

olan atlardan ya bir dinar altın para yahut bunların değerinin 

1/40’ına denk zekâtın ödenmesine hükmetmesidir. Esasen Hz. 

Ömer’in yönetiminde gerek genel anlamda fıkıh, gerekse zekât 

fıkhı konusundaki uygulamaları, günümüzde zekât fıkhının gün-

cellenmesinde bize rehber teşkil etmektedir. Onun uygulamala-

rından biri de malını zekâttan kaçıran kimseleri cezalandırması-

dır.  

Zekâtı dağıtırken kişilere verilecek zekâtın miktarı hak-

kında Hz. Ömer’in bir sınır koymaması, zekâtı bazen ihtiyaca 

göre tek bir guruba vermesi, miskin kavramını Ehl-i Kitabın fa-

kirleri olarak tanımlaması ve onlara da zekâttan pay ayırması, kıt-

lık senesinde zekât verilecek kimselerin tespitinde değişken dav-

ranması da güncellemede en güzel örneklerdir. İşte bu sebeple, 

zekâtın güncellenmesi mes’elesine iki açıdan bakmamız gerekir: 

Biri kapsadığı meseleler açısından, diğeri kurumsal açıdan.  
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A. Kapsadığı Meseleler Açısından Zekâtın Güncellen-

mesi 

Son bir asra yakın zaman dilimi içinde, İslâm dünyasında 

ve Türkiye’de zekâtı güncelleme ve kurumlaştırma çabalarının 

sevindirici bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Son 50 yılda 

zekât ve zekât muhasebesi hakkında yapılan çalışmalar, yayınla-

nan kitaplar, Türkiye’de ve dünyada zekâtın güncellenmesi hak-

kında düzenlenen tartışmalı ilmî toplantılar, çalıştaylar ve bunla-

rın kitaplaştırılması, bu ibadetin çağımızda anlaşılması ve uygu-

lanmasında atılmış önemli adımlardır. Bu çerçevede özellikle 

İSAV ve KURAV’ın düzenlediği tartışmalı ilmî toplantılar, Lüb-

nan’da Özel “el-Arîs Üniversitesi’nin” Türkiye’de/Yeni Bosna’da 

düzenlediği “Gerçek ve Ümit Arasında Zekâtın Evrenselliği 

Konferansı” ve benzeri toplantılar, zekâtın güncellenmesinde 

özel anlamda gösterilen köklü nazarî gayretlerden başka bir şey 

değildir.  

Bugün on iki İslâm ülkesinde zekât kanunlarının çıkarıldı-

ğını ve bunların uygulamaya konulduğunu memnuniyetle gör-

mekteyiz. Kanunların güncellenme açısından birçok eksikleri bu-

lunmasına karşın, bu kanunlar, zekâtın güncellenmesinde atılmış 

birer adım olup gelecek açısından ümit vericidir. Bununla bera-

ber, on dört asırlık uzun bir aradan sonra zekâtın tekrar bir devlet 

kurumu olduğunun farkına varılması bakımından da önemlidir. 

Bu kanunlar arasında özellikle Ürdün, Sûdan ve Malezya zekât 

kanunlarının, zekâtın anlaşılması ve güncellenmesi noktasında 

atılmış güzel ve takdire layık adımlar olduğunu ifade etmeliyiz. 

Bursa’da da 1980 yılında özel bir teşebbüsle zekât vakfı kurma 

tecrübesi yaşanmış, fakat mahkeme bu vakfı laikliğe aykırı bul-

duğu için onaylamamıştır.  

İslâm dünyasında zekâtı kurumlaştırma çabaları devletin, 

maliye teşkilâtının unsurlarından biri olarak zekâtın zorunlu bir 

vergi gibi devreye sokulmaması da üzücüdür. Çünkü başlangıçta 
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zekâtın, devletin mâlî unsurlarından biri olduğunu ve resmen 

toplanıp gereken yerlere dağıtıldığını bilmekteyiz. Çağımızda Ba-

tılıların kıskacında ortaya çıkan bu teşebbüslerin bir başlangıç ol-

duğunu, bilgi, deneyim ve tam bağımsızlık şuuru ilerledikçe 

zekât uygulamasının da güncellenerek aslına döneceğine inanı-

yoruz. Hemen ifade etmeliyiz ki, bugün yaşayan Müslümanlar 

için önemli olan, zekât ibadetinin mahiyetini ve güncellenmesi 

gerektiğini anlamaktır. Müslümanlar siyasî ve ekonomik bağım-

sızlık kazandıkları ve zekâtı yeterince anladıkları zaman, kurum-

sal açıdan da gerekeni yapacaklarında hiç şüphe yoktur. Bütün 

mesele zekât ibadetinin gerçeğini anlamakta ve anlatmakta yatı-

yor. Nitekim Malezya İngilizler’den bağımsızlığını elde etmesinin 

ardından zekât müessesesini resmen kurmuştur. Kurumlaştırma 

üzerinde ne kadar çalışılırsa o oranda bu ibadetten maddî manevî 

yararlanmanın söz konusu olduğu aşikârdır. 

Zekâtın farz olma şartlarından biri, zekâtla muhatap olan 

kişilerin Müslüman olması, diğeri Müslüman’ın elinde biriken 

malın nisap miktarına ulaşmasıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendi 

döneminde, Medine piyasasında ve Hicaz bölgesinde mevcut 

malvarlıklarına göre bir zenginlik ölçüsü koymuştur. Bu ölçü de-

ğişik mallara göre değişik oranlarda olmuştur. Paralar dışındaki 

malların nisabının belirlenmesinde günümüzde bir sıkıntı yok-

tur. Sıkıntı, aynî varlıkların karşılığı olarak belirlenen paraların 

güncellenmesindedir. O zaman piyasada alış-veriş için kullanılan 

paralar piyasada tedavülde olan dirhem ve dinarlar idi. Bugün bu 

önemli nokta, yani paranın nisabı mı, gümüş ve altının nisabı mı 

mes’elesi tam anlaşılmış değildir. Dolayısıyla para nisabı 

mes’elesi de tam anlaşılmış değildir.  

Fıkıh kültüründe nisaba konu olan, dinar ve dirhem adını 

taşıyan paralar Doğu Roma’da basılarak piyasaya sürülüyordu. 

Yani Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı Medine piyasasında dinar 

ve dirhem adıyla iki türlü para vardı. Dinar saf altın değil, belki 
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altınla karışık madenî bir paranın adıdır. Dirhem de saf gümüşten 

değil, belki gümüşten yapılmış olan madenî paranın adıdır.  

Burada dikkat çeken nokta, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, külçe 

altın ve gümüş türünden herhangi bir nisap belirlemiş olmama-

sıdır. Fakat fıkıh kitapları ile mevcut ilmihal kitaplarında böyle 

olmuş farz edilerek hükme varılmaktadır.  

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, nisaplarını belirlediği mallar; 

hayvanlardan deve, koyun, sığırdır. Beş deveden bir koyun, 40 ko-

yundan bir koyun, 30 otuz/yahut 5 sığırdan bir dana1 verilmesi 

gerekir. Ziraî ürünlerin nisabı hakkında ihtilâf olmakla beraber, 

ortalama bir ton üründür. Bir ton üründen 100 kg. öşür verilmesi 

gerekir.  

Günümüzde ise Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemindeki dinar 

ve dirhem türünden paralar kullanılmamakta, her ülke değişik 

madeni yahut kâğıt paralar kullanmaktadır. Dolayısıyla, bugünün 

nisabını belirlemek için önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

Ekonomi uzmanı olmayan fıkıhçılar, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri tarihteki paraların ağırlıklarını 

hesap ederek 81 gr., 96 gr. altın, 640 gr.; 595 gr. gümüş gibi ağır-

lıkları günümüzdeki nisap için ölçü kabul ederek o paraların satın 

alma gücünü göz ardı etmektedirler. Bu mesele Türkiye’de böyle 

olduğu gibi, diğer İslâm ülkelerinde de aynıdır. Buna göre zen-

ginliğin alt sınırı çok aşağıya inmekte, açlık sınırının altında geliri 

olan fakirler de zenginler sınıfına sokulmaktadır. Dolayısıyla, 

zekât almaya müstahak kimselere zekât verdirilmektedir. Öşür 

mallarında da nisap için 650-1200 kg. arasında değişen ölçüler bu-

lunmaktadır. Bunların ekonomi bilimi çerçevesinde tek bir öl-

çüde birleştirilmesi gerekir.  

                                                           
1 Sığırın nisabı konusundan 5’den 30 kadar farklı sayılarda rivayetler 
vardır. Said b. Müseyyeb, İmam Zührî, Katâde gibi tabiûn âlimleri ile 
İbn Hazm, sığırların nisabının aynen develerde olduğu gibi beş adet 
sığır olduğunu söylemektedirler. Yusuf el-Karadâvî de bu görüşü 
benimsemiştir. Bkz. Yavuz, a.g.e., s. 189-192.  
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Konunun açıklığa kavuşması, iktisat tarihi ve para tarihi 

alanında uzman bilim adamlarının gayretlerini beklemekteyiz. 

Çünkü ekonomide tek ölçünün belirlenmesi lazımdır. Değilse 

zenginlik ölçülerinde dengesizlik meydana gelerek zekâtın amacı 

ihlal edilmiş olur. Oysa zekâtın amacı, ihtiyaç sahiplerinin sıkın-

tısını gidermek, ya da toplumda ihtiyaç duyulan hizmetleri yap-

maya destek vermektir. 

Ebû Hanife de dinar ve dirhemleri ağırlık olarak değil, belki 

kıymet olarak görmektedir. Nitekim Ebu’s-Suûd Efendi, kendi 

döneminde para nisabını altın ve gümüşten gram olarak değil, 

değer üzerinden belirlemiştir. Gümüş nisabını, bir fetvasında 

(900) akçe, başka bir fetvasında (840) akçe olarak belirlemiştir ki, 

aralarında çok cüz’î bir fark vardır.2 Dikkati çeken nokta ağırlık 

üzerinden ölçü belirlememesidir. Günümüzde de bir akçenin o 

dönemdeki satın alma gücü belirlenirse o zamanki para nisapla-

rının gerçek değeri bulunmuş olur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din 

İşleri Yüksek Kurulu'nun, Türk Lirası yahut dolar ve avro nisabı 

için Ebu’s-Suûd Efendi’ye benzer güncel bir ölçü belirlemesine 

ihtiyaç vardır. 

Güncellemeye konu olan zekât meselelerinden biri de ta-

rihteki uygulamasının detaylı bir şekilde bilinmemesidir. Osman-

lılar döneminde devlet ne bâtınî mallardan ne de zahirî mallar-

dan açıkça zekât adıyla bir vergi almamıştır. Zahirî mallardan ise 

sadece arazinin kira bedeli namıyla bir vergi almıştır.3 Bunun gibi 

Osmanlılar zekât kapsamında öşür de almamıştır. Devletin arazi 

ürünlerinden aldığı vergi, zekât ibadeti olan öşür değil, belki ha-

rac-ı mukasemedir.4 Ancak alınan bu vergilerin, ödeyen Müslü-

                                                           
2  Bkz. İSAV, “Tarihte ve Günümüzde Zekât”, Süleyman Kaya, 
Osmanlı’da Zekât Uygulamaları, s. 225. 
3 İSAV, a.g.e., s. 335-337. 
4 İSAV, a.g.e., s. 333. 
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manlar tarafından tek taraflı olarak zekât ya da öşür ibadetine ni-

yet edilebileceği Ebu’s-Suûd Efendi’nin fetvasında yer almıştır. 

Gümrük vergisi ile ağnam/koyun vergisi de böyledir.5  

Tevbe Sûresi’nin 60. âyetinde yer alan zekâtın sarf yerlerini 

sahabe-i kiram, gereği gibi anlayıp tam uyguladılar. Fakat anılan 

âyetin kapsadığı hükümler günümüzde eksik uygulanmaktadır. 

Sahabeden günümüze, değişen toplum şartları dikkate alınarak 

bu harcama alanlarının, yeniden gözden geçirilerek günümüz in-

sanlarının idrakine sunulması gerekir. Şöyle ki:  

Zekâtın sarf yerleri sekiz harcama alanından ibaret olup 

bunların ilk iki maddesi fakirler ve miskinler’dir. Bu iki kavram 

mevcut fıkıh ilminde, tabiri caiz ise “az fakir olanlar/nisabın al-

tında varlığı olanlar”, “daha çok fakir olanlar/hiçbir şeyi olmayan-

lar.” şeklinde tarif edilmiştir. Bazılarına göre fakirler; az fakir 

olanlar, miskinler ise çok fakir olanlardır. Her iki kavramı değişik 

şekilde tarif edenler de vardır. Ancak ittifak edilen nokta, her iki 

harcama alanının şer‘î zenginlik çizgisinin altında kalanlar oldu-

ğudur. Buna göre, zekâtın harcanacağı yerler yediye inmektedir. 

Oysa günümüzde bu iki kavramın tariflerinin yeniden yapılması 

ve buna bağlı bir anlayışın geliştirilmesi, farklı inançlara mensup 

kimselerin yoksullarının da bu kavramlar çerçevesine sokulması 

düşünülmelidir.  

Örnek olarak; fakirler kavramına Müslümanlardan fakir 

olanlar, miskinlere de zimmîlerden fakir olanlar mânâsı verilebi-

lir. Nitekim Hz. Ömer’in uygulamalarında bunun örneğini gör-

mekteyiz. İmam Mücahid, İmam Züfer, İmam Şafiî, Taberî, İbn 

Ebî Şeybe, İkrime, Ubeydullah b. Hasan, Muhammed Hamidul-

lah, Şevki İsmail Şehhate ve çağdaş diğer bazı fıkıh âlimleri de bu 

görüşü savunmaktadır. Ayrıca fakir ve miskin kavramına dâhil 

                                                           
5 İSAV, a.g.e., s. 332-333. 
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olan milletlerin de bu kavramlar çerçevesinde düşünülmesinde 

fayda vardır.6  

Miskine “Ehl-i Kitabın yoksulları” mânâsı verilmemesinin 

sebebini, zekâtın devlet tarafından dağıtılmamasında aramak ge-

rekir. 

“Âmiller” kavramı da zekâtın ödenmesinin, mükelleflerin 

tercihine bırakıldığı günümüzde uygulamadan düşmüştür. 

Çünkü zekâtla yükümlü olan fertlerin zekâtı tahsil edecek âmil 

bulunmamakta, bu alanda bir boşluk söz konusu olmaktadır. Do-

layısıyla bu madde, zekâtı devlet kurumu olarak düşünmemiz ge-

rektiğini göstermektedir. Oysa bir bütün olan zekât ibadetinin 

uygulanması durumunda bu hususun göz ardı edilmesi mümkün 

değildir.  

Günümüzde zekâtın ödenmesinde “âmiller” maddesinin 

eksik kaldığını görmekteyiz. Bu durum zekâtın yeterince tanın-

mamasına, mevzuatının gelişmemesine, eksik ödenmesine ve ge-

rekli zekât mallarının belirlenememesine sebep teşkil etmekte-

dir. Dolayısıyla, zekâtın harcanma alanlarından bir madde daha 

eksilmekte ve harcanma alanları yediden altıya düşmektedir.  

“Âmilîn” maddesinin verdiği mesajı anlayıp uygulamamak-

tan bütün Müslümanlar, özellikle fakihlerle devlet adamlarının 

sorumlu olduğunu söylemeliyiz. Faruk Beşer’in, (“âmiller” mad-

desi zekât araştırma ve geliştirmesi (ZARGE) için çalışanları da 

kapsayabilir”) şeklindeki değerlendirmesi dikkat çekicidir.7  

Fıkıh kitaplarına bakılırsa, zekâta tabi mallar listesi birkaç 

kalem maldan ibaret olduğu görülür. Çünkü fıkıh kitapları, müç-

tehitlerin yaşadıkları bölgelerde var olan malların zekâtı hakkın-

daki bilgileri bize aktarmakta, o günün zekâtının güncellenme-

                                                           
6 Geniş bilgi için bkz. Yavuz, Yunus Vehbi, İslâm’da Zekât Müessesesi, 
6. Baskı, Feyiz Yayınları, 2008, Bursa, s. 454-457; Karadavî Yusuf, 
Fıkhu’z-Zekât, II, 705-707. 
7 İSAV, a.g.e., Faruk Beşer, Zekâtın Tarifi ve Sosyal Güvenlik, s. 174. 
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sini yapmakta olup, gelecekte ortaya çıkacak malların fıkıh kitap-

larında yer alması elbette düşünülemezdi. Bu sebeple fıkıh kitap-

larındaki zekât meseleleri ancak tarihteki güncellemeyi kapsıyor. 

Tarihte zekâta konu olmadığı halde, günümüzde mâlî de-

ğeri azımsanmayacak durumda yüksek olan ot, odun, hurma 

ağaçlarının gövdesi, hurma ağaçlarının dal ve yaprakları, kamış, 

sera ürünleri, çiftlik hayvanları, tavşan çiftlikleri, Montofon inek-

leri, balık çiftlikleri, besi hayvanları, hisse senetleri, borsadaki 

mallar, kanatlı hayvanlar, büyük nakil araçları, büyük binalar, bü-

yük işhanları, oteller, petrol ve doğalgaz, milyonlarca lira değer 

taşıyan yarış atları, taş ocaklarından çıkan granit taşları, mermer 

ocaklarından çıkarılan mermerler, deniz ürünleri, nehirlerle balık 

üretme tesislerinden elde edilen ürünler, sanayi bitkileri, ağaç 

kütüklerinin zekâtı, ticarî arsa ve inşaatlar konusunda yeni de-

ğerlendirmelerin yapılması ve bu malların da zekât kapsamına 

alınması gerekir. 

Zekâtın harcanacağı yerlerden müellef-i kulûbun da gün-

cellenmeye muhtaç olduğu aşikârdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) mü-

ellefe-i kulûb’a zekât vermeye devam etmiş, Hz. Ebû Bekir de onu 

izlemiş, fakat Hz. Ömer’in muhalefeti sebebiyle zekât bütçesin-

den bunlara fon aktarımı durdurulmuştur. Ancak, Ömer b. Ab-

dülaziz, te’lif maksadı ile Patrik’e zekâttan pay verdiği tarih ki-

taplarında kaydedilmektedir.8 Zekât Ömer b. Abdülaziz’in hila-

feti döneminde güncellenmiştir. Güncellemeyi yapan zatın halife 

olması da zekâtın devlet işi olduğu noktasında dikkat çekmekte-

dir. 

Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb’a zekât verilmesine karşı çı-

karak fonu durdurması, Irak topraklarının savaşan mücahitlere 

ganimet olarak dağıtılmayıp haraca bağlanması, zekât vermeyen-

lere ceza uygulaması, zekâtın ihtiyaca göre, maslahat prensibi ile 

                                                           
8 İSAV, a.g.e., Âdem Apak, Emevîler Döneminde Zekât Uygulamaları, s. 
174. 
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yorumlandığını ve yaşadığı zamana göre güncellendiğini göster-

mektedir. Hz. Ömer’in bu uygulamasının kendisinden sonra ge-

len devlet adamlarının, hem fıkhî meselelerin, hem de zekât fık-

hının yorumlanarak güncellenmesi açısından günümüze ışık tut-

maktadır. Faruk Beşer, bu maddenin “Devlet Başkanının Elinde 

Örtülü Ödenek Fonu” olarak da değerlendirilebileceğini söyleye-

rek yeni bir yorum getirmiştir.9  

Zekât fıkhının güncellenmesinde ferdî görüşlerin var ol-

ması önemli olmakla beraber, bunlar nihaî bir çözüm değillerdir. 

Ferdî sivil görüşler bağlayıcı olmaz, belki uygulamada farklılık-

lara sebep olur. Bu konuda köklü çözüm için devletin kuracağı 

özerk daimî bir “fıkıh konseyine” ihtiyaç vardır. Devlet tarafından 

sorumluluk yükletilen herhangi bir âlimler konseyinin alacağı ka-

rarlar ise resmî ve bağlayıcı olur. Bu yapılıncaya kadar özel teşeb-

büslerle bir “fıkıh konseyinin” kurulması faydalı bir ilk adım olur. 

Buna çok ihtiyaç da vardır. Bu konseyin alacağı kararlar resmen 

bağlayıcı olmamakla beraber, toplumda kuvvetli bir kanaat oluş-

turarak halkın kafasını aydınlatır, işlerini kolaylaştırır, dağınıklığı 

önler. İSAV’ın yaptığı ilmî toplantıları bu konseyin ayak sesleri 

olarak değerlendirebiliriz. 

Zekâtın harcama alanlarından biri olan “fi’r-rikab/köleler” 

kavramı ilk dönemlerde sözleşmeli kölelere yardım etmek anla-

mında yorumlanarak güncellenmiştir. Çünkü o zaman böyle bir 

yoruma ihtiyaç vardı. Fakat Kur’ân, bu kavramı mutlak zikrettiği 

için, âyette ifade edildiği gibi mutlak olarak bırakılması ve hük-

münün aslına döndürülmesi gerekir. Kavram, yorumlanarak 

“sözleşmeli köle” şeklinde kayıtlandırılınca, sanki onun hükmü 

nesh edilmiş gibi bir algı oluşmuştur. Artık kıyamete kadar insan-

ların bu yoruma bağlı kalmaları ve uygulamayı buna göre yapma-

ları gerektiği esas hale gelmiştir. Oysa Allah’ın Kur’ân’da mutlak 

olarak zikrettiği kavramın nesh edilmesi mümkün değildir. Bir 

âyetin hükmünü ancak başka bir âyet nesh edebilir. Dolayısıyla 

                                                           
9 İSAV, a.g.e., Faruk Beşer, Zekâtın Tarifi ve Sosyal Güvenlik, s. 174-176. 
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“fi’r-rikab/köleler” kavramı mutlak anlam çerçevesinde mütalâa 

edilerek yorumlanmalıdır.  

Bugün köleleştirilmiş durumdaki dünya Müslümanlarının 

bu zilletten kurtarılması için gerekli bütün harcamalar “fi’r-rikab” 

maddesi çerçevesinde yorumlanırsa zekât, evrensel anlamda kö-

lelikle mücadelede önemli bir unsur olabilir. Nitekim Ömer b. 

Abdülaziz döneminde zekât malları ile köle satın alınıp azat edil-

miştir.10 Âyette “gârimîn” maddesinin yer alması, İslâm’ın köle-

likle mücadelesinin kuvvetli bir kanıtıdır.  

Zekâtın bütün olarak ele alınıp parçalanmışlıktan kurtarıl-

ması da güncellenme konusudur. Günümüzde parçalanmışlık 

Müslümanların en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. 

Müslümanlar Kur’ân, sünnet ve fıkıh hükümlerini uygulamada 

parçalanmış durumdadırlar.  

Asrımızda yüce dinimizin sadece bazı ibadetlerinin ve az 

sayıdaki hükümlerinin uygulandığını, gerisinin kaynakta bırakıl-

dığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Şüphe yok ki bu durum 

yüce Kur’ân’ın azap tehdidi altında kalmayı gerektirir. Yüce Allah 

şöyle buyurmuştur: “Nitekim biz, bölüp parçalayanları cezalandır-

dık. Onlar Kur’ân’ı parçalara ayırdılar. Rabbine and olsun ki yap-

tıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çeke-

ceğiz!”11 Bu âyet bize önemli bir uyarı vermektedir. Zekâtta uygu-

lama bütünlüğünün bozulması, sadece fakirler maddesinin işle-

tilmesi, Müslümanların parçalanmasına ve sosyal dengesizliğe 

maruz kalmasına, fakirlerin daha fakir, zenginlerin daha zengin 

olmasına sebep teşkil etmiştir. Bugün İslâm dünyasındaki parça-

lanmışlığın, terör ağına takılan gençlerin ve terör baskısı altında 

ezilen halkın bu felaketinin, esasen fakirlikten kaynaklandığını 

göz önünde bulundurmak gerekir. Nitekim bir atasözünde: “Fa-

kirlik nerde ise küfür olmaktadır.” denilmiştir. Bu açıdan zekâtın 

                                                           
10 İSAV; a.g.e., Faruk Beşer, Zekâtın Tarifi ve Sosyal Güvenlik, s. 178. 
11 el-Hıcr, 15/90-93. 
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güncellenmesi ve bütünlüğünün korunması büyük bir önem ta-

şır. 

Sadaka-i cariye ibadeti, kurumsuz (vakıfsız), namaz ibadeti 

camisiz olmayacağı gibi, zekât ibadeti de kâmil anlamda kurum-

suz var olamaz. Olsa da ancak bugün olduğu kadar var olur. Ka-

naatimizce kurumsuz zekât ibadeti eksiktir. Öyle inanıyoruz ki, 

Yüce Rabbimizin İslâm dinini korumayı tekeffül etmesinin vası-

taları kurumlardır.  

Zekâtın verileceği yerleri iki kısım halinde değerlendirmek 

mümkündür: a) Ferdî b) Kurumsal. Fakirler, miskinler ferdî har-

camaları, diğer 6 madde kurumsal alanları teşkil etmektedir. 

Zekâtın bu taksime göre değerlendirilmesinde fayda olduğunu 

düşünüyoruz. 

Nasslarda zekâta tabi olan mallar sınırlı olup bunlar bizim 

için birer uygulama örneği teşkil etmektedir. Zekât mallarının sı-

nırı genişledikçe bu mallar da zekâta tabi kılınarak sosyal refahı 

yükselten alış-veriş genişlemekte, ekonomi de büyümektedir.  

Zekâtın harcama alanları içinde yer alan “borçlular” guru-

bunu “fakirler ve miskinler” gurubu ile karıştırmamak gerekir. 

Yoksa ayrı bir başlık altında, ayrı bir kavram olarak kaydedilme-

meleri gerekirdi.  

Zarurî mesken sahibi olmak için borçlanan, âfete maruz ka-

lan, iş sermayesi temin etmek için borçlanan yahut esnaf ve sa-

natkârlar içinde borç yükü altında kalanlar yahut ticarette iflas 

edenlere yahut fitne ve fesadı ortadan kaldırmak ve ammeye 

menfaat sağlamak için borç yükü altında kalanlara zekât fonun-

dan yardım yapmak güncel yorum çerçevesi içindedir. Acaba bu 

guruba da zekât mallarından borç verilmesi suretiyle toplumun 

faizli muamelelerden kurtarılması sağlanabilir mi? 
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“Allah yolu” kavramı, ilk dönemlerde, fıkıh bilgisinin oluş-

tuğu tarihlerde “gaziler, cihad edenler, savaşanlar, hac yolu” an-

lamında yorumlanarak kayıtlandırılmıştır. O demektir ki bu kav-

ram ilk dönemlerin şartlarına göre güncellenmiştir. Günümüzde 

de bu kavramın yeniden güncellenmeye ihtiyacı vardır.  

Allah yolu mutlak olup daha geniş bir çerçeve çizer. Bu kav-

rama dâhil olan bütün alanlara zekâtın harcanabilmesi için, Allah 

yolunda inşa edilecek bina ve tesislerin de bu çerçevede mütalâa 

edilmesi gerekir. Oysa bugün Diyanet camiasında ve halkımız 

arasında yaygın olan anlayış, hayır için olsa da binalara zekâtın 

verilemeyeceğidir. Fakat binaya zekâtın verilemeyeceği hakkında 

ne Kur’ân’da, ne sünnette, ne de fıkıh kitaplarında bir kayıt mev-

cut değildir. Bu gibi zekât harcamaları temlik kavramı ile ilişki-

lendirilerek caiz olmadığına, sadece günümüz hocaları tarafın-

dan hükmedilmektedir. Bu düşüncenin, zekâtın ferdî olarak ifa 

edilen bir ibadet olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Zira 

Asr-ı Saadette devletin memuruna vekâleten zekâtın verilmesi ile 

temlik gerçekleşiyordu. Fakat zekâtın devlet tarafından toplan-

masından vazgeçilmesi sonucu insanlar zekâtlarını sadece fakir 

şahıslara veriyorlar. Bu durumda ise temlik devreye sokuluyor. 

Oysa bugün zekâtları devlet toplamasa da, bazı vakıflar ve cemi-

yetler zekâtı kurum olarak vekâleten almak suretiyle bu temlik 

gerçekleşiyor. Bu durumda toplanan paralardan Allah yolundaki 

binalara ve Allah yolundaki askerî ve sivil tesislere, hastanelere, 

askerî silâh üreten fabrikalara, eğitim-öğretim faaliyetlerine 

zekât verilmesi, zekât ibadetinin ruhuna daha uygun görünmek-

tedir.  

Zekâtın sarf yerlerinden “Yolcular” kavramı, âyetin indiği 

toplumun şartlarında, zengin olduğu halde yolda kalmış zengin 

yolcular şeklinde yorumlanmıştır. Fakat yolcular maddesi sadece 

yolculuk esnasında fakir düşen zengin insanlar değil, fakir yolcu-
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ların, yolculuk yapan öğrencilerin ve müellefe-i kulûb’un da ya-

rarlanması için zekât, konaklama tesisleri, turistik zekât tesisleri 

vs. şeklinde de yorumlanabilir.  

“Yolcular” için, “zengin olduğu halde yolculuk esnasında fa-

kir düşen kimseler” şeklinde yapılan yorum, âyetin indiği toplum 

şartlarına göre yapılmış olmalıdır. Günümüzde gelişen internet 

ağında bankamatikler ve internet bankacılığı aracılığı ile zengin-

lerin zekât kurumundan borç almaları ve bunu belli bir süre 

sonra geri ödeme şansları vardır. Bu kavram, günümüzde, seya-

hat esnasında aldıklarını geri ödeme şansı olmayanlar anlamında 

da değerlendirilebilir. 

Zekâtın harcama alanlarında olduğu gibi, tevziinde de ih-

tilâf bulunmaktadır. İmam Zührî, Ömer b. Abdülaziz, İmam Şafiî 

ve arkadaşlarına göre, zekâtın mutlaka Kur’ân’da açıklanan har-

canma alanlarının tamamına verilmesi gerekir. Zekâtın harcana-

cağı tek bir alan eksik olursa zekât geçerli olmaz.  

İbrahim en-Nehaî’ye göre, malın azlık ve çokluğuna göre 

bu harcama yerlerinin bir kısmına veya tamamına da verilebilir. 

Zekâtı devletin dağıtması durumunda, bütün harcama alanlarına 

verilmesini savunanlar da vardır. Yine zekâtın kişi ya da devlet 

tarafından tevzi edilme durumuna bağlı olarak tek bir harcama 

alanına da bütün harcama alanlarına da tevzi edilebileceğini sa-

vunanlar olmuştur. Hz. Ömer, İbn Abbas ve Ebû Hanife gibi, 

tevzi işini mal sahibinin arzusuna bırakanlar da vardır.  

Toplanan zekât malından, –zekâtın tevziindekine benzer 

görüş ayrılıkları olduğu gibi–, bir alana ne kadar zekât verilebile-

ceği hakkında da farklı görüşler bulunmaktadır. Bu meselenin de 

günümüz toplumunda ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi ge-

rekir. Hz. Ömer’in, bir fakire zekâttan ihtiyaç kadar verilebileceği 

içtihadı daha önce kaydedilmiştir. İmam Mâlik de aynı içtihadı 
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kabul etmiştir. Hanefîler, bir kişiye nisap miktarı ve daha fazla 

zekât verilemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir.12 

Bu vesile ile KURAV tarafından Bursa/Mudanya’da düzen-

lenen ‘Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değerinin 

Belirlenmesi Sempozyumu’nu, zekâtı güncelleme çabası olma 

açısından burada zikretmek gerekir. Özellikle altın ve gümüş pa-

raların nisapları ile Allah yolundaki hizmetlerin, güncel olarak 

hâlâ anlaşılamadığı ve tarihte yaşıyor olduğumuz farz edilerek 

meseleye yaklaşıldığı görülmektedir.  

‘Zekât Değerlerinin Güncellenmesi’ni konu olan Osman 

Güman, bu konu hakkındaki görüşleri tasnif ettikten sonra şun-

ları söylüyor: “Ne var ki yeni görüş ve tekliflere kapalı olan bir 

toplumda –özelikle nisap gibi- bir ibadetin önemli şartı hakkında 

(Nisapları güncelleme ve günümüz şartlarına göre yeniden belir-

leme teklifi” bir lâf-u güzaftan ibaret görünmektedir.) dedikten 

sonra ticaret malları ile paranın nisabında altın nisabının esas 

alınması gerektiğini söylemektedir.”13  

Gürman’ın bu tespiti doğru olmakla beraber, bu konuda 

sarf edilen sözlerin “lâf-u güzaf” olduğunu kabul etmemiz müm-

kün değildir. Zira akademik meselelerde sorunun çözümü için 

söylenenlerin hemen kabul görmesi beklenemez. Belki düşünce-

ler tartışılır ve zamanla gerçekler anlaşılır. Yoksa diğer alanlarda 

yapılan akademik çalışmaların da zait olması gerekir ve “ma-

demki âlimlerin kafası yeniliklere açık değil, o halde eski görüş-

lere devam etmek gerekir” mantığı hâkim olur. Bu da akademik 

hayatı bitirir.  

Bir konuda söz söyleyebilmek için herkesin bu konuyu he-

men kabul etmesi gerekmez. Bilimsel düşüncenin alanı, söz söy-

lemekle yani lâfla açılır. Gerçeği bulmaya yönelik olan bütün söz-

ler muhteremdir ve etkili olmaktan boş değildir. Elli yıl önce 

                                                           
12 Bkz. Yavuz, a.g.e., 543-555. 
13 Bkz. İSAV, a.g.e., s.  708. 
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zekât meselelerini bugünki boyutta ele almak ve fikir beyan et-

mek nerde ise imkânsızdı. Bu fakir bunun yakın şahididir. Fakat 

davada ısrar edince bu noktada çok mesafe alınır. Bugün bunu 

memnuniyetle görmekteyiz.  
 
B. Kurumlaştırma Açısından Zekâtın Güncellenmesi 
 

Güncelleme süreklilik isteyen bir iştir. Hızlı bir şekilde de-

ğişen olaylarda sadece zamanın belli bir kesitinde güncelleme ya-

pıp bırakmak sonuç almak için yeterli değildir. Güncellemenin 

tam olması için sürekli olması gerekir. Bunun yolu da kurumlaş-

maktan geçer. Kurumlaşmak için en kalıcı yol ise devletle bağlan-

tılı olmaktır. 

Gerek Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde gerekse O’nun 

halifeleri döneminde zekât malları bir depoda muhafaza edilmiş, 

bekletilmeden gereken yerlere âcilen harcanmıştır. Taşrada top-

lanan zekâtın, toplandığı coğrafyada dağıtılması emredilmiş, 

daha sonraki dönemlerde artan zekât malları merkezî hükümete 

gönderilmiştir.  

Bâtınî mallarda ferdin beyanı esas alınarak zekât toplan-

mış, zâhirî mallarda ise tespit, tahmin ve kontrollü bir şekilde 

toplanarak gerekli yerlere tevzi edilmiş, muhasebesi yapılmış; 

âmiller teftiş edilmiş, zekât ödemeyen vatandaşlar ise cezalandı-

rılmıştır.  

Gerek Hz. Peygamber (s.a.v.) gerekse halifelerinin verdik-

leri yazılı zekât talimatları, zekâtın bir devlet kurumu olarak ya-

şatıldığını göstermektedir. Çağımızda da zekâtın aslına uygun 

olarak kurumlaştırılması gerektiğini savunanlar vardır.  
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Türkiye’de İSAV ve diğer bazı vakıflar tarafından gerçekleş-

tirilen zekât konulu tartışmalı ilmî toplantılar, zekâtın kurumlaş-

tırılma çabası olarak değerlendirilebilir.14 Çağdaş birçok İslâm ül-

kesinde zekât kanunlarının çıkarılması ve uygulamaya konul-

ması, şüphesiz zekâtın resmî ölçüde kurumlaştırılma çabalarıdır. 

Zekâtın devlete verilmesi konusu ilk dönemlerde fakihlerin 

gündemine girmiştir. Hz. Osman’ın müdahalesinden sonraki dö-

nemde zekâtı devlete verme konusunda farklı görüşler ileri sürül-

müştür. Fakihlerin bir kısmı zekâtın, ilgili yerlere mükellefin ken-

disi tarafından ödenebileceği gibi, devlete de verilebileceği görü-

şünü savunmuş, bir kısmı devlete vermenin daha faziletli oldu-

ğunu söylemiş, bir kısmı adalet şartı ile zekâtın devlete verilmesi 

gerektiğini, bir kısmı kayıtsız şartsız devlete verilmesi gerektiğini, 

diğer bir kısmı da zekâtı gerekli yerlere dağıtmayan zalim devlet 

adamlarına asla zekât verilemeyeceğini söylemişlerdir. Zekâtın 

kayıtsız şartsız devlete verilmesi gerektiğini aşağıda adları yazılı 

olan sahabîler savunmuşlardır: 

1) Abdullah b. Amr b. Âs,  

2) Abdullah b. Ömer,  

3) Câbir b. Abdillâh,  

4) Sâ‘d b. Ebî Vakkas,  

5) Huzeyfe b. Yemân,  

6) Enes b. Mâlik,  

7) Ebû Katâde,  

8) Ebû Sa‘îd el-Hudrî,  

9) Ebû Hüreyre,  

10) Hz. Âişe,  

11) Ümm-i Seleme,  

                                                           
14 Bkz. Recep Cici, İSAV, a.g.e., Kur’ân ve Sünnette Zekât, s. 261; Cengiz 
Kallek, İSAV, a.g.e., Zekâtın Müesseseleşme Süreci adlı tebliğ 
kurumlaşmayı anlatıyor. Cengiz Kallek’in tebliğinden anlaşıldığına 
göre, zekât başlangıçta Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde kurumlaşmış, 
dört halife döneminde geliştirilmiştir. Celal Yeniçeri de zekâtın 
kurumlaşması gerektiği düşüncesini savunuyor.  
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12) Muhammed b. Kâ‘b el-Kuradî,  

13) Atâ,  

14) Kãsım,  

15) Sâlim,  

16) Muhammed b. Münkedir,  

17) Urve b. Züheyr,  

18) Rebîa b. Ebî Abdirrahman,  

19) Mekhûl,  

20) Ka‘kaa b. Hakîm ve diğer sahabîler.  

Bu sahabîler hem kendileri zekâtlarını devlete verirler, hem 

de bu hususta onlara soru yöneltenlere, zekâtlarını devlete ver-

melerini emrederlerdi.”15 Zekâtın mutlaka devlete verilmesi ge-

rektiğini sahabenin savunması, zekâtın aslında devlet işi oldu-

ğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Yukarıda zekâtın mutlaka devlete verilmesini savunan sa-

habe fakihleri temelde zekâtın devletten ayrılamayacağını ve sa-

adet asrında olduğu gibi kurum olarak korunması gerektiğini an-

latmak istemişlerdir. Günümüzde ise bu görüşler etrafında yoğun 

bir şekilde fikir yürütmek gerektiği aşikârdır. 

Tevbe Sûresi’nin 60. âyeti zekâtın harcanacağı yerleri net 

olarak açıklamaktadır. Sekiz ayrı başlıktan oluşan harcama yer-

leri, zekâtın devlet işi olduğunu gösterir. Çünkü zekâtı bizzat top-

laması emredilen Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, zekâtın harcanacağı 

yerler de gösterilerek sonraki kuşaklara kapı açılmıştır.  

Esasen zekâtı devlet toplar ve emredilen harcama alanla-

rına dağıtır. Daha önce de ifade edildiği üzere, bugünki uygula-

mada zekâtın dağıtılmasında sadece “fakirler” maddesi işler du-

rumda olup anılan âyetöin uygulanmasında eksiklik bulunmak-

tadır. Geride uygulanmayan ve sosyal yapı ile yakından ilgisi olan 

                                                           
15  Bkz. Yavuz, Yunus Vehbi, İslâm’da Zekât Müessesesi, s. 626, 
basılmamış 7. Baskı. 
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altı madde bulunmaktadır. Dolayısıyla, tarihte zekâtı uygula-

mada büyük bir boşluk doğmuştur. Bu boşluğun mutlaka doldu-

rulması gerekir. Aksi durumda dengesizlikler çoğalarak devam 

eder. 

Namaz ile zekât Mekke döneminde birlikte farz kılınmıştır. 

Fakat burada Müslümanlar üzerinde akılamaz baskılar uygulan-

ması sebebiyle kurumsal uygulama olmamış, dolayısıyla zekâtın 

nisabı da belirlenmemişti. Zenginler ellerinden geldiğince fakir 

Müslümanlara gereken yardımlarda bulunuyorlardı. Nitekim 

Mekke döneminde namazın da sadece ferdî olan kısmı ifa edil-

mekteydi. Mekke’de farz olduğu söylenen cuma namazı, 

Mekke’de ifa edilememiş, belki Medine’de kılınmıştır. Zekâtın 

uygulaması ise Hicretin ikinci yılında başlamıştır. Cuma namazı-

nın farz olduğunu bildiren âyet de Medine’de Ranûna Vadisi’nde 

inmiş ve orada ilk uygulaması âcilen başlatılmıştır. Mekke’de ku-

rumlaşamayan zekât ibadeti de namaz ibadeti de Medine’de biz-

zat Hz. Peygamber (s.a.v.) yönetiminde kurumlaşmıştır. Dolayı-

sıyla namaz da zekât da ancak kurum olunca kâmil anlamda uy-

gulanabileceğini söyleyebiliriz. 

Zekât devletle beraber yürütülen resmiyeti haiz bir ibadet-

tir. Zekâtın devlete itaatin sembolü gibi kabul edilmesi, onun res-

miyetinin ve devletle beraber yürütülmesi gerektiğinin kuvvetli 

delilidir. “Eğer tevbe ederler, namazı kılıp zekâtı verirlerse onları 

serbest bırakın.”16 mealindeki âyet bunu ifade etmektedir. Bu se-

beple, zekâtın devlet kurumu olarak yaşatılması gerekir; kurum-

laştırılması ise kanaatimizce en önemli güncellemedir. 

Saadet asrında zekât, devletin maliye politikaları içinde yer 

alıp maliyenin önemli bir gelir kalemini teşkil etmekteydi. Bu du-

rum ancak Hz. Osman dönemine kadar böyle devam etmiştir. Hz. 

Osman, kendince haklı ve mâkul bazı gerekçeler ileri sürerek 

bâtınî malların zekâtının ilgili yerlere verilmesini fertlerin terci-

                                                           
16 et-Tevbe, 9/5. 



 

121 

hine bırakmıştır. Böylece zekât ferdî bir ibadet görünümü kazan-

mış, bâtınî malların zekâtının toplanmasından vazgeçilmiş, za-

manla zekâtın toplumdaki işlevi azalmış, dolayısıyla bu ibadetin 

yaşanmasında eksiklik doğmuştur. Hz. Osman’dan sonra hilafet 

yara almış, iç savaşlar yaşanmış, dolayısıyla bu konu, fıkhın diğer 

konuları gibi yeniden ele alınarak zekâtın kurumlaştırılması ger-

çekleştirilememiştir.  

Mevcut uygulama biçimi ile zekât ibadeti, ferdin vicdanına 

bırakılmış olup devlet otoritesi ile alakası kesilmiş durumdadır. 

Haliyle zekâtın ödenmesi de diğer ihtiyarî sadakalar gibi bir sa-

daka olmuştur. Zekât ibadetinin ifasındaki esas sorunun da bu 

olduğunu düşünmemiz gerekir. 

Günümüzde Müslümanların zekât hakkında yeterince ay-

dınlatılmadığı aşikârdır. Bizim toplumumuzda bu noktada hem 

bilgi zayıflığı hem de bilgi kirliliği vardır. Bunun sebebi, zekâtın 

devlet müeyyidesi olmaksızın yaşatılmaya çalışılmasıdır. Aslına 

uygun bir devlet kurumu olarak yaşatılamayan zekât ibadetinin 

unutulan farzlar arasına girdiğini de görmekteyiz. Devlete ait 

olma anlamında kurumlaşamaması, zekâtın meçhul olmasına, 

hükümlerinin ve sırlarının saklı kalmasına sebep olmuştur. Bir an 

için vergilerin devlet tarafından mükelleflerin tercihine bırakıldı-

ğını, isteyenlerin belli hizmet alanlarına diledikleri miktarda ver-

gilerini yatırma noktasında serbest bırakıldıklarını düşünelim, 

devlet güçsüz kalır ve vergi hakkında büyük bir karmaşa ve başı-

boşluk doğar. Beklenen vergiler toplanamaz, hizmetler yapıla-

maz, maliye çöker.  

Günümüzde zekât potansiyelinin kesin rakamlarla bilin-

memesi de zekâtın bir devlet kurumu olarak yaşatılmamasından 

kaynaklanmaktadır. 

Vergi-zekât ilişkisi de güncellenmeye muhtaç önemli bir 

konudur. Devlete verilen vergilerin zekâta sayılıp sayılmayacağı 

kaynaklarda tartışılmış olup günümüzde bazı çevreler tarafından 

devlete vergi veren kimsenin zekât vermesine gerek olmadığı fikri 
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ileri sürülür olmuştur. Fakihlerin büyük çoğunluğu vergi ile 

zekâtın farklı mükellefiyetler olduğunu, birinin diğeri yerine geç-

meyeceğini, dolayısıyla zekât mükellefinin ödediği vergiden 

sonra, kalan servetin zekâtını da ayrıca vermesi gerektiğini savu-

nuyorlar.  

İmam Nevevî, Ahmed b. Hanbel, İmam Serahsî gibi, döne-

min vergi zalimi devlet başkanlarına başkaldırmış fakihler ile 

benzerlerinin verdikleri fetvaya göre ise devlete vergi verirken 

zekâta niyet edilirse zekât yerine geçer. Bu fetva Karahanlılar dö-

neminde, bugünki Kırgızıstan’da zalim bazı hükümdarların koy-

dukları aşırı vergi yükü altında ezilen halkı korumak için bu âlim-

lerin verdikleri bir fetva olup şartların normale döndüğü ve âdil 

vergi sisteminin cari olduğu zamanlarda bunların güncellenerek 

zekâtın mesarifine harcanması gerekir.17 

Sonuç Olarak: Zekât başlangıçta Allah tarafından nasıl farz 

kılınmış ve Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından nasıl uygulanmışsa 

günümüzde de bu uygulama biçimine dönülmelidir. Çünkü iba-

detlerde esas olan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaptığı gibi yapmak-

tır. Hz. Peygamber (s.a.v.), resmen görevlendirdiği memurlar va-

sıtasıyla zekât ve öşrü toplayıp Kur’ân’da açıklanan yerlere harfi-

yen dağıtmıştır. Onun yerine geçen ilk iki halife döneminde de 

bu uygulama devam etmiştir.  

Hilafet rejiminin sona ermesi, fıkhın diğer konularını etki-

lediği gibi, zekât ibadetini de olumsuz yönde etkilemiştir. Hz. 

Ebû Bekir, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e zekâtı ödediği halde onun ilk 

halifesine zekâtı ödemeyeceğini söyleyerek isyan eden kabilelere 

karşı askerî güçler göndererek savaşmış ve onları itaat altına al-

mıştır. Ridde savaşlarından sonra durum Hz. Peygamber (s.a.v.) 

dönemine rücu‘ edince, isyancılar itaat altına alınarak serbest bı-

rakılmışlardır. Demek ki zekâtın devletle sıkı bir ilişkisi vardır.  

Zekât Müslümanlar için hem bir ibadet hem de bir tür va-

tandaşlık görevidir. Ancak hilafetin inkırazından sonra fıkhın ve 

                                                           
17 Bkz. Yavuz, a.g.e., s.  599-601. 
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zekât kurumunun da devletle ilgisi kesilmiştir. Bu dönemden 

sonra devlet sadece siyasetle meşgul olmuş, fıkha da zekât kuru-

muna da sahip çıkmamıştır. Fakihler de devlet başkanlarının bas-

kısı altında ve zor şartlarda kalarak zekâtın ancak fertlere bakan 

yönü ile ilgilenebilmişler; fıkhın devleti ilgilendiren konuları et-

rafındaki içtihatlarını ise geliştirememişlerdir. Çünkü devlet 

adamları ile müçtehit âlimler arasındaki ilişkiler iyi değildi. Bu-

nunla beraber, âlimlerin elinde devlet müeyyidesi de yoktu. İşte 

zekâtın güncellenmesinde bu hususun mutlaka dikkate alınması 

gerekir.  

Günümüzde Türkiye’de laiklik rejimi sebebiyle zekât ka-

nunu çıkarılması mümkün görünmemektedir. Ancak 12 İslâm ül-

kesinde zekât kanunlarının çıkarıldığını memnuniyetle görmek-

teyiz. Bu kanunlar her ne kadar öngörülen güncellemeye sahip 

olmasalar da bünyelerinde yeni bazı yorumları barındırmaktadır-

lar. Özellikle Malezya, Bangladeş ve Kuwayt zekât kanunların-

daki yeni değerlendirmeleri takdirle karşıladığımızı ifade etme-

miz gerekir. Güncelleme konusunda tam yeterli olmamakla bera-

ber, bunları önemli bir adım olarak görmemiz gerekir.  

On beş asırlık boşluğu, çıkarılan birkaç kanunla kısa za-

manda doldurmak mümkün değildir. Zekâtın bütün yönleri ile 

yaşatılması hedeftir. Zamanla uygulamalar devam ettikçe asıl he-

defe ulaşılacağına inanıyoruz. Zekâtta zorunluluk esasının geti-

rilmesinin temel hedef olduğunu ifade etmemiz gerekir. Çünkü 

zekât zorunlu olmazsa ondan gereği gibi yararlanmak mümkün 

olmaz.  

Zekât ibadetini tamamlayan bütün faaliyetler de ibadet 

kapsamındadır. Bu sebeple zekâtın güncellenmesinin de ibadet 

olduğunu söyleyebiliriz. Hem ibadet olma hem sosyal ve ekono-

mik bir eylem olma hem de İslâm devleti olma yönü ile zekât iba-

detinden mutlaka yararlanmamız gerekir. Zekâtın farz ibadet ol-

ması bunu gerektirir.  
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İslâm dünyasında zekât, sosyal refahı gerçekleştirmede bü-

yük bir potansiyele sahip olmasına karşılık, halkın büyük çoğun-

luğunun ihtiyaç ve sıkıntı içinde kıvranması akıl dışı olup kabul 

edilemez.  

Genç kuşakların hain, fasık, isyancı ve imansız olmakla 

karşı karşıya bulunması ise toplumumuzda büyük bir tehlike 

oluşturmaktadır.  

Zekât potansiyelinin tam kapasite ile kullanıldığı İslâm top-

lumlarında, yabancıların içlerinde sakladıkları, zaman zaman da 

açıkladıkları menfur emellerini gerçekleştirmelerine ve toprakla-

rımızda terör estirmelerine zemin kalmaz. Terörün Müslüman 

genç kuşaklar üzerindeki en etkili ağı parasızlık, işsizlik, fakirlik 

ve imansızlıktır. Terör örgütlerine katılanların, refah seviyesi çok 

düşük olan bölgelerden ve muhtaç ailelerden seçilmesi bilinen bir 

gerçektir. Bütün bu tehlikelere karşılık, günümüzde mevcut 

zekât potansiyeli ne yazık ki âtıl durumdadır. Bu potansiyelin âci-

len harekete geçirilmesi, farzı tamamlayan bir farizadır yahut farz 

üzerine farzdır. Bunun için zekâtın kurumlaştırılması âcil bir 

güncelleme sorunu olarak İslâm dünyasının önünde durmakta-

dır. 

Yüce Rabbimden, ibadetlerimizi, özellikle zekât ibadetini, 

bizden istediği gibi yapmaya ve onun hakikatine ulaşmaya, böy-

lece zillet esaretinden kurtularak özgürce yaşamaya muvaffak kıl-

masını niyaz ediyorum. 13.11.2019 Yörükali Mahallesi/Mudanya 
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MEDİNE’DE KUR’ÂN VAHYİ VE NİHAİ AMAÇLAR 

 

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN* 

Giriş 

622 tarihinde Medine’de ne oldu? Rasûlullah’ın Medine’ye 

gelirken zihninde nasıl bir dünya ve nasıl bir hayat vardı? Şöyle 

de sorabiliriz: Medine’de on yılda Müslüman toplum kendi ken-

dine mi oluştu, Hz. Muhammed mi oluşturdu, yoksa vahyin yön-

lendirmesi ve müdahalesiyle mi oluştu?  

Tarihî gerçekleri göz önüne aldığımızda, bu zaman dili-

minde Kur’ân’ın hidayeti ve Hz. Muhammed’in liderliğinde şah-

sına münhasır bir cemiyetin meydana geldiğini görürüz. O es-

nada çok güzel gelişmeler yanında, beşerî doğallıktan neş’et eden 

nahoş hadiseler yaşanmakla birlikte güzellikler ve iyilik, diğerle-

rini gölgede bıraktı. Hadiselerin bütün detayları değil ama ana 

noktalarına ilişkin Kur’ân’da açık anlatımlar ve pekçok işaret var-

dır. Kelimenin varlığı olgunun da varlığı, olayın yaşandığı anla-

mına gelir. Bu prensipten hareketle diyoruz ki velev ki tamamı 

Kur’ân nassına yansımasa bile Medine’deki nüzûl devrinde, ba-

zen inananları yönlendirmek, bazen dizginlemek, bazen terbiye 

etmek, bazen diğerlerine cevap vermek, bazen de olayların geli-

şim seyrine mutabık kalmak için âyetler nâzil olmuştur. Söz ko-

nusu âyetlerde yer alan kelimelerde, kavramlarda, uzun ya da kısa 

anlatımlarda, din kavrayışının gelişimi ve dönüşümü, küçük gu-

ruplardan nasıl büyük bir topluluğun doğduğunu, yeni bir me-

denî durumun zuhur ettiğini gözlemlemekteyiz. 
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Bu yazımda yukarıda işaret ettiğim durumun 622-632 ara-

sında teşekkülünü, bazı konulara ilişkin âyetlerden izlemeye ça-

lışacağım. Sözünü ettiğim konuların itikattan ahlâka, ibadetten 

sosyal yapıya geniş bir yelpazeyi içermesine dikkat ettim. Asıl he-

defim ise vahyin buna dair söylemlerinde gözetilen nihai amaç-

ları tespit etmektir. Geçmişin tahlilinden çağımıza, bizim dünya-

mıza, şu ânımıza ve geleceğimize ışık tutacak çıkarımlar yapmayı 

da hedefliyorum. Detaylara geçmeden önce, bu yazının Mekke ve 

Kur’ân’ı ele alan yazımızın1 devamı olduğunu, nüzûl seyrini bü-

tüncül kavramak için ikisinin peş peşe okunmasının yararlı ola-

cağını belirtmeliyim. 

A. Medine Mekke’de Başlar 

Ulûmu’l-Kur’ân’da ve tefsir usûlünde, Kur’ân’ın yirmi yılı 

aşkın vahiy sürecini taksim ederken metnin dil, ifade ve söylem 

özellikleri esas alınarak Mekkî-Medenî ayrımı yapılır. ‘Ey insan-

lar!’ hitapları, tevhidi tasdik ve ahirete imana çağıran ifadeler, kıs-

salar, yeminler, hurûf-u mukatta‘a çoğunlukla Mekke’de kullanıl-

mıştır, ama bunlar Medine’de inen surelerde de vardır. Medine 

devrine özgü savaş ve cihada, amel ve ibadete dair âyetler 

Mekke’de de inmiştir. Böyle birçok konu âyetlerde işaret edilmiş, 

tamamlanması veya uygulaması ise Medine’ye kalmıştır.  

Yine Müzzemmil Sûresi’nin son âyeti, Rûm Sûresi’nin ilk 

âyetleri, “O topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp gide-

cekler”2 gibi âyetler, geleceğe dair işaretler, Medine devrinde ola-

cakların ipucudur.3 Bu içli-dışlı yapısı nedeniyle diyoruz ki, Me-

dine’deki yapılanma ve yeni bir düzenin tesisine dair emirler, 

                                                           
* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir AB Dalı öğretim üyesi, 
iscaliskan@ankara.edu.tr 
1  İsmail Çalışkan, “Kur’ân Vahyinin Mekke Yıllarında Kelimelerle ve 
Kavramlarla Zihniyet İnşası”, Kur’ân Nüzulünün Mekke Dönemi 
Sempozyumu, Çorum 2013, ss. 257-274. 
2 Kamer 54/45. 
3  İbn Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk. Ab-
dullâh b. Abdulmuhsin et-Türkî, Daru Hecr, Kahire 2001, XXII, 157. 
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yönlendirmeler ve tavsiyeler, Medine devrinin Mekke’de başladı-

ğına işarettir. 

Kur’ân vahyinin Medine yılları ile mukayese yapılarak 

Mekke döneminde ‘muamelat ve ahkâm tam teşekkül etmemiş-

tir’ denebilir. En dikkat çeken uygulamalar namaz ve infaktır. İh-

tiyaç sahiplerine yardımda bulunma (infâk) ve güzel borç verme 

(karz-ı hasen), Mekke döneminde gönüllülük esasına dayandırıl-

mış ve teşvik edilmişken,4 Medine döneminde hem gönüllülük 

devam edecek hem de zekât verilmesi şartı getirilecek, ribadan 

uzak durma, helâl ticaretle kazanma gibi yavaş yavaş ahlâkî-hu-

kukî yapıya dönüştürülecek,5 namaz da bütün vakit ve eda biçi-

miyle dinin tezahür ettiği ibadetlerin başına yerleşecektir.6  

İbadetler, helâl-haram ve ahkâmın Mekke’de hem uygu-

lama imkânı yoktu, hem de henüz insanların içselleştirmemiş-

lerdi. Hz. Âişe’nin şu sözü anlatmak istediğimiz hali güzel özet-

ler: “Başta Kur’ân’ın cennet ve cehennemin anlatıldığı uzun sûre-

ler indi. İnsanlar İslâm’ı kabul edince helâl ve haram hükümler 

geldi. Şayet önce, ‘Şarap içmeyin’ inseydi, ‘Asla şarabı bırakmayız’ 

derlerdi. Eğer ‘Zina yapmayın’ inseydi, ‘Asla bırakmayız.’ der-

lerdi.”7 Şu halde yükümlülükler, serbestler, yasaklar, cezalar, kı-

saca ahkâm ve muamelat, yaşanan durum ile mütenasip gider, 

çünkü Kur’ân-ı Kerim’in anlatımlarından ulaştığımız kavrayışa 

göre yaşanmayan din, din değildir. Mekke’deki hazırlık bir alış-

tırma, sevdirme ve benimsetme sürecidir; zoraki ve kerhen ka-

bullendirme asla değildir.  

İki devir arasındaki tekâmüle bir örnek de Mutaffifîn sûre-

sidir. Mekke’nin son zamanlarında veya Medine’nin ilk yılında in-

diği söylenen8 sûrenin muhtevası, iki devir arasında bir geçiş du-

                                                           
4 Müzzemmil 73/20; Tegâbün 64/16-17; Hadîd 57/10-11. 
5  Bakara 2/215, 245, 254, 261-281; Âl-i İmrân 3/130; Tevbe 9/60; Rûm 
30/39. 
6 Bakara 2/238. 
7  Abdurrezzak b. Hemmâm, el-Musannef, Fedâilü’l-Kur’ân, III,352; 
Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 6; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Azîm, thk. Mustafa Muhammed ve dğrl., 1.baskı, Kahire 1421/2000, I,64. 
8 Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî, Tefsîru Kitâbillâhi’l-‘Azîz, thk. el-Hâcc 
Şerîfî, Beyrut 1990, IV,482; Ebû’l-Hasen Alî b. Ahmed el-Vâhidî en-



 

128 

rumuna işaret eder. Özellikle hayatın en belirgin taraflarından bi-

risi olan ticarî muamelelere dair ciddi eleştiriler vardır; tersinden 

bakarsak ticarî ahlâkın temeli atılmıştır. O, sonraki yıllarda nasıl 

bir düzenin meydana geleceğine ya da getirileceğine dair önemli 

bir ipucudur. 

‘Medine Mekke’de başlar’ dediğimiz hususa ilişkin âyetler-

den örnek böyledir. Hz. Peygamber’in de Mekke’de iken Me-

dine’ye yönelik bir takım girişimlerini görüyoruz. Akabe biatları 

ardından Ubey b. Ka‘b ve Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye öğretici 

ataması, Râfi‘ b. Mâlik ez-Zurkî ile halka okuyup öğretmesi için 

Kur’ân âyetlerinin yazıldığı belgeleri Medine’ye göndermesi, 9 

onun gelecek perspektifine dair verilerdir. 

İki şehir arasındaki ilişkinin Medine’de tersine döndüğünü, 

yani orada Mekke devri olaylarına sık sık atıflar yapıldığını, ora-

daki olayların Medine’yi meşgul ettiğini görürüz. Mekke’ye olan 

ilginin kesilmemesi, Mekke’nin Medine’de devam ettiği ve orada 

tamamlandığı anlamına gelir. 

B. Vahiy-Olgu/Olay İlişkisinin Medine’deki Pratik 

Yansımaları 

Yesrib, hicret gerçekleşmeden beş asır önce büyük bir göç 

almıştı. On bine yakın nüfusun büyük kısmı Evs ve Hazrec kabi-

lelerinden oluşan müşrik Araplar (6 bin civarında), hatırı sayılır 

miktarda Yahudi (4 bin civarında) vardı. Müslüman kitlenin Me-

dine’ye göçü ile birlikte nüfus on bini aştı.10 Bu nüfusla zamanın 

                                                           
Nîsâbûrî, Esbâbu Nüzûli’l-Kur’ân, thk. Kemal Besyûnî Zağlûl, 1. baskı, 
Beyrut 1411/1991, s. 474-475; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, XIV,280. 
9 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe fî Marifeti’s-Sahâbe, thk. A. M. Muavvid ve 
diğerleri, Beyrut 1427/1996, II, 243; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-
Sahâbe, Kalkuta 1853, II, 190; Ebü’l-Hasan Nureddin es-Semhûdî, 
Vefâü’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, thk. M. M. Abdulhamid, Beyrut 
1393/1971, III, 857; Mustafa Ağırman, “Hz. Peyamber’in Medine’yi 
İslâmlaştırması ve Hicret Projesi”, EKEV Akademi Dergisi, c. 1, s. 2, 1998, 
s. 67-68. 
10 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. S. Tuğ, Ankara 2003, 
I,183; Mustafa Safa, “Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini 
Hayat”, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık 2012, 6(12), s. 197-25. 
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oldukça büyük bir şehri sayılan Yesrib’de merkezî bir otorite ve 

yönetim yoktu, kabile düzeni hâkimdi. Etnik ve dinî farklılıklara 

rağmen toplum yapısı üçlü sistemden, yani hürler, köleler, bir de 

kölelikten kurtulmuş ama hürler sınıfına giremeyen mevaliden 

oluşuyordu. Yahudiler dinlerine bağlıydı, müşrikler ise evlerin-

deki puta, özel günlerinde büyük put Menât’a tapar, Mekke’ye 

hacca giderlerdi.11 

Şüphesiz hicret yeni bir dünyaya kapı açmıştır. İnanç, iba-

det ve ahlâkî davranış yanında sosyal hayatta yerleşik kalıpların 

dışına çıkarak yeni bir bakış ve renk ile ortaya çıkan İslâm vahyi, 

Yesrib ufuklarında yükselmeye başladığında, sadece bu şehir için 

değil bütün bölgeyi hatta dünyayı derinden etkileyecek ve değiş-

tirecek bir adımın atıldığını kim bilebilirdi ki!  

Medine’de inen âyetlerde Müslüman toplumun mütecanis 

yapıya kavuşmasına ve İslâmî rengi tezahür etmiş bir inşaya ulaş-

masına yönelik gündelik yaşamın ve beşerî ilişkilerin pekçok ala-

nında düzenlemeler veya yol göstermeler yer almıştır. Bunlar şu 

iki noktada temayüz eder: 

1. Müslümanın göstergeleri: İman, sâlih amel, davranışların 

standardı olarak ahlâk. 

2. Müslüman cemiyetin yapıları ve yapıtaşları: Mü’min 

kişi/lik, aile mescid, ümmet, hükümler, ilkeler. 

Birinci kısımdakiler dinin mü’minde yerleşmesini ve teza-

hürünü; ikinciler dinin varlık haline bürünmesi, külli bir yapı ha-

linde tezahür ve tecessümünü anlatmaktadır. Bunların biri diğe-

rinden bağımsız değildir; dolayısıyla âyetlerde, bir ilişkiler ağı, 

bazen iç içe bazen ortak bir konu üzerinden söz konusu edilmek-

tedir. Medine devrinde inen sûrelerde bu anlatımın izlerini bula-

                                                           
11  Safa, “Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat”, 
s.201-208. 
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biliriz, bir âyeti okurken bazen bir iki konuya bazen peş peşe ge-

len âyetlerde bu konulara değinmesi onun bu iç içe yapısından 

kaynaklanır. Bizi burada üsluptan çok söylenenler ilgilendirdiği 

için, yukarıdaki ikili tasnifi biraz daha belirgin hale getirmek is-

tediğimizde âyetlerin şu beş mevzu üzerinden Müslüman kişili-

ğin ve onun cemiyetinin meydana gelişine öncülük ettiğini ve sü-

reç boyunca daima destek verdiğini görürüz: 

1. İman - sâlih amel ayrılmazlığı 

2. Ahlâk ve ahkâmın iç içeliği 

3. Beşerî ilişkiler merkezi olarak aile 

4. İktisadî ilişkiler siyaseti 

5. Erdemli mü’minler toplumunun (ümmet) teşekkülü ve 

yönetimi 

‘Öncülük’ ve ‘destek’ kelimelerini kısaca izah edelim. 

Ulûmu’l-Kur’ân’da ve tefsir usûlünde sebeb-i nüzûlü bulunmayan 

âyetlerden bahsedilir. İşte bunlar sahabeye öncülük eden, yol 

gösteren âyetlerdir. ‘Destek’ ise özel bir sebep üzere inen, saha-

benin sorularını ve sorunlarını çözen, müşriklere ve kâfirlere ce-

vap veren ya da onların yanlışlarını ortaya döken âyetlerin ger-

çekleştirdiği şeydir. 

1. İman - Salih Amel Ayrılmazlığı 

“Din nedir?” ya da “Din insandan ne ister?” denilirse, kısaca 

iman ve sâlih ameldir deriz. İman insana Allah’ın yarattığı kul 

olma ve mü’min şuurunu kazandıran temel ögedir, bilinçli bir 

bağlanmadır. Mekke’de başlayan Mü’min bilinci inşası Medine’de 

devam etmiştir, bu süregiden bir olgudur; çünkü insan günden 

güne değişebilen, geliştirilebilen, eğitilebilir, farklı pozisyonlarda 

farklı tepkiler verebilen bir varlıktır. Onu tepkilerinde yönlendi-

ren başat manevî güçler iman, vicdan ve hislerdir. İnsan davra-

nışlarını en fazla yönlendiren etken inançtır; inanç ile yaşama 
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arasında güçlü ilişki buradan gelir. İman gücünün insanda mey-

dana getirdiği güç ve dış tepkileri (termodinamik), Mekke’de tev-

hidi tasdik ve ahiretin varlığına ikna olmaktır. ‘Tasdik’ ve ‘ikna’da 

hafif zafiyet bile imansızlığın başlangıcı demektir. Aşağıda detay-

landıracağımız ‘mansızlığın giderilmesi’ dendiğinde ilk akla gelen 

nokta burasıdır ve o, Kur’ân’ın başından sonuna kadar ilk sıraya 

koyduğu meseledir. 

Medine’deki tasdik ve iknayı bağlanma, inanma, kopma, ye-

niden oluşma kavramlarıyla şöyle de ifade edebiliriz: İnanma, 

bağlanmanın en güçlü hâli, kabul etme ve teslimiyet yani mü’min 

olmadır. Bunun özü, Allah’ı, bütün âleme hükmeden tek ve eşsiz 

bir ilah ve Rabb kabul etmedir (tevhid). Bağlanma, iman ile Al-

lah’a ve aşkın bir âleme itaat ve teslimiyet; dünyevi düzlemde ise 

lidere itaat, aynı inancı paylaşanlarla birliktelik ve o topluluğa ai-

diyet hissidir. Kopma, içinde bulunulan ve fıtrata aykırı olan din 

ve tanrı düşüncesinden, böyle bir tasavvura iman edenlerden, 

materyalist ahlâktan, küfür toplumunun dinî, siyasî, ekonomik ve 

ticarî düzeninden ilişkiyi kesme ve ayrılmadır. ‘Kopma’ beşerî iliş-

kileri tamamen kesme anlamında değildir; yine aynı toplumda 

yaşanmaya devam edilebilir, ama ‘ben ayrıyım’, ‘ben onlardan de-

ğilim’, ‘o/onlar, öteki’ bilinci doğmuştur. Dolayısıyla buradaki 

‘öteki’, ‘benimle aynı inanç, ahlâk ve davranış biçimini (sâlih 

ameli) paylaşmayan’ anlamındadır, dışlayıcı anlamda değildir. 

Dışlama, Mekke’de müşrik taraftan; Medine’de Yahudi ve müna-

fık cenahtan gelmiştir. Yeniden oluşma, ortak manevî niteliklere 

yönelmiş, inanç ve ahlâkta aynı zemine yerleşmiş, ibadet bilinci 

kendine özgü davranışlara tekâmül etmiş mü’minlerden müte-

şekkil basit guruplardır; zamanla cemaate, nihayet ümmete 

doğru büyüme istidadı göstermiştir. 

Tevhid sadece itikat yani Allah’ın birliğine iman değildir, 

‘iman ettim’ demekle kalmamalıdır, insanın hal ve davranışla-

rında kendini belli etmelidir. Tevhid itikadın yerleştiği topraktır; 
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Allah’ı, yaratan, idare eden, rızık veren, yaşatan ve öldüren en 

yüce ve yegâne kudret olarak kabul etmektir.12 Bu bilinci daimî 

bir kuvvet olarak akılda tutulmalıdır (tezekkür, zikrâ).13 Âyetlerde 

yaşamın her adımında tevhid bilincinin sergilenmesi istenir, bu 

sebeple iman ile sosyal işler bir biriyle bir ağ ilişkileri düzeninde 

anlatılır. Bu anlatılar yapılırken iman-sâlih amel ayrılmazlığı vur-

gusu yapılır. Sosyal alanda tevhid, her bakımdan eşsiz olan Al-

lah’a inananlardan meydana gelen topluluktur. 

İman, şahsa, yapıp etmelerinde yönlendiren Müslüman bi-

linci kazandırır, kazandırılması beklenir; ibadetler ise dinin 

derûnî tezahürüdür. Konumuz için önemli olan taraf, dinde iman 

ve sâlih amelin bir birinden ayrılmaz iki unsur olarak sürekli vur-

gulanmasıdır. İman ve sâlih amel o kadar iç içe örülmüştür ki, 

birisi sökülüp çıkarılsa adeta din adına bir şey kalmaz. İşte iman-

sâlih amel bağı budur. Dinin Allah-kul ilişkisindeki görünen yüzü 

ibadetlerdir, bunlar sâlih ameller listesinin en başına yazılanlar-

dır. “İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar…”14 âyet-

lerinde imanını sözle açıklayan kimsenin onu sâlih amelleri yap-

mak suretiyle gerçekleştirmesi kastedilmiştir.15  

İbadetin en anlamlı ve gösterişli hali ise sadece Allah’a 

secde etme, onun divanına durma, onun önünde eğilmedir. ‘Sa-

dece Allah huzurunda durmak, ona secde etmek’ Kur’ân vahyinin 

ilk gününden16 itibaren sürekli vurgulanmıştır. İlerleyen süreçte 

namazın bütün erkânıyla ikamesine doğru gelişme izlenmiştir.17 

Mü’minin hemcinsleriyle ve diğer varlıklarla ilişkilerinde de iman 

                                                           
12 Bakara 2/96-100. 
13  Âl-i İmrân 3/41, 135, 191; Enfâl 8/45; Nûr 24/31; Ahzâb 33/21, 41; 
Münâfikûn 63/9. 
14 Bakara 2/25. 
15 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, I,406. 
16 Alak 96/9-14, 19. 
17 Bakara 2/104, 109-110, 125, 127-129. 
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bilinci etkindir, Allah rızasını18 gözettiği sürece onlar sâlih amel 

kapsamına girer.19 İmanın bu iki boyutu Medine’de bütün kuvve-

tiyle işlevsel hale gelmiştir, iman her an her yerde sınavdadır. Bu 

yüzden sâlih amel öylesine stratejik, öylesine kapsamlıdır ki en 

bilinen ibadetten basit davranış kuralının uygulanmasına kadar 

her türlü mü’mince davranışı, hatta düşünceyi içine alır. Bunlar 

iyi, yararlı ve faydalı işler olmaları bakımından hem Allah’ın hem 

de insanların razı olduğu işlerdir. Anlatmak istediğimiz durumu 

somutlaştıran âyetleri okuyalım: 

Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize iba-

det edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın. Böyle yaparsanız 

kurtuluşa erersiniz. ﴾77﴿ Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. 

Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddi-

niz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de 

bu Kur’ân’da ‘Müslümanlar’ adını verdi ki peygamber size şahitlik 

etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Namazı kılın, zekâtı verin 

ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel 

mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır. ﴾78﴿ 20 

2. Ahlâk ve Ahkâmın İç İçeliği 

Ahlâk ve ahkâm, dinin sosyal davranışlardaki tezahürleri ve 

onların düzenlenmesine yönelik kurallardır. Dinin, mü’minin 

dünyayı birlikte paylaştığı varlıklarla (insan, hayvan, bitkiler, 

doğa vs.) ilişkisindeki görünen yüzüdür. Sâlih amelin bir yüzü Al-

lah rızası ise diğer yüzü de ahlâkîliktir. Bir mü’minin başta yara-

tıcısı olmak üzere hemcinsleri ve diğer yaratılmışlarla olan ilişki-

lerinde, ibadetlerle yükümlü oluşunda, hukûkî sorumluluklarda, 

suç ve cezada gözetilen temel ahlâkî ilke şahsî sorumluluktur. İn-

                                                           
18 Mâide 5/100; Tevbe 9/100; Beyyine 98/8. 
19  Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, thk. A. A. Abdulmevcud ve dğrl., 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1413/1993, I, 251-255. 
20 Hac 22/77-78. 
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sanın sayılan alanlara ait bütün davranışlarına iyi veya kötü kar-

şılıklar bu ölçüye göre terettüp eder. Bu mesele Kur’ân’da son de-

rece açık ve müdelleldir.21 

Kur’ân-ı Kerim’de dinin tatbikinin anlatımında şerî‘at/şir‘at 

ve minhâc iki önemli kavramdır. Din, ibadetle ve beşerî ilişkilere 

rengini veren ahlâkla somutlaşır. Bunun nasıl yapılacağı hem va-

hiyle hem de vahiy tarafından yönlendirilen peygamberlerle gös-

terilmiştir. Kur’ân’da buna şerî‘at/şir‘at ve minhâc22 denilmiştir. 

Şerî‘at/şir‘at ve minhâc iman ve ibadetten ayrı düşünülemeyeceği, 

Kur’ân’ın insan hayatını bir bütün olarak gördüğü, dolayısıyla 

sosyal hayata ilişkin söz gelimi bir alış-verişte gösterilecek 

mü’min hassasiyeti ile namaz kılarken gösterilecek hassasiyetin 

özünde aynı kapıya çıktığı unutulmamalıdır.23 

Birden çok insanın yaşadığı bir ortamda işlerin düzenli yü-

rümesi, sorunların halledilmesi vs. için kurallar, sınırlamalar ge-

rekir; Kur’ân’da bunu ispat edecek sayısız örnek vardır ki, bunla-

rın tamamına birden ahkâm diyoruz. Ahlâk ile ahkâm arasındaki 

en belirgin nitelik, ahkâm âyetlerinde bazen yapılması istenen fi-

ilin emir formunun kullanılması (Meselâ, ekîmu’s-salâte: namazı 

kılın), bazen de ketebe, kadâ, vassâ, emera, erâde, nehâ, nasaha, 

ketebe, ‘alellâhi, lillâhi fiillerinin tercih edilmesidir.  

Ahlâk ve ahkâm arasında bir ilişki de ahlâkın davranışların 

olumlu standardı olmasıdır. Buradaki ‘olumluluk’ hem Allah ta-

rafından hem insan tarafından onaylanma demektir. Kur’ân’dan 

anladığımıza göre ahlâk, ahkâma tekaddüm eder; ahkâm ise 

ahlâkî gerçeklik üzerine oturtulmuştur. 

                                                           
21 Bakara 2/134, 141, 225, 281, 286; Âl-i İmrân 3/25, 161; Nisâ 4/32, 111; Enâm 
6/31, 120, 164; Arâf 7/39; Tevbe 9/82; Nûr 24/11; Gâfir 40/17; Şûrâ 42/30; 
İbrahim 14/51; Necm 53/38. 
22 Mâide 5/48; Şûrâ 42/13, 21; Câsiye 45/18. 
23 İsmail Çalışkan, “Kur’ân Açısından Şeriat Nedir Ne Değildir?”, Şeriat 
Nedir Ne Değildir?, Fecr Yayınları, 1. baskı, Ankara 2019, ss. 11-43. 
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Âyetlerden hareketle yapabileceğimiz mü’min tanımında 

aynı zamanda ahlâkî meziyetleri özümsemiş, bütün davranışla-

rında bu meziyetleri sergileyebilen kimse karşımıza çıkar. Alaya 

almak, hoşlanılmayan lakaplar takmak, gıybet etmek, yalan söy-

lemek, yalan yere şahitlik etmek24 gibi gayr-i ahlâkî tutumlarda, 

iman sorunu dile getirilmesi, ahlâkın imanla terbiye edilmesine 

işaret sayılabilir. Buna biz imanla terbiye/tezyin edilmiş ahlâk di-

yebiliriz. 

Kur’ân’da konulan bir hukuk kuralının, bir hükmün mut-

laka ahlâkî tavsiyeyle ilişkilendirildiğini görürüz. Meselâ, 

Rasûlüllâh’tan ganimetlerin nasıl paylaştırılacağını soran ve hak-

larını isteyen sahabeye vahiyle verilen cevapta, miktarlar bildiril-

meden önce Allah’a karşı Müslüman bilinciyle hareket edilmesi, 

mü’minlerin aralarını düzeltmeleri, Allah’a ve elçisine itaat etme-

leri istenmiş, yani imanî ve ahlâkî zemin tespit edilmiştir.25  

Mâide sûresi 96. âyette av yasağına uyma emrinin ardın-

dan, “sonunda kendisine varacağınız Allah’tan korkun” tenbiti ya-

pılmıştır. Burada kişinin bu harama uymada imanının sesini din-

lemesi uyarısı yatar. Yapılan işlerde ahlâkî zeminin kayması du-

rumunda onun ne kişiye ne de başkasına faydasının olacağı, Al-

lah’ın da böyle bir ameli dikkate almadığı, verilen sadakaların ar-

dına düşmeden, sadaka verileni incitmeden, sırf Allah rızası için 

yapılan olduğunu anlatan âyetlerdir.26 Zina, adam öldürme, hır-

sızlık, evlilik, alış-veriş gibi hayatın en temel pratikleri hükme 

bağlanırken ahlâkî zemine oturtulur. Hüküm barındıran diğer 

âyetler bu bakımdan gözden geçirilebilir. Kur’ân’daki bu örgüden 

çıkan sonucu iki maddede özetleyebiliriz: 

-Ahlâk, imanla birlikte daha güzeldir. 

-Ahlâkı olmayanın hukuku olmaz ya da ahlâksız hukuk ek-

siktir. 

                                                           
24 Hucurât 49/11-12. 
25 Enfâl 8/1-10. 
26 Bakara 261-265. 
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3. Beşerî İlişkiler Merkezi Olarak Aile 

Kur’ân-ı Kerim’de insan ırkının devamı ve kurulmak iste-

nen ailenin, meşru beraberlikle yani nikâhla mümkün olabileceği 

kesin hükme bağlanmıştır.27 Evlilik (nikâh) ve evliliğe giden sü-

reç, karı-koca arasındaki muaşeret, ebeveyn-çocuk sorumluluk-

ları, ailenin devamı, çocukların bakımı, bazı had cezaları, bo-

şanma, nafaka, miras, kadınların mirasa dâhil edilmesi, ev için-

deki davranışlara yönelik hükümler vs. taksim edildiğinde, 

Kur’ân ahkâmının büyük kısmının aile ve aile bağıyla meydana 

gelen akrabalık hakkında olduğu gözden kaçmayacaktır. İlgili 

âyetlerde aile kurumuna yönelik kuralları, salt buyruklar değildir, 

bilakis ister helâl, ister yasak, isterse tavsiye türünden olsun, her 

birinin iman, ibadet ve ahlâkla özellikle takva ile bağı kurulmuş-

tur.28 Ailenin evlilik yoluyla kurulmasından itibaren her adım için 

konulan hükümlerde yeni anlayışın izleri çok net çizgilerle his-

settirilmiştir.29 Bunlarda şaşılacak bir şey yoktur, çünkü erdemli 

bir toplum erdemli bir aile ocağından geçer. 

Yekvücut bir cemiyet kurulurken bütün kurallar aynı anla-

yıştan doğması lazımdır. Bu nedenle şirk, mü’minlerin evliliğine 

en büyük engeldir. Önceden bir müşrikle evli olup da Medine’ye 

gelen mü’mine kadınların şayet kocası Mekke’de müşrikliği de-

vam ediyorsa ona iade edilmemesi, Medineli mü’min erkeklerin 

de müşrik kadınları nikâhları altında tutmamaları istenmiştir. 

Keza Ehl-i kitaptan kadınlarla evlilik de Allah inancı sebebiyle 

meşrudur.30  

Evliliğin karşılıklı rızalaşma (terâd), karşılıklı danışma ve 

anlaşmayla (teşâvur) yapılması beklenir. 31  Ailede merhamet, 

                                                           
27 Bakara 2/221, 235; Nisâ 4/3-4, 25; Nûr 24/32-33, 60; Mümtehine 60/10. 
28 Bakara 2/27, 83, 128, 215, 228-237; Nisâ 4/1, 19, 35-36, 38, 127-128; Nûr 
24/32; Muhammed 47/22; Talâk 65/6. 
29 Nisâ 4/2-36; Tevbe 9/60. 
30 Bakara 2/221; Nûr 24/3, 26; Mâide 5/5; Mümtehine 60/10. 
31 Bakara 2/232-233; Nisâ 4/24. 
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sevgi ve huzur, olmazsa olmazlardandır. 32  Yine aile olduktan 

sonra düzenin devam ettirilmesi, aile kurumunun yaşatılması, 

aile fertleri arasında uyumun temininde, sorunları çözmede, 

hatta boşanma durumunda sulh ve m‘arûf vazgeçilmez iki kav-

ramdır.33 İlginçtir Kur’ân’da aileyi/evi ilgilendiren görgü kuralla-

rının açıklanmasında Peygamber hanesi örnek seçilmiştir.34 

3. İktisadî Ilişkiler Siyaseti 

Günlük ihtiyaçlar için küçük alış-verişler, alım-satımın ya-

pıldığı pazar yerleri, kervanlarla yapılan büyük ticaret ve benzer-

leri, bir yerleşim yerindeki nüfus hareketleriyle artar veya azalır. 

Medine’de dört pazar vardı; hicretle birlikte büyük bir nüfus ar-

tışı, yine hatırı sayılır bir işgücü meydana gelmiş, hem pazar sayısı 

hem ticaret hacmi artmıştı.35 Bizi burada ilgilendiren ticarî işleyiş 

değil, alış-verişe yönelik getirilen prensip ve hükümlerdir. Bu 

bağlamda Mutaffifîn Sûresi’ne işaret etmiştik. Sûrenin hemen ba-

şında tüccarlar ticaretlerinde dürüst ve ahlâklı olmaya, hileli yol-

lara tevessül ederek haksız kazanç sağlamamaya ve başkalarının 

haklarına tecavüz etmemeye davet edilmiştir. Diğer bir ifadeyle 

insan hakkı yemek, sahte tertiple kazanç elde etmek, Allah’ın gü-

cüne giden işlerdendir. Bu anlayış başka âyetlerle hükme dönüş-

müştür. Konuyla ilgili üst iki ilke, ticarette karşılıklı rıza ve ‘mal-

ları bâtıl yolla yememek’tir.36  

Haksız yollarla mal biriktirmek ve yemek haramdır, bunun 

bilinen yollarından birisi ribadır.37 Fakirlerin durumlarını düzelt-

                                                           
32 Aʻraf 7/189; Furkân 25/74; Şûrâ 42/23. 
33 Bakara 2/229, 233; Nisâ 4/34-35, 128; Talak 65/6. 
34 Ahzâb 33/53; Hucurât 49/1-5; Tahrîm 66/1-5, 10-12. 
35 Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, 940-956; Michael Lecker, “İslâm 
Öncesi ve İslâm’ın İlk Döneminde Medine (Yesrib) Pazarları Üzerine”, 
İstem, trc. A. T. Yüksel, yıl 2, sayı 4, 2004, s. 249-258. 
36 Bakara 2/188; Nisâ 4/29, 161. 
37 Bakara 2/275-276, 278; Âl-i İmrân 3/130; Nisâ 4/161; Rûm 30/39. 
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mek, borç altında inleyen yoksulları kurtarmak, savunma faali-

yetlerini ve diğer kamu hizmetlerini yola koymak için hicretin 

ikinci yılında zenginler zekâtla38  mükellef tutuldu. 39  Kadınlara 

mehir verme şartının getirilmesi, rüşd çağına gelmiş yetimlere 

mallarının verilmesinin buyurulması ve miras paylarının düzen-

lenmesi40 elbette yeni bir şeydi, böylece malın nesilden nesile ku-

rallı bir şekilde geçmesi sağlandı. Öte yandan iktisaden zayıf gu-

rupların zekât, sadaka ve infakla desteklenmesiyle41 yoksulların 

faizli borçlanmaya girmeleri engellenmiş, zamanı geldiği için 

üçüncü hicrî yılda42 (bazılarına göre biraz daha geç tarihte43) faiz 

yasaklanmıştır: “Ey iman edenler! Artarak kat kat olan faizi yeme-

yin ve Allah’tan korkun ki, kurtulasınız.”44 

5. Erdemli Mü’minler Toplumunun (Ümmet) 

Teşekkülü ve Yönetimi 

İnsanın birlikte yaşama isteği ve gerekliliği, ihtiyaçları için 

başta Allah olmak üzere başkalarına bağımlılığından kaynaklanır. 

Allah ise hiçbir şeye bağımlı değildir. “… Allah Ganidir, kimsenin 

yardımına muhtaç değildir, fakat siz O’na muhtaçsınız”; “İnsanlar! 

Siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise hiç kimseye muhtaç değildir ve 

övgüye layıktır.”45 Allah, bütün kudreti, yüceliği ve sonsuz rahme-

tiyle kendisine muhtaç olan insanın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

O’nun ve insanların bu konumu Allah-insan arasında özel bir iliş-

kiyi, kul ile kulluk edilen ilişkisini gerektirir. Öte yandan insanın 

                                                           
38 Bakara 2/110; Nisâ 4/36-39; Tevbe 9/60. 
39 Soner Duman, “Zekât Ahkâmının Teşrî Süreci”, Tarihte ve Günümüzde 
Zekât Uygulamaları, haz. İ. Kurt, S. Ali Tüz, Ensar Neşriyat, İstanbul 
2017, s. 25-26. 
40 Nisâ 4/3-14. 
41 Tevbe 9/60. 
42 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafâ Sakkâ, Kahire 1981, 
III,115. 
43 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, II, 278. 
44 Âl-i İmrân 3/130. 
45 Muhammed 47/38; Fâtır 35/15. 
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başkalarına ihtiyaç duyması, onun diğer insanlarla uygun ilişkiler 

kurmasını gerektirir. Kur’ân’da söz konusu ilişkilere ilişkin çok 

sayıda emir ve isteğin bulunmasının sebebi kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Kur’ân’ın ana hedefi Allah değil, insan ve onun dav-

ranışlarıdır.46 Bu zaviyeden bakınca Medine’deki artan nüfusun 

idare edilmesi yönünde iki bakımdan dikkatli adımların atıldığını 

görüyoruz. Birisi Mü’minler arası ilişkiler olup başta ensar-muha-

cir kaynaşması ve birlikte yaşamayı sürdürmesine yöneliktir; 

ikincisi ise öteki ile ilişkiler olup şehirde bulunan bütün kesimle-

rin birlikte ve bir arada yaşamayı devam ettirmesine yöneliktir. 

Söz konusu adımlar Medine’nin siyasî, sosyal ve askerî yönetimi 

anlamına geliyordu. Tarihen sabittir ki, Rasûlullah Medine’ye 

vardığında reislik doğal olarak onun yetkisine geçmiş, idare ede-

bilecek gücü o elde etmiştir. 

Mü’minler Arası İlişkiler bağlamında onun Medine’de 

yaptığı ilk işler, ensar-muhacir arasında kardeşlik ilanı, mescidin 

inşası, mü’minler ve Yahudilerin dâhil olduğu bir karşılıklı güven, 

dine dokunulmazlık ve Hz. Muhammed’in otoritesini tanıyan an-

laşmanın (Medine sözleşmesi) yapılmasıdır.47  

Kardeşlik sadece ensar-muhacir arasında değil, Medineli 

ensar arasında da geçekleşmiştir: "Allah'ın size olan nimetini ha-

tırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, O, gönüllerinizi birleş-

tirmişti. O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çuku-

runun tam kenarında iken oradan sizi kurtardı."48 Kardeşlik sa-

dece bir dayanışma değil aynı zamanda yekvücut bir toplumun 

                                                           
46 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev. A. Açıkgenç, Ankara 
1993, s. 42. 
47  İbn Hişâm, Sîretü’n-Nebeviyye, I,496, 504-507; Hamidullah, İslâm 
Peygamberi, I,188-210; Zemahşerî, el-Keşşâf, thk. Âdil Ahmed 
Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavviz, Mektebetu’l-ubeykân, Riyad 
1998, I,601-602. 
48 Âl-i İmrân 3/103. 
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ilk çekirdeğidir. Bu insanlar, Kur’ân’da, Hz. Muhammed’e gönül-

den inanmış, her hal ve şartta onunla birlik olmuş muttaki, muh-

sin mü’minlerdir. Mü’minlerin güzel hasletlerini/erdemlerini tas-

vir eden âyetlerden bir pasaj şöyledir: 

İman edip Allah yolunda hicret eden ve mallarıyla canlarıyla 

cihad edenler ile onları barındıran ve yardım edenler var ya! İşte 

onlar birbirlerinin dostlarıdır… İman edip Allah yolunda hicret 

eden ve cihad edenler ile onları barındıran ve yardım edenler var ya! 

İşte gerçek mü’min onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. 

Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler 

de sizdendir. Akrabalar ise Allah’ın kitabında birbirlerine daha ya-

kın sayılmıştır. Allah her şeyi en iyi bilendir.49 

Yukarıdaki âyetler yeni sosyal durumu nefis bir şekilde 

özetlemektedir. Buna göre hicretle birlikte Müslümanlar iki ana 

guruba mensuptular, yerliler ensar, Mekke’den gelenler muha-

cirdi, bu isimler âyetlerle de sabittir.50  

Hicret yurdu Medine’de başlayan hayat yeni düzenlemeleri 

gerektiriyordu. Burası, muhacirler için kurtuluş yurdu; ensar için 

bir yandan kardeşlerine sahip çıkma, onları barındırma evi, bir 

yandan eski düşmanlıkları unutma ve Yahudilere karşı en azın-

dan eşit kuvvete sahip olma yeridir; Yahudiler için ise birçok soru 

işaretine neden olan şehirdi. Bu yapının öncelikle dinî kaygılarla 

meydana geldiği, ancak siyasî bir görünümünün bulunduğu da 

açıktır. İlerleyen safhalarda gittikçe coğrafî ve nüfus bakımından 

büyük bir ümmete dönüşecektir. 

Temel anlamını ve içerisinde yer aldığı âyetleri toplu bir de-

ğerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ümmet; “Tek bir din, tek bir 

zaman, tek bir mekân gibi herhangi bir sebep (maksad) ve ortak 

                                                           
49 Enfâl 8/72, 74-75. 
50 Haşr 59/8-9; Tevbe 9/100, 117, 119, 120 122; Enfâl 8/72. 
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özellikten dolayı bir araya toplanan insanların oluşturduğu top-

luluktur”.51  

Zemahşerî kavramı somutlaştırarak, tek bir şeriat üzerinde 

ittifak etmiş cemaat (cema‘atün müttefikatün ‘alâ şerîatin vahide-

tin)52 diye tanımlamıştır. Böylece ümmet, özel anlamda bir din 

etrafında toplanan insanları yani kurumsallaşmış dinin sosyal ve 

toplumsal yanını, genel anlamda herhangi bir toplum veya toplu-

luğu ifade etmektedir. Bu temelden hareketle Medine’deki geliş-

melere bakalım. Hz. Peygamber’in Medine’ye geldikten sonra 

orada ve çevrede yaşayan kabile ve guruplarla yaptığı antlaşmada 

(II. madde), bu antlaşmaya katılanların hepsini tek ‘ümmet’ kabul 

etmiştir. Tarafların anlaşamadıkları bir problemin çözümü husu-

sunda Allah'a ve Hz. Peygamber'e müracaat edilecektir. Yahudi-

ler Mekke müşriklerine yardım etmeyecek, mü’minler de onların 

aleyhine çalışmayacaklardır. Medine'ye yapılabilecek bir saldı-

rıda Müslümanlar ve Yahudiler ortak savunma yapacaklardır. Fa-

kat Medine dışında yapılacak bir savaşta taraflar birbirlerine yar-

dım etmek gibi bir sorumluluğu bulunmuyordu.53  

Medine sözleşmesi, Hz. Peygamber’e Allah’ın elçisi sıfatı 

yanında halkın siyasî idarecisi ve otoritesi konumunu da kazan-

dırmıştır.54 Rasûlullah hem Allah’ın dinini tebliğ eden hem de yö-

neten, karar veren birisi olarak kendisine itaat edilen bir önderdir 

artık. Mekke’de kalan azınlık ve çevrede bulunan bazı inananlar 

                                                           
51 Şihâbuddin el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb‘i’l-
Mesânî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993, I,390-91; Muhammed Ali eş-
Şevkânî, Fethü’l-Kadîr, thk. Abdurrahman Umeyre, Mansûre 1412/1992, I, 
213. 
52 Zemahşerî, Keşşâf, II, 247 (Mâide 5/48. âyetin tefsiri). 
53 Muhammed Hamidullah, Mecmû‘atu’l-Vesâiki’s-Siyâsiyye, Kahire, s. 
1-4. 
54  Adem Apak, “Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek 
Toplum Oluşturma Adımları Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel 
Mesajı Sempozyumu (20-22 Nisan 2007), Çorum 2007, s. 322. 
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hariç, Medine Müslümanları bir araya toplamıştır.55 Bu bir araya 

gelmede din, Hz. Peygamber, Kur’ân ve yaşanan yurt üzerinde it-

tifak edilen temel unsurlardır, işte hem kelime anlamı hem sosyal 

anlamıyla ümmet olgusu budur. 

Öteki ile ilişkinin temelinde tevhidde birleşme teklifi var-

dır: “(Rasûlüm!) de ki; ‘Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müş-

terek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na 

hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi 

ilâhlaştırmasın.”56 İkinci esas sulhtür (barış),57 savaş ise genellikle 

olağanüstü şartlarda cereyan etmiştir. Medine anlaşması, ilerle-

yen aylarda çıkarlarının ve sosyal üstünlüklerinin zayıflamasını 

gören Yahudiler tarafından ihlal edilmeye başladı. Onlar Hz. Mu-

hammed’i peygamber diye tanımak istemiyorlardı, beklenen pey-

gamberin kendilerinden çıkmayışına öfkelendiler, iftira ve fitne 

çıkarmaktan geri durmadılar, 58  Mekkeli müşriklerle işbirliğine 

kadar gittiler. Sonunda başta Benî Kurayzalılar 59  olmak üzere 

Medine’den sürüldüler.60 Buna karşın vahiy din ve sosyal davra-

nış bakımından mü’minleri onlar gibi olmamaya, mü’minlerden 

uzaklaşıp onları sevmemeye çağırdı.61 Münafıklık olgusu da bu 

süreçte ortaya çıktı. Kur’ân-ı Kerim’deki anlatımlar62 münafıkla-

rın daha çok toplum düzeninin kurulması ve devamında mü’min-

                                                           
55 Apak, “Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum 
Oluşturma Adımları Üzerine”, s. 315-316. 
56 Âl-i İmrân 3/64. 
57 Nisâ 4/90; Enfâl 8/72; Tevbe 9/1-20. 
58 Bakara 2/101, 105, 108-111, 120; Enfâl 8/56-60; Ahzâb 33/26-27. 
59 Haşr sûresi. 
60 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XI,238; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, XI, 
140; Safa, “Hicret Öncesi Medine’de Sosyal ve Dini Hayat”, s. 212. 
61 Bakara 2/104-105; Âl-i İmrân 3/28-29, 31-32, 118-119. 
62 Bakara 2/8-16; Âl-i İmrân 3/119; Tevbe 9/73-87, 97-98, 101, 107-108; 
Muhammed 47/29-30; Mücâdile 58/8, 14-17; Münâfikūn 63/1-8; Ahzâb 
33/13; Nûr 24/11. 
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lerle birlikte hareket etmeme, savaşa gitmeme, Yahudilerle işbir-

liği yapma gibi kritik noktalarda ortaya çıktıklarını gözler önüne 

döker.63 

Başlangıçta ümmet, dinî bir anlam içermemekte, bilakis 

karşılıklı çıkarlar etrafında anlaşmış topluluğu anlatmaktadır. 

Daha sonra Kur’ân bu sınırı kaldırarak ümmeti dinî bir sıfata bü-

ründürmüştür. “Bu fikrin önemi yeterince vurgulanmamıştır. Bu 

fikrin doğuşu, İslâm tarihinde cidden kesin bir ânı işaret eder. O 

zamana kadar Arabistan’da sosyal ve siyasî oluşumun temel pren-

sibi, esas itibariyle kabile esasına dayanmaktaydı... Bu devrin üs-

tünlük anlayışının zıddına Kur’ân, artık akrabalığa değil, ortak 

dinî inanca dayalı yeni bir sosyal birlik (toplum) anlayışı geliş-

tirdi.”64 Bu nedenle ilerleyen safhada ümmet kelimesi, Hz. Pey-

gamber’in kurduğu mü’minler dünyasına atfen kullanılmıştır. 

Böylece aynı özelliğe sahip olan bu insanların oluşturduğu bu 

toplum, dinî65 ya da Müslüman hüviyetini kazanmıştır. O halde 

bu mânâsıyla ümmet Medine’de yeniden kurulmuş ve yapısal du-

rumunu tamamlamış bir toplumu anlatmakta ve nasıl bir toplum 

sorusuna cevap niteliği taşımaktadır.66  

Sadece Allah’ın tek ve eşsiz olduğuna inananlar, tek toplu-

luktur. Bu haliyle ümmet, tevhidin sosyal hayattaki yansımasıdır. 

Buna göre Muhammed ümmetini diğerlerinden ayıran iki özellik; 

onun “en hayırlı ümmet (hayra ümmet)” ve “itidalli ve dengeli 

ümmet (ümmeten vasatan)” olmasıdır. Anılan âyetler Yahudi ve 

                                                           
63 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XVII,190, XXII,660-661; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-
Kur’ân, thk. A. Vanlıoğlu; yay. B. Topaloğlu, Mizan Yayınevi, İstanbul 
2005, II,299-400; Ebussuûd, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’l-Kitâbi’l-
Kerîm, thk. A. Ahmed Atâ, Mektebetü’r-Riyâdi’l-Hadîse, Riyad t.y., IV, 
405-406. 
64 Toshihiko Izutsu, God and Man in The Qoran, Tokyo 1964, s. 78. 
65 Izutsu, God and Man, s. 78. 
66 Bakara 2/143; Âl-i İmrân 3/104, 110. 
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Hıristiyanların yanlışlarını kınadıktan sonra gelmekte ve eleştiri-

len tutumlarından uzak kalınması, onların düştüğü yanlışa dü-

şülmemesi uyarısı yapılmaktadır.67 Dinin tamamlandığının ilan 

edilmesiyle68 onun etrafında toplanan mü’minleri birlikte değer-

lendirdiğimizde din ve toplumun oluşum süreci ve şartları açısın-

dan olgunluğa ulaştığını söyleyebiliyoruz.69 

Kur’ân âyetlerine yansıdığı kadarıyla erdemlilerin birlikte-

liğini ve kaynaşmasını sağlayan unsurlardan bazıları, dinin ken-

disi (sırât-ı müstakîm, hablullah),70 kardeşlik,71 en önemli sembo-

lik alametlerden biri olan mescit, orada eda edilen namazlar ve 

özellikle Cuma namazı ve Kâ‘be’nin kıble olarak kabulü,72 birlikte 

cihada çıkma73 vs. dir. 

Birliğin temini ve gerçek mü’min vasıfların devamı için on-

lar, erdemli davranışlara yöneltilmiş, her şeyden önce Allah’a ve 

rasulüne itaati ihlal etmemeleri,74 kardeşliğe zarar verecek ve bir-

liği bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmaları,75 kendi arala-

rında iyiliği yaymaları,76 âdil davranmaları,77 işlerini birbirlerine 

danışarak yapmaları, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri, 

iyi olanı (birr, sâlih, ihsân, hayr, takva) yapmaları ve onda yardım-

laşmaları, iyiliği yaygınlaşmasına kötülüğün giderilmesine çalış-

maları, 78  ibadetlerini yerine getirmeleri, gayr-i müslimlerle iyi 

                                                           
67 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev.: A. Açıkgenç, 2. baskı, 
Ankara 1993, s. 86-305. 
68 Mâide 5/3. 
69 İsmail Çalışkan, Kur’ân’da Din Kavramı, Ankara 2016, s. 122-130. 
70 Âl-i İmrân 3/103. 
71 Hucurât 49/10. 
72 Bakara 2/144-150; Tevbe 9/107-109; Nûr 24/35-37; Hac 22/25, 40. 
73 Tevbe 9/38-41. 
74 Âl-i İmrân 3/132; Nisâ 4/59, 64, 69, 80; Enfâl 8/20-21, 24; Mücâdele 
58/9; Haşr 59/7, 31-32. 
75 Hucurât 49/6-13. 
76 Âl-i İmrân 3/102-105, 118, 133-136; Nisâ 4/85, 86; Hucurât 49/6-10. 
77 Nisâ 4/58. 
78 Âl-i İmrân 3/104, 110. 
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ilişkiler kurmaları vs. istenmiştir. Öyle de yapmışlardır ve insan-

lar arası bu ilişkilerden Allah’ın razı olduğu bildirilmiştir.79  

Bu temel hareket noktaları tevhid inancını benimsemiş er-

demli mü’minler şehrinin olmazsa olmazlarıdır. Zamanla şehrin 

dışına taşan ve Medine merkezli bir ülkeye dönüşen oluşum sıra-

sında çeşitli zorluklar, mü’minler arasında nizalaşmalar, gayr-i 

müslimlerle anlaşmazlıklar ve nihayet savaşmak zorunda kalışlar 

görülecektir. Öte yandan öncelik kişilerin ahlâken, psikolojik ik-

nası hedeflenmekle birlikte toplum düzenini bozan davranışların 

hem yıkıcı sonuçlara sebep olacağı vurgulanmış,80 hem de çeşitli 

suçlar için cezalar belirlenmiştir.81 

C. Nihaî Amaçlar 

Yukarıda değindiğimiz beş konu, dinin dışa yansıyan buy-

rukları ve düzenlemelerini kapsar. Bunlara ve burada değinmedi-

ğim konulara ilişkin âyetler, zihinlerde bir anlayış (bilinç) doğu-

rur. Beş konu hakkındaki âyetleri/ifadeleri, hedeflere yönelmiş 

olabilecekleri amacıyla tefekkür ettiğimizde, şu beş nihaî hedefi 

tespit ettik: 

1. İmansızlığın giderilmesi, 

2. İnsanın yaşatılması, 

3. İyi hasletlerin teşviki ve beşerî zaafların iyiye tebdil edil-

mesi, 

4. Birliğin sağlanması, 

5. Dinin ikamesi ya da mü’minler dünyasının gerçekleş-

mesi. 

Tamamen şahsî çıkarımıza dayanan bu hedeflerden birinin 

diğerine üstünlüğü ya da önceliği yoktur, tamamı bir bütünün 

paraçaları gibi görülmelidir. 

                                                           
79 Haşr 59/9-10; Enfâl 8/72, 74-75; Tevbe 9/100. 
80 Enfâl 8/24-25. 
81 Bakara 2/178; Nisâ 4/92; Mâide 5/38; Nûr 24/2, 4. 
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1. İmansızlığın Giderilmesi 

Medine’de inen âyetleri/sûreleri tetkik ettiğimizde imanın, 

Mekke’deki gibi, oldukça fazla işlendiğini, fakat iman edenler ve 

iman ettiğini söyleyenler bağlamının öne geçtiğini görürüz. 

Elbette küfrün, şirkin ortadan kaldırılması asıldır, lakin 

imansızlığın dereceleri olan nifağın, iman ettiği halde 

tereddüdün, kalpte hastalıklı bir iman barındırmanın, amelsiz 

imanın, bazı Yahudiler gibi imanı oyuncak haline getirmenin vs. 

ortadan kaldırılması şirkin imhası kadar önemlidir. Burada başka 

bir problem daha dillendirilir, o da imanın işlerlik kazanmaması, 

bir güç olarak ‘mü’min’ kişiyi yönlendireme-mesidir. Halbuki 

dinin özü imanın içselleştirilmesi, dinamik bir etken haline 

getirilmesidir.  

Kur’ân’da iman, mekanik, statik ve belli bazı hareketlerle 

ilgili bir olgu değildir; tam tersi insanı her an her yerde ve her 

şeyde yönlendiren bir güçtür, güç olmalıdır. Kur’ân’da imanla 

birlikte anılan i‘tisam, inâbe/münîb, ihlâs ve muhlis,82 böyle bir 

imanın kalpte yerleşmesi ve adeta bütün bedeni kontrol eden bir 

güce dönüşmesini vurgular.  

“Tevhid, kişinin yaratıcısını hayat tarzının merkezine yer-

leştirdiği bir tavırdır. O sadece şirkin zıddı değildir; Kur’ân’ın, bü-

tün önceliği insanın kendisini Rabb’ına teslim etmesi ve davra-

nışlarında tevhidi ölçü almasıdır. İşte tevhidî hayat budur ve ed-

dîn kavramının yer aldığı âyetler içinde muhlisen/muhlisîne 

lehu’d-dîn tanımlaması bunu anlatmaktadır.”83  

Kâfir ve müşriğin imansızlığı bellidir. Münafığın ve imanı 

bir kenarda tutan mü’minlerin dinle sorunları vardır. Mü’min 

olduğunu söylediği halde imanı böyle bir güce ulaşmayanlar, 

                                                           
82 Âl-i İmrân 3/103; Nisâ 4/146; Hac 22/78; Şûrâ 42/10, 13; Mümtehine 
60/4; Beyyine 98/5. 
83 Çalışkan, Kur’ân’da Din Kavramı, s. 195. 
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zahirde ibadetlerini yaparlar, dinin açık emirlerinden kaçınırlar, 

hatta hassas bile olurlar, lakin ibadet sayılmayan alanlarda günah 

işlemekten kaçınmazlar. Söz gelimi zulüm onlara hoş gelir, 

ticarette yalan söylerler, bol bol gıybet ederler, başkalarının 

hakkını yemek onları rahatsız etmez, zina etmeyi imana engel 

görmezler.  

Kısaca, mü’minlerle ilgili imansızlıktan kastımız, kritik 

durumlarda ve gündelik hayatta gösterilen iman zaafiyetidir. 

İman-sâlih amel ayrılmazlığının Kur’ân’ın bütün damarlarına 

yerleştirilmesi, böylesi imansızlığı veya imansızlık alametlerini 

bertaraf etmek olmalıdır. Mü’minler hem inandıklarından hem 

de yaptıklarından Allah’a hesap vereceklerine inanmalıdırlar.84 

Mevzuyu aydınlatmak üzere Kur’ân-ı Kerim’den misaller 

verelim. Yahudilerin mukaddes topraklara yolculukları sırasında 

zora gelmedikleri, kritik noktada imansızlık davranışı sergiledik-

leri belgelenmiştir.85 Liderleri Musa peygambere, ‘biz seninle ge-

lip zorba halkla savaşamayız, sen Rabbinle birlikte git savaş’ di-

yenlerin, imansızlığı iki defa ‘fâsık’ kelimesiyle belirtilmiştir. Bun-

lar dinden çıkmış, Musa’yı ve Allah’ı inkâr etmiş değillerdi. Hz. 

Muhammed zamanına gelince, Medine’de Tevrat’a inandığı 

halde onun istediği imanı koruyamayanlar hakkında şu tespit il-

ginçtir: “Şu geçici dünyanın değersiz malını alıyor ve “(nasıl olsa) 

biz bağışlanacağız diyordu.” Onların iman zaafiyeti, âhiret 

yurdunun daha hayırlı olduğunu düşünemez veya umursamaz 

olmalarıdır.86 

Kur’ân-ı Kerîm, âhirete inanmayan Münafıklar’la 87 

Mü’minler’in arasındaki farkı şu misalle anlatır: 

                                                           
84 Bakara 2/3-4. 
85 Mâide 5/20-26. 
86 Nisâ 4/77; A‘râf 7/169. 
87 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, IV, 659-670. 
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Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde 

malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek 

suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin du-

rumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağa-

nak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline 

getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamaz-

lar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. Allah'ın rızasını kazanmak 

ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra 

sarfedenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye ben-

zer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol 

yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine ürün verir). Allah, 

yaptıklarınızı görmektedir.88 

Münafık ve onunla aynı kefeye konulan kalbinde hastalıklı 

iman barındıran kimselerin (fî kulûbihim marad)89 dinle, Allah’la, 

Peygamber’le ve mü’minlerle ilişkileri de daima hastalıklıdır. 

Onların imanı, kendilerini doğru yola yönlendirecek bir güce 

ulaşamamıştır.90 Bu yüzden Medine devrinde inen sûrelerde en 

fazla yer işgal eden gurup onlardır. 

Meramımızı göstermek için birkaç misal de Hz. 

Muhammed’in ashabından verelim. Hucurât sûresi bu konuda 

bize bazı ipuçları vermektedir. Meselâ 11. âyet, kardeşlerini alaya 

almama, birbirini karalamama ve hoşlanılmayan lakaplar 

takmama konusunda erkekler ve kadınlar uyarılmıştır. Eğer bu 

devam ettirilirse mü’min olduğu halde fıska düşme tehlikesi 

doğar, bu imansızlık halinden tövbeyle kurtulmak mümkündür. 

12. âyet de benzer bir hastalığa yani mü’minlerin aralarında kesin 

bilgiye dayanmayan (zann) dedikodunun, birinin gizlediği bir 

şeyi araştırmanın ve başkasının gıybetini yapmanın günah 

                                                           
88 Bakara 2/264-265. 
89 Enfâl 8/49; Nûr 22/50; Ahzâb 33/12. 
90 Bakara 2/; Nûr 24/11, 13, 19, 23-25; 47-50; Ahzâb 33/12-20. 
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olduğunu, bu ‘imansızlık’ halinden tövbe ederek salim imana 

ulaşılacağını üstüne basa basa söylemiştir.91  

Mü’minlere yapılan bir uyarı da birinci derece akrabalarıyla 

ilişkilerinde imanı ölçü almalarıdır. İman yoksa ne kadar sevilirse 

sevilsin akrabayla dostluk kurulamaz. Bunu yapmadıkları 

takdirde zalim ve fasık sayılacakları ilan edilmiştir. 92  Burada 

tasvir edilen iman zaafiyetinin günümüzde de Müslümanlar 

arasında görüldüğü, çok kötü sonuçlara sebebiyet verdiğini ispata 

hacet yoktur. 

Hz. Peygamber’in ashabının savaşlarda gösterdiği bazı 

zaafiyetler şiddetle kınanmıştır. Mü’minler kâfirlerle savaşta karşı 

karşıya gelince kaçmamalıdır. Kaçan kimse, Allah’ın öfkesine 

maruz kalacak, öte dünyada da cehenneme girecektir. 93 

Sahabeden ve tâbiînden bir çok kimse bu âyetin Bedir’e katılanlar 

hakkında indiğini söylemekle birlikte, İbn Kesîr’in de belirttiği 

gibi sonraki zamanlarda mü’minlerin savaştan kaçmalarının 

haram olduğu hükmünü çıkarmaya engel değildir. Savaştan 

kaçmayı, Rasûlullah helâk eden yedi büyük günahtan saymıştır: 

“Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere cana kıymak, 

riba yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, temiz kadınlara 

zina iftirası atmak.”94  

Diğer gazvelere gelince, Uhud’dan kaçanlar, şeytana 

kanmış kişilerdir,95 Huneyn savaşında ise sayısal çoklukla iftihar 

edenler zoru görünce kaçtıkları için 96  örtülü bir eleştiriye 

muhatap olmuşlardır.97 Tebük Seferi’ne katılmak istemeyen bazı 

                                                           
91 Hayrettin Karaman ve diğerl., Kur’ân Yolu -Türkçe Meal ve Tefsir-, 
Ankara 2007, II,661-662. 
92 Tevbe 9/23-24. 
93 Enfâl 8/15-16. 
94 İbn Kesîr, Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, thk. Mustafa Seyyid Muhammed ve 
dğr., Kahire 1421/2000, VII,35-37. 
95 Âl-i İmrân 3/155. 
96 Tevbe 9/25. 
97 İbn Kesîr, Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, VII, 39. 
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Mü’minlere Allah (cc) soruyla bir eleştiri yöneltti: “Ey Mü’minler! 

Ne oldunuz ki size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere 

çakılıp kaldınız. Yoksa âhiretten vazgeçip dünya hayatını mı 

seçtiniz? Oysa âhirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir 

şeydir.”98  

Geçerli bir gerekçesi olmayıp savaştan kaçmak için izin 

isteyenlere çok daha sert hitap edilmiştir: “Allah’a ve âhiret 

gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o 

şüphelerinin içinde bocalamış kimseler, (gerekçesi olmadan) 

senden izin isterler.”99 Yine Tebük seferi sırasında zor zamanda 

korkuya kapılan ya da geri dönmeyi düşünüp bundan 

vazgeçenlerin bağışlandığı100 ilan edilmiştir.  

Bu meselenin hassasiyetini göstermesi bakımından son bir 

örneğe göz atmak kâfidir. Avlanma yasağı, Hac sırasında 

mü’minlerin uymaları gereken kurallardan birisidir. Mâide sûresi 

94. âyetinin sonunda bu yasağın sebebi, ‘Allah, kimin gaybta iken 

kendisinden korktuğunu bilmek için imtihan ettiği’ şeklinde 

açıklanır, mü’minlere bir de kesin uyarı yapılır: “Bundan sonra 

kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır.”  

Sanırız verdiğimiz misaller, iman zaafiyetinin farklı 

versiyonlarını göstermesi bakımından yeterlidir. İşte mutlak 

imansızlığın, mü’minlik iddia edenlerin, imanı bulunduğunu 

söylemesine rağmen hiçbir iman alameti göstermeyenlerin hali! 

2. İnsanın Yaşatılması 

Kur’ân ahkâmını toplu bir nazarla incelediğimizde, 

ahkâmın insanın yaşatılması için konulduğu sonucuna ulaşıyo-

ruz. Kur’ân vahyinin başlangıcında Mekke’de çocukların öldürül-

memesi, yetimlere ve kimsesizlere sahip çıkılması101 gibi söylem-

                                                           
98 Tevbe 9/38. 
99 Tevbe 9/45. Benzer âyetler için bkz. Fetih 48/11-13, 15.  
100 Tevbe 9/117. 
101 İsrâ 17/31-35; Beled 90/14-17; Mâun 107/1-3. 
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lerle insanın yaşatılması sık sık gündeme getirilmiştir. Aynı vur-

gun Medine’de de devam etmiştir. Mekkî olan En‘âm Sûresi’nin 

Medine’de inen kısmı 102 konumuz açısından önemli söylem ve 

mesajlar içermektedir: 

De ki; ‘Gelin, rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik 

korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.’ Biz, sizin de onların da rız-

kını veririz. ‘Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. 

Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte 

bunları Allah size emretti.’ Umulur ki düşünüp anlarsınız. ﴾151﴿ 

‘Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olma-

dıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın.’ Biz herkese gücü-

nün yettiği kadarını yükleriz. ‘Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız 

hakkında bile olsa, adaletli olun. Allah’a verdiğiniz sözü eksiksiz 

yerine getirin. Düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları em-

retti. ﴾152﴿ Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; 

(başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. 

İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti.’ ﴾153﴿ 

İşte Kur’ân’da çerçevesi çizilen dinin hayat anlayışı, insan 

hayatının dindeki değeri böyledir. Mekke’den kaçarak Medine’ye 

gelen kadınlardan alınması istenen biat maddelerinden birisi de 

evlatlarını öldürmemektir.103 Bu ilke konuyla ilgili en üst hüküm 

olan kısas konulurken de ‘Kim ki bir cana kıyarsa…’, ‘Kısasta sizin 

için hayat vardır’, diye açıkça söylenmiştir. Yine savaş sırasında 

veya baskında ‘ben Müslümanım diyeni öldürmeme’104 emri, aynı 

anlayışın ürünüdür. Kişinin kendisi bile nefsine zarar gelecek şey-

                                                           
102  Ebû Cafer en-Nehhâs, Kitâbu en-Nâsih ve’l-Mensûh fi’l-Kur’âni’l-
Kerîm, el-Mektebetü’l-Alâmiyye, Kahire 1357/1938, s. 138; Celâluddin es-
Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Me’sûr, thk. Abdullah b. 
Abdulmuhsin et-Türkî, Kahire 1424/2003, VI,5-10. 
103 Mümtehine 60/12. 
104 Nisâ 4/29, 92-94; Bakara 2/179; Mâide 5/32. 
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lerden sakınması emri ilginç bir bağlama yerleştirilmiştir. Ha-

ramların bir amacı da kişilerin hayat düzenini bozacak düşmanlık 

ve kinden uzak tutmaktır.105  

İnsan, insan gibi yaşamazsa ne dinin ne de onu getiren 

Kur’ân’ın bir anlamı kalır. Çünkü onun kavline106 göre diğer yara-

tılmışlar karşısında insana üstün bir konum verilmiş, yüceltilmiş-

tir. Herkes Allah’ın yarattığıdır, iman edenler ise kardeştir. Hayatı 

veren Allah’tır, öldüren de O’dur; dolayısıyla ölüme sebep olacak 

şeyler yapmak, öldürmek, kölelik vs. hoş karşılanmamıştır.107  

Köleliğin hoş karşılanmasının sebeplerinden birisi de her-

kes gibi onların da hür ve kendi öz nitelikleri ile yaşamasına 

imkân vermektir. İslâm’ın hedefi, dünyada Allah’ın razı olduğu 

bir hayatın yaşanması, buna eşlik eden insan canının, onurunun 

ve kazançlarının korunmasıdır. Sosyal yardım kapsamına giren 

infak, zekât, sadaka, keffâret, diyet108 vs. fakir-fukaranın daha iyi 

bir hayat sürmesine destek amacını da içine alır. Başta dine engel 

olmak üzere insanın insan gibi yaşamasına her türlü engel olmak 

zulümdür.109  

İslâm’ın temel hedefi dinin, canın, aklın, neslin ve malın 

korunması (makâsıdu’ş-şerî‘a, zarûrât-ı hamse) diye özetlenmiş-

tir.110 Fakat bizim yaşatılmadan kastımız biraz daha kapsamlıdır. 

‘İnsanın yaşatılması’, sadece onun hayatta kalmasını sağlamak 

değildir; onun inanç ve ibadetleri, duyguları, mal ve aile gibi sa-

hip oldukları, kısaca insanî nitelikleriyle var olmasını korumaktır. 

Bu çerçevede baktığımızda örneğin, bir insan, psikolojisi bozula-

rak yaşatılabilir, fakat bu bir hayat değildir. Konunun bir başka 

                                                           
105 Mâide 90-91. 
106 İsrâ 17/70. 
107 Bakara 2/173, 195; Nisâ 4/91-94; Mâide 5/3, 32-33; Rûm 30/30. 
108 Mâide 5/89. 
109 Hac 22/39. 
110 Açıklama için bakınız: Ebû İshak eş-Şâtıbî el-Muvâfakât fî Usûli’ş-
Şerî‘a, şerh: M. Abdullah Draz, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kahire ty., II, 8-10; 
Muhammed Tâhir b. Aşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, çev. V. Akyüz-M. 
Erdoğan, İstanbul 1988, s. 151-155. 
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boyutu da dinin daim ve kãim oluşuyla ilgilidir. Dolandırmadan 

söyleyelim ki, insanın yaşatılması dinin yaşatılması demektir. 

İnsan hayatına dair burada değindiğimiz hassasiyetler, gü-

nümüzde dikkate alınmadığına şahit olabiliyoruz. Çeşitli organi-

zasyonlarda, toplu veya bireysel eylemlerde, din adına yürütülen 

faaliyetlerde, insan olmanın nitelikleri zayıflatılıyor, hatta bozu-

luyor. Bu esef verici hal, ister Müslümanlar eliyle ister başkaları 

eliyle icra edilmiş olsun farketmez. İnsan hayatına ve haysiyetine 

kasteden bütün eylemler, onu yok etmenin başka yollarıdır ve 

bunlar kesinlikle din tarafından reddedilmiştir. 

3. İyi hasletlerin Teşviki ve Beşerî Zaafların İyiye 

Tebdil Edilmesi 

İnsan, iyiyi ve kötüyü tercih etme kabiliyetiyle, iyiye veya 

kötüye yönelme ve birini seçmeye meyilli yaratılmıştır. Tercih 

yapmada, hürriyet, irade ve akıl devreye girer.111 Fakat iman en 

güçlü araçtır. Beşerî zaaflar, tekrarlanabilen bir olgudur, insanı 

eğiterek zaaflar ortadan kaldırılmaz, kaldırmak da hedef değildir. 

Olması gereken onların iyiye, insan hayrına olan biçime dönüş-

türülmesi ya da zaafiyetleri baskılayacak iyi hasletlerin öne çıka-

rılmasıdır. Bunun için mü’min, beşerî nitelikleri iyi yönde kul-

lanma bilincine ulaşmalıdır. Bazı zaaflara ve beşerî olumsuzluk-

lara karşı pekçok kere uyarı gelmesinde gözetilen amaç budur. 

Dikkatimizi çeken ilk uyarı, nefse112 ve şeytanî desiselere113 karşı 

uyanık kalmayı sağlamakla ilgilidir. Şayet kişi iyiye yönelirse do-

ğal olarak kötüden de uzak duracaktır. ‘İyinin icrası, iyi insan, er-

demli mü’min demektir’ dedirten âyetler şöyledir: 

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik (el-birr) değil-

dir. Asıl erdem(li kimse) Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba 

ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, 

                                                           
111 İnsan 76/1-3, 28. 
112 Âl-i İmrân 3/77, 147; Mâide 5/87, 105; Şûrâ 42/ 15; İnsân 76/24. 
113 Bakara 2/36, 168; Âl-i İmrân 3/36, 175; Nisâ 4/38, 60, 119, 120; Mâide 
5/91; Enâm 6/121, 142; Enfâl 8/48; Nûr 25/21; Muhammed 47/25. 
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yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü 

kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyle-

leri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta 

ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve 

işte takvâ sahipleri bunlardır.114 

Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfke-

lerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları se-

ver. ﴾134﴿ Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük 

ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlan-

masını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir 

ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. ﴾135﴿115 

Bu âyetlerde övülen ve teşvik edilen hasletlere başkalarını 

da ekleyelim: Doğru sözlü olmak,116 sabretmek ve dua etmek,117 

ahdi yerine getirmek,118 emanete sahip çıkmak,119 adil davranmak, 

adaletin tecellisi için çalışmak,120 iyide yardımlaşmak,121 insanla-

rın ihtiyaçlarını gidermek ve infakta bulunmak,122 işleri ilgililerle 

danışarak yürütmek (şûrâ),123 daveti güzel yapmak,124 aşırılıklar-

dan kaçınmak,125 kâfirlerle dost olmamak,126 erkeklik ve kadınlık 

haysiyetini (iffet) korumak, 127  selamlaşmak, 128  Allah ve 

                                                           
114 Bakara 2/177. 
115 Âl-i İmrân 3/134-135; Ahzâb 33/70. 
116 Ahzâb 33/71. 
117 Bakara 2/153; Âl-i İmrân 3/200; Nahl 16/126. 
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124 Nahl 16/125. 
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126 Nisâ 4/144; Mümtehine 60/13. 
127 Nûr 24/30-31; 33; Ahzâb 33/59. 
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Rasûlü’nün çağrısına icabet etmek,129 ilgilendirmeyen şeyin pe-

şine düşmemek.130 

Öfke makbul bir tutum olmamasına rağmen, insan hoşlan-

madığı davranışlar karşısında öfkelenebilir. Kur’ân öfkenin iyiye 

tebdil edilmesi için affı teşvik etmiştir.131 Affetmenin geri dönüşü 

olumludur. Nitekim Hz. Muhammed, tebliği sırasında nazik ve 

yumuşak kalpli davrandığı için başarılı olmuş; bu güzel davranış-

lara bağışlayıcı olmayı da eklemesi istenmiştir.132 Benzer bir dö-

nüşüm, dünyaya ve dünyalık şeylere düşkünlük ve çok kazan-

maya aşırı hırslı olmakla ilgilidir. Çok olan her zaman iyi değildir, 

ona kapılmamak gerekir.133  

Dünyaya aşırı düşkünlüğün hastalık derecesine çıkmasına 

engel olmak Kur’ân’ın hedeflerinden birisidir dersek yanılmış ol-

mayız. İnfakın teşvik edilmesi bencillik, mala düşkünlük, dün-

yaya aşırı bağlılık, nankörlük gibi reziletlerin, diğergamlık, baş-

kalarını düşünme, onların halleriyle hallenme, muhtaçlara el 

uzatma, paylaşma, mülkün asıl sahibini bilme gibi faziletlere, iyi 

hasletlere dönüştürülmesi istenmiştir.134 Bu teşviği gerçekleştiren 

Medineli ensar, muhacirlere ‘verdiklerinden dolayı içlerinde bir 

rahatsızlık duymadıklarından, kendilerinin ihtiyacı olsa bile on-

ları kendilerine tercih ettiklerinden dolayı’ tebrik edilmiştir.135 Sa-

hip olduğu şeylerden başkalarına gönülden vermesi için yapılan 

çağrı 136  kişinin kapılması muhtemel düşkünlüğü durdurma ve 

iyiye tebdil etmeye yönelik olmalıdır.137  

                                                           
129 Enfâl 8/24.  
130 Mâide 5/101-102. 
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134 Tevbe 9/38, 55, 85, 75-76; Hadîd 57/7, 10, 23; İnsan 76/7-13. 
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Şu ebedî mesajı Kur’ân muhataplarına sık sık iletir: Mülkün 

gerçek sahibi Allah’tır, dilediğine verir dilediğinden alır, dünyaya 

aşırı meyletmeyin hiçbir şey sizinle kalmayacak.138 Dünyalık şey-

ler için bir misal de aile hakkındadır. Öyle ki aileye bağlılık, aile 

fertlerine düşkünlük, aşırı evlat sevgisi insanı Allah’a karşı vazife-

lerinden alıkoymamalıdır. 139  Aksi takdirde onulmaz musibete 

katlanmak zorunda kalınabilir: “Ey iman edenler! Sakın malınız, 

çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Böyle yapanların 

hüsrana uğrayacaklarını bilin.”140 İnsanı zarara uğratacak zaafi-

yetlerin giderilmesine dair misalleri çoğaltabiliriz. Burada bazıla-

rına sadece işaret etmekle yetiniyoruz. Cehaletin,141 korkuların,142 

cimriliğin 143  giderilmesi; kırıcı olmayı ve yapılan iyiliği başa 

kakmayı terk etmek, 144  gösteriş ve riyayı bırakmak, 145  taklitten 

uzak durmak, 146  sabırsızlığı yenmek, 147  ihaneti aklına bile 

getirmemek vs.148 

Bütün bunlar bir şuur haline ulaşılması için Kelâmullah’ın 

muhtevasında yer almıştır dememiz yanlış olmaz. 

4. Birliğin Sağlanması 

Hiçbir din bireysel kalmayı kabul etmez, başkalarına ulaş-

mayı, ümmetinin sayısını çoğaltmayı ister. Çünkü her din, haki-

                                                           
138 Bakara 2/107, 247; Âl-i İmrân 3/26,189; Mâide 5/17-18, 40, 120; Tevbe 
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kati ve doğruyu temsil ettiğini ilan eder ve her bir insanın doğ-

ruya ulaşmasının peşine düşer. Bu zaviyeden bakınca Me-

dine’deki yeniden oluşmayı şöyle niteleyebiliriz: Manevî nitelik-

leri aynı, inanç ve ahlâkta ortak zeminde buluşmuş, ibadet bilinci 

kendine özgü tapınma davranışlarına evrilmiş olan mü’minler-

den müteşekkil basit guruplar, zamanla cemaate, nihayet üm-

mete doğru büyüme istidadı göstermiştir. Tabiri caizse Mekke’de 

kopanlar ile çevrede ayrı ayrı bulunanlar imanda ve fiziken bir 

araya gelmiş, dağınıklar yekvücut hale gelmiştir. Bu toplanmada 

birliği temin eden başat unsur, din etrafında kardeşliktir.  

Kardeşlik, imanın insana kazandırdığı yüksek duygusal 

hasletlerden birisidir. İnananların peygamber etrafında toplan-

ması ise kelimenin tam anlamıyla sosyal birliktir, yani ümmettir. 

Ümmetin, inananların, Kur’ân buyruğu ile ortak inanç, ibadet ve 

davranış şekilleri kazanmış olmalarıdır.149 İnanç, ibadet ve davra-

nış, onları tek tip kişilik yapmış değildir, ancak ortak bir bilinç 

kazandırmıştır. Biz buna ‘Müslüman bilinci’ diyoruz. Ortak bilin-

cin psikolojik ve maddî açıdan sağlam bir toplum bünyesi için de-

ğeri inkâr edilemez. Birlikten kastımız budur. Aksine geçici bir 

güç birliği, menfaat dayanışması, düşmana karşı savunma ittifakı 

değildir; hiçbir dinin böyle bir gayesi olamayacağı gibi, ezelden 

gelen ilâhî sesleniş ve ebede gözünü dikmiş bir ideale sahip 

İslâm’da asla olamaz. Böyle bir birlik, aynı inancı paylaşmayanları 

da içinde barındırabilir. Bütün Müslümanlar ve başka inanç kül-

tür ve tercihleri de içinde barındırabilir.150 Bu noktada ‘içeri al-

mak’ ve ‘içerde tutmak’ kavramlarını kullanacağım.  

Müslüman bir toplum bünyesinde, içeri almak, Müslümanı 

dinin sınırları içerisinde tutmak, gayr-i müslimleri de İslâm’ın sı-

nırlarına dâhil etmeye çalışmak demektir. İçerde tutmak ise Müs-
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lüman bünyede bulunan tüm üyelerin, bütün tarafların, bu çalış-

mada belirtilen anlamda yaşamasını sağlamaktır. İçerde tutmak, 

Müslüman olanların, en sağlıklı ilişkilerle birliğini devam ettir-

mek, gayr-i müslimlerle birlikte yaşamayı becermektir, onlara ta-

hammül etmek, tahammülü öğretmektir.  

Dinin yaşanması ve yaşatılması; aynı inançtan olanlardan 

manen güç alınmasıdır; duygu birliği hem dine bağlılığı, hem 

dünyada varlığının anlamı, hem de mutlu olmanın bir yoludur; 

başka inanç ve kültürlere karşı varoluşu gerçekleştirmedir. 

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu gayr-i müslimdir. Bunlar 

içinde İslâm’ı yok etmeye çalışanlar olduğu gibi ona sempati du-

yanlar da vardır. Sempati duyanlarla işbirliği yapmak, düşmanlığı 

azaltmak, dini tebliğ etmek de birliğin uzantılarından biridir. 

Tevhid inancının sosyal yansımaları böyledir.151 

Medine’nin seçkin Yahudi kabilesi Nadiroğulları, hem 

Müslümanlarla tarafsızlık anlaşmasını bozmaları, hem 

Rasûlüllah’a ihanet etmeleri, hem de mü’minlerin birliğine 

kastetmeleri sebebiyle Allah’ın emriyle sürgün edilmiştir.152 Haşr 

Sûresi’nde Rasûlüllah’ın önderliğindeki topluluğun birliğinin 

teminine dair güzel ifadeler vardır: 

Allah’ın onlardan alıp rasûlüne fey olarak verdikleri için siz 

at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği 

kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. ﴾6﴿ﾠAllah’ın (başka) 

beldeler halkından alıp rasûlüne fey olarak verdikleri, Allah’a, pey-

gambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara ait-

tir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir 

şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse 
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onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah’a karşı say-

gısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çe-

tindir. ﴾7﴿ﾠ(Bu gelirler) Allah’ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek 

Allah’a ve rasûlüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından 

uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dos-

doğru kimselerdir. ﴾8﴿ﾠOnlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönül-

den inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara 

verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç 

içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 

bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlar-

dır. ﴾9﴿ Bunların ardından gelenler de "Ey rabbimiz" derler, "Bizi ve 

bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde 

iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rab-

bimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin." ﴾10﴿153 

Erdemli mü’minler toplumunun teşekkül etmesi bağla-

mında andığımız âyetlerle bir arada değerlendirdiğimizde bu 

âyetlerin maksadını daha iyi anlayabiliriz. Burada birliğin özünü 

oluşturan hususlardan birisi yapılanların içten, kalben yapılması-

dır. Nitekim aynı sûrede münafıklar Yahudilerle işbirliği yaparak 

yekvücut bir topluluk görüntüsü vermişlerdir, ancak içten dar-

madağınıktırlar, onların bu hali akıllarını doğru dürüst kullanma-

maları sebebiyledir.154 “Bu âyette, bir toplumun birlik ve beraber-

lik ruhu içinde olmaması durumunun “aklını iyi kullanmamaları” 

gerekçesiyle açıklanması, toplumsal dayanışmanın sırf duygu 

bağları temeline değil aynı zamanda rasyonel esaslar üzerine da-

yalı olabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Nite-

kim Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde oradaki muhtelif 

sosyal gruplarla karşılıklı hak ve vecîbeleri düzenleyen bir hukukî 

metin hazırlayıp ilgililere imzalatmış, bu taahhütlere uyulduğu 
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sürece -farklı inanç gruplarından oluşmasına rağmen- Medine 

toplumu huzur ve güven içinde olabilmişti.”155 

Nûr sûresi de toplumsal birliğin ve araya fitne sokarak onu 

birbirine düşürmenin dersleri ile doludur. Önce zina iftirası (İfk) 

olayında, Hz. Âişe’nin arkasında durmayıp bu yalana destek ve-

ren, kısmen katılan, hatta ses çıkarmayan sahabiler 10-11. âyet-

lerde sert bir şekilde kınanmış, Sa‘d b. Muaz gibi “Bu açık bir ya-

landır” diyenlerin sözü vahiy tarafından onaylanmıştır.156  

Hz. Âişe’ye iftira atıldığında mü’minlerden bu olaya iştirak 

ettikleri oranda sorumlu oldukları açıklanmıştır: “Onlardan her 

biri, bu günahtan işlediğini yüklenecektir.” Mukãtil, gayet isabetli 

bir şekilde, âyetten genel bir hüküm çıkarmıştır: “Bu âyette, ara-

larında bir günah olduğunda her bir ferdin ona bulaştığı oranda 

ortak, katıldığı kadarıyla sorumlu olduğuna dair bütün Müslü-

manlar için bir ders vardır.”157  

Sûrenin 19. âyetinin ilan ettiğine göre, ifk olayında asıl gö-

zetilen hedef, fahşa ile mü’minlerin arasında fitne ve dolayısıyla 

ayrılığın düşmesidir. Bu nedenle vahim sonuçlar doğuran başka-

larının iffet ve namusu ile oynamak, büyük bir günah sayılmıştır. 

Hem başka mü’min kadın ve erkekleri hem onları ve kendini ko-

ruma prensibi getirilmiştir.158 

Savaşta muzaffer olmak, düşman karşısında başarıyı elde 

etmek için bir birine kenetlenmeye, tek bir beden gibi hareket 

etmeye ihtiyaç vardır. Yüce Allah bu tavrı sergileyenleri sevdi-

ğini159 hatta onlarla beraber olduğunu, onlara yardım ettiğini ve 

                                                           
155 Karaman ve diğerl., Kur’ân Yolu, V,298. 
156 Mukãtil b. Süleyman, Tefsîru Mukãtil b. Süleymân, thk. Ahmed Ferîd, 
Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1424/2003, II, 411-413. 
157 Mukãtil b. Süleyman, tefsir, II, 411-413. 
158 Nûr 24/11-20, 23, 11-31; Enfâl 8/25, 73; Tevbe 9/48; Tevbe 9/34-70.  
159 Saff 61/4. 
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edeceğini ilan etmiştir. Yine her türlü zorluğa göğüs gererek pey-

gambere dolayısıyla Allah’a verdikleri söze bağlı kalanlara Allah 

da yardım etmiş, lütfuyla kenetlenmelerini sağlamıştır.160 

Birlik, mü’minlerin Allah’ı ve peygamberinin buyruklarına 

uymasıyla (itaat),161 ümmet ve kardeşlik şuurunu muhafaza etme-

leriyle, bu havuzda yer alanların madden ve manen gözetilme-

siyle, 162  kadınıyla erkeğiyle iyi vasıfları korumalarıyla, 163  böyle 

güzide bir topluluğa Allah’ın lütfuyla güzel geçinecek sevgi gibi 

araçları yaratmasıyla164 mümkündür. 

5. Dinin İkǡmesi Ya Da Mü’minler Dünyasının 

Gerçekleşmesi 

Kur’ân-ı Kerim’in anlatımlarından ulaştığımız ve yukarıda 

dile getirdiğimiz ‘yaşanmayan din din değildir’ yargımızı tersin-

den okuyacak olursak din yaşandığı zaman din olur, dinin konu-

luş gerekçesi yaşanmaktır. Mü’minlerin yapmadıklarını, yapama-

yacaklarını söylemelerinin Allah katında büyük günah kabul edil-

mesinin165 sebebi de bu olmalıdır. Dinin ikamesi, onun kãim ve 

daim olmasıdır. Diğer bir ifadeyle onun, ikãmesi mü’minlerin 

inanç, ibadet, duygu, kültür olarak varlığını tezahür ve devam et-

tirmesidir. Bunun için bir yandan aynı inancı paylaşanların birliği 

bir yandan da dinin yaşanacağı güven ortamının bulunması gere-

kir.166  

                                                           
160 Nisâ 4/146; Enfâl 8/27; Tevbe 9/40, 111, 117; Muhammed 47/7; Fetih 
48/1-5, 9-10, 15, 17-21, 24-25, 28. 
161 Nûr 24/48, 52, 54, 56; Enfâl 8/20-21, 24, 46; Nûr 24/62; Ahzâb 33/36; 
Muhammed 47/33; Haşr 59/7. 
162 Enfâl 8/72-75; Tevbe 9/23-24, 56, 71-72, 67, 98-99, 100-110, 120-122, 128; 
Ahzâb 33/5-6, 18-22, 56; Fetih 48/29; Hucurat 49/6-7, 10, 13-15; Haşr 
59/7-10; Mümtehine 60/1-2, 7-9, 13. 
163 Ahzâb 33/35. 
164 Enfâl 8/63-64, 72-73; Nûr 24/13-14, 62; Mücâdele 58/22. 
165 Saff 61/2-3. 
166 İsmail Çalışkan, “Kur’ân’da Amel”, Din ve Toplum, 4 aylık ilmî dergi, 
Diyanet yayınları, Ankara 2018, cilt 5, sayı 3, sayı 15, Ocak 2018, ss.34-41. 



 

162 

İnananlar, vazifelerini yerine getirerek üzerlerine düştüğü 

kadarıyla dini gerçekleştirmekle sorumludur. Küllî mânâda dinin 

gerçekleşmesini Allah kendi üzerine almıştır. “Kâfirlerin hoşuna 

gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” 167  ve benzeri âyet-

leri168 bu kapsamda okuyabiliriz. Yalnız mü’minlerin de Allah’a 

‘destek’ olmaları169 gerekmektedir. 

Dinin ikãmesi ve böylece mü’minler dünyasının 

gerçekleşme-sinde vazgeçilmez iki unsur olarak gördüğümüz, 

sorumluluk ve lider ihtiyacına dikkat çekmek istiyorum. 

Sorumluluk her bir ferdin kendini bilmesi, ne yapacağını ve 

yapması gerektiğinin şuurunda olması ve buna göre 

davranmasıdır.170 Liderlik ise idare eden, hükmeden, yönlendiren 

ve bir arada tutan gücü temsil eder. Medine’de güç Hz. 

Muhammed ile birlikte Kur’ân’dı; ikisi bir bütün ve tek bir 

güçtü.171 Aşağıdaki âyetler bu bahse dairdir: 

(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir 

şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak geti-

receğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, 

doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir 

müjde olarak indirdik.172  

Elif, Lam, Ra. Bu, Rablarının izniyle insanları karanlıklardan 

nûra çıkarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Azîz hamîd olanın yo-

luna gir. Bütün hamd onadır. 173  Bizim Kur’ân’dan indirdiğimiz, 

                                                           
167 Saff 61/8. 
168 Enfâl 8/8; Tevbe 9/32, 33; 10 Yûnus 82; Fetih 48/28. 
169 Saff 61/14. 
170 Ahzâb 33/15, 72. 
171 Hadîd 57/25-28. 
172 Nahl 16/89. 
173 İbrahim 14/1. 
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mü'minler için şifâ ve bir rahmettir, zâlimlerin ise hüsranını artı-

rır.174 Ey insanlar! İşte size rabbinizdan bir öğüt ve gönüller derdine 

bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.175 

Fahreddin Râzî, “İman eden ve doğru şeyler yapanlar için Al-

lah bir sevgi yaratacaktır”176 âyetinde seyec‘alü fiilinin başındaki 

gelecek bildiren se harfinden hareketle bu âyetin indiği ve kâfir-

lerin onlardan nefret ettiği Mekke’nin zor ortamında değil ‘İslâm 

geldiği zaman’ sevgi yaratacağını söyler.177 Onun ‘İslâm geldiği 

zaman’ dediği Medine’de gerçekleşecek olan mü’minler dünyası 

olmalıdır. O halde Mü’minler dünyası, onların inanç, ibadet, sâlih 

amel yanında kendi duygu ve hayalleriyle, ilim ve sanatlarıyla ta-

hayyül ettikleri hayatı kurmalarıdır. Medine bu hayalin gerçeğe 

dönüştüğü mü’minler dünyasıdır.  

Elbette ‘mü’minler dünyası’ eksiği-fazlası, doğrusu-yanlışı 

vs. kendi gerçekliği ile 622-632 yılları arasında yaşanmış bitmiştir; 

fakat onun temsil ettiği gerçekliğin sunduğu örneklik ve ilham 

ettiği hayat bitmemiştir, bitmez de. Allah’ın muradı bunun kıya-

mete kadar devam ettirilmesi yönündedir. Her devrin Müslü-

manları Medine mü’minler dünyasını böyle okumalıdır. 

Sonuç 

Medine gibi bir mü’minler dünyasının kurulması Mekke’de 

başlar, bu yüzden Mekke Medine’de biter. Medine sadece bir şe-

hir değildir, her hangi bir şehir de değildir; bir dinin ilan ve ika-

mesinin merkezi, bir dünyanın çekirdeğinin toprağa ekilmesi, bir 

medeniyet kodlarının yazılması, bir geleceğin ufuklarının çizil-

mesidir. Bu şehri bu açılardan yeniden ve yeniden okumak, tahlil 

                                                           
174 İsrâ 17/82. 
175 Yunus 10/57. 
176 Meryem 19/96. 
177  Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, Dâru’l-Fikir, 1. baskı, Beyrut 
1401/1981, XVI, 256. 
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etmek ve yazmak lazım gelir. Kendi açımızdan yaptığımız oku-

mada gördük ki, Mekke’de imanın gönle yerleşmesi, mü’min bi-

linç ve şahsiyetinin oluşturulması öncelikli iken Medine’de bun-

ların uygulaması, hayata geçirilmesi, iman-bilinç birlikteliğinden 

iyi bir hayat yaşanması (sâlih amel) önem kazanmıştır.  

Mekke’de şirk, zulüm kabul edilmiştir, Medine’de ise buna 

ilaveten sosyal düzenin tahribi, insana yapılan engellemeler, bas-

kılar ve öldürmeler zulüm kapsamındadır. Öncekinde insanın za-

afları ön planda iken sonrakinde müşrik, kâfir, münafık ve Yahu-

dilerin sorunları, mü’minlerin yer yer yanlış tutum ve tavırları çok 

işlenir. Mekke’de genel karakter insanın tanrıyla mücadelesi, Me-

dine’de ise insanın insanlarla (mü’minlerle), Allah’la ve dinle mü-

cadelesidir. 

Şüphesiz Medine’de gerçekleştirilmek istenen şey, Allah’ın 

iradesi doğrultusunda tevhide dayalı inanç ile onun tezahürü 

olan ibadet ve beşerî davranışlardır. Kur’ân’ın vurguladığı gibi, in-

san tabiatı (fıtrat) değişmez, fakat ondan uzaklaşılabilir.  

İslâm fıtrata uygun dinin adıdır. İslâm prensipleri konulur-

ken mü’minlerin şahsında temsil edilmiştir, temelsiz ve farazî de-

ğil, gerçek ve gerçekleşmesi mümkün bir hayat istenmiştir. Dola-

yısıyla bir yandan vahyin hedefi gerçekleşirken bir yandan da Me-

dine’de erdemli bir toplum doğmuştur. Bunlar her halleri ile Al-

lah’ın kulları olarak sahâbîlerdi; ama aynı zamanda bütün beşerî 

özellikleri ile birer insandılar; artıları ve eksileri ile Hz. Muham-

med’in güzide arkadaşlarıydılar ve nihayet onlar vahyin ilk mu-

hataplarıydılar. Kur’ân vahyinin yol göstermesi ve desteği ile 

meydana gelen ve Muhammed ümmetinin çekirdeğini oluşturan 

bu güzide topluluk ve onların rehberi olan Rasûlüllah, sonraki 

asırlarda hemen her alanda Müslümanlar tarafından örnek alın-

mıştır. 
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Medine’de gözlenen durum, çağımızda da sosyolojik açı-

dan benzerlikler arzeder, çünkü olan biten her şey insanîdir, in-

sanlarla ilgilidir. Dolayısıyla orada amelî (ümmetin oluşumu, ikili 

ilişkiler, siyasî durum, ahlâkî ilkeler vs.) ve nazarî sorunların çö-

zümüne yönelik uygulamalar ve ilkeler, bizim sorunlarımızın çö-

zümünde de istifade edilebilir kabiliyettedir. Burada en büyük 

desteğimiz iman-akıl işbirliğidir.  

Gönle yerleşen iman akılla birleşebilirse büyük bir manevî 

kuvvete dönüşür. Günümüzde Müslümanların birliği öncelikle 

iman-akıl birlikteliğinden doğan manevî ve duygusal birliktir. 

Peki! Bugün Müslümanların nasıl bir insan, hayat ve gelecek ta-

sarımı var ya da böyle bir dertleri var mı, nasıl bir dünya istiyor-

lar?, istediğimiz yapı için bir planımız var mı?, din bunun nere-

sinde? Acaba günlük mü yaşıyoruz?  

Yine günümüzde bir mesele olarak gündemden düşmeyen, 

birlikte ya da bir arada yaşama, öteki ile ilişkilerin alt ve üst sınır-

ları, farklı din, kültür, fikir ve sosyal tercihlere karşı Müslüman-

ların yaklaşımı gibi konulara Medine devrinden ilham alınacak 

çok sayıda âyet ve nebevî uygulama vardır. 

Son olarak, yazıda ortaya konan fikrin tefsir ilmiyle bağlan-

tısına değineceğim. Vahiy sürecinde Kur’ân’ın sonraki olaylara bi-

rebir tekabüliyeti olmayabilir, olmaz da. Fakat bunu aşacak yol 

tefsirdir. Bir anlamda tefsir, Kur’ân’ın mânâlarını sabit olmaktan 

kurtarıp yeni tekabüliyetler aramasıdır, buna anlam genişletil-

mesi veya anlam tekrarı diyebiliriz. Peygamberin (s.a.v.) vefatın-

dan hemen sonra tefsirin başlaması bunun göstergesidir. 
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Vahyin Bütünlüğü Açısından 

PEYGAMBER, KİTAP, SÜNNET ve 

TOPLUM KAVRAMLARI ÖRGÜSÜ 

 

Doç. Dr. Hayati YILMAZ* 

 

İnsan ve din ilişkileri, insanlık tarihi boyunca hep ilgi çek-

miş; tartışma ve araştırma konusu olagelmiştir. “İnanma” ihtiya-

cında olan insan her daim kendisine “kul” olacağı bir 

“tanrı/ilâh/ma‘bûd” aramış ve bulmuştur. İster ilâhî menşeli ol-

sun isterse beşerî menşeli olsun bu arayış hep bir/aynı sonuca 

ulaşmıştır.  

Bu yazıda cevabı aranan soru, kendisini var eden Yaradan 

ile yaratılan insan arasındaki ilişkinin/irtibatın nasıl gerçekleştiği 

ve bunun insan üzerindeki etkilerinin neler olduğudur. 

1. Allah ve İnsan 

İnanan/mü’min insan için, insanın dünyaya “inişiyle” baş-

layan “kulluk” süreci, kıyamete kadar devam edecektir. Burada 

asıl mesele söz konusu bu kulluğun Yaradan’a karşı nasıl icra edi-

leceğidir. Bu soruya verilebilecek en doğru cevap, “Yaradan’ın is-

tediği gibi” şeklinde olmalıdır. 

Bu defa da, haklı olarak “peki, Yaradan’ın ne istediğini ne-

reden bileceğiz?” sorusu karşımıza çıkacaktır. Cevap yine, “O’nun 

bildirmesiyle biliriz” diye verilebilir. Ardından yeni soru, “Allah 

                                                           
* Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD öğretim üyesi, 
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bizden ne istediğini bize nasıl bildirir?” olacak, buna da ancak 

“kendi dilediği gibi” diyerek cevap verebiliriz. 

Bu tür sorular uzayıp gidebilir. Sonuçta mesele Allah’ın, ya-

rattığı insandan ne istediğini bildirmesi merkezinde düğümlen-

mektedir. Bütün boyutlarıyla konuyu ihtiva eden bir kavram var 

ki, tartışmalar hep onun etrafında dönüp durmaktadır. O da “va-

hiy” kavramıdır. Vahiy, Yaradan’ın yarattığı insan ile kurduğu ile-

tişimin adı olup bunun nasıl gerçekleştiği konusu merak uyandır-

maktadır. 

2. İnsan ve Vahiy 

Lügatte, “gizlice bildirmek, yazmak, göndermek, ilham, 

emir, îmâ, işaret, tedricen seslenmek ya da fısıldamak” mânâlarına 

gelen vahiy1 terim olarak, Allah’ın, kullarına ulaştırmak iste-

diği şeriat ve haberleri (الموحى به), özel birtakım yollarla pey-

gamberlerine bildirmesi (االيحاء) anlamına gelmektedir.2 

Yukarıdaki tarifte de görüldüğü üzere vahiy iki ayrı mânâ 

ihtiva etmektedir. Bunlar “vahyetmek” ve “vahyedilen 

bilgi/malzeme” mânâlarıdır.3  

“Vahyetmek” anlamı, vahyin peygamberlere nasıl ulaştırıl-

dığını ifade etmektedir. Bu ise değişik şekil ve yollarla gerçekleş-

miştir. Bu mânâda vahyin çeşitlerini şöyle sıralayabilirz: 

1. Sâlih rüya şeklinde vahyedilme.4 

                                                           
1 Bkz. İbn Manzûr, Lisânü'l-arab, XV, 379-382; İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 
I, 14-15. 
2 Bkz. İbn Hacer, Fethu'l-bârî, I, 15; Ebû Zehv, el-Hadis ve'l-
muhaddisûn, s. 12; Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 447; Mücteba Uğur, 
Hadis Terimleri, s. 414; Abduh, Risâletü't-tevhîd, s. 108-109; Şa‘bân M. 
İsmâîl, el-Ahâdîsü'l-kudsiyye ve menziletühâ, s. 11; Kattân, Mebâhis, s. 33; 
Subhî es-Sâlih, Mebâhîs, s. 26. 
3 İbn Hacer Fethu'l-bârî, I, 15; Ebû Zehv, el-Hadis ve'l-muhaddisûn, s. 
12. 
4 Buhârî, Bed‘ü'l-vahy, 3. 
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2. Sürekli bir çıngırak sesi veya arı uğultusu şeklinde vah-

yedilme.5 

3. Cebrail’in görünmeksizin Hz. Peygamber’in kalbine yer-

leştirmesi.6 

4. Cebrail’in insan şekline bürünerek konuşması.7 

5. Cebrail’in asıl suretinde görünerek bildirmesi.8 

6. Allah’ın perde arkasından konuşması.9 

Vahyin nüzûl şekillerini, Şûrâ Sûresi’nin 51. âyetinde zikre-

dilen şekliyle üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu âyette 

şöyle buyurulmaktadır: 

َوَما َكاَن ِلبََشٍر اَْن يَُكل َِمهُ اللّٰهُ اَِّلا َوْحيًا اَْو ِمْن َوَراِئ ِحَجاٍب اَْو يُْرِسَل َرسُوًَّل فَيُوِحَى 

 بِِاْذنِٖه َما يََشاُء اِناهُ َعِلىٌّ َحٖكيم  

“Allah’ın bir insanla konuşması ancak ya vahiyle, ya perde 

arkasından ya da bir elçi gönderip dilediklerini, izniyle vahyetmesi 

suretlerinde olur. Şüphesiz O, yüce ve hakîmdir”.10 

Sâlih rüya şeklinde olan vahiy âyetteki “وحيا” kısmındandır.11 

Allah’ın perde arkasından konuşması da, âyette açıkça zikredil-

diği üzere “من وراء حجاب” kısmını oluşturmaktadır.12 Geriye kalan 

nüzûl şekilleri ise, “او يرسل رسوال فيوحى باذنه ما يشاء” bölümüne gir-

mektedir.13 

Allah'ın insanları bilgilendirme yollarını bir bütün halinde 

şematik olarak şöyle gösterebiliriz: 

                                                           
5 Buhârî, Bed'ül-vahy, 2. 
6 Hâkim, el-Müstedrek, II, 5. 
7 Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 2. 
8 İbn Kayyım, Zâdü'l-meâd, I, 79. 
9 Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmizî, Tefsîrü'l-Kur'ân, 18. 
10 Şûrâ, 51. 
11 Ebû Zehv, el-Hadîs ve'l-muhaddisûn, Kattân, Mebâhis, s. 38. 
12 Kattân, Mebâhis, s. 38. 
13 Kattân, Mebâhis, s. 40. 
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 Allah Kelamının Nüzul Şekilleri 

Vahiy Perde Arkasından Melek Vasıtasıyla 

Salih rüya Allah'ın konuşması 

Meleğin Görünmemesi Meleğin Görünmesi 

Kalbe  
üfleme 

Çıngırak 
sesi 

Arı 
uğultusu 

Aslî suretinde 
görünmesi 

İnsan suretinde 
görünmesi 

 

3. Vahiy ve Peygamber  

Vahiy kavramını özetledikten sonra geriye Allah’ın insan-

lara ulaştırmak istediği vahiyleri nasıl ileteceği hususu kalmakta-

dır. Bunun cevabını da ilk insandan itibaren yine insanlar arasın-

dan seçilen (istafâ/mustafâ) bazı insanların görevlendirilmesinde 

görmekteyiz. Zira nebî/rasûl (=peygamber) denilen bazı insanlar, 

Allah’tan aldıkları vahyi insanlara, toplumlarına tebliğ etmekle 

vazifelendirilmiştir. Yani Allah Teâlâ bildirmek istediği vahiyleri 

doğrudan her bir insana ulaştırmak yerine, kendi seçtiği peygam-

berler aracılığıyla ulaştırmayı tercih ve takdir etmiştir. Yukarıda 

bahsedilen Şûrâ sûresi 51. âyeti de bunu ifade etmekteydi. 

Buraya kadar söylediklerimizden ortaya çıkan sonuç şudur: 

Allah ile insan arasındaki “vahiy” iletişimini sağlayan vasıta pey-

gamberlerdir. Peygamberlerin görevi de, aldıkları vahyi kendi 

toplumlarına/ümmetlerine ulaştırmaktır. Dolayısıyla bir “insanı” 

peygamber yapan başlıca özellik, onun “vahiy” almış olmasıdır di-

yebiliriz. Bu husus Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:  

“De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, 

ilâhınızın, sadece tek bir İlâh olduğu vahyolunuyor…”14 

                                                           
14  Kehf, 110; Fussılet, 6. 
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Bu âyetlerdeki “beşer” ve “vahiy” vurgusu, bu bilginin ken-

disine geldiği “beşer”in, diğer beşerlerden farklı olduğunu göster-

mektedir ki, işte bu da o beşeri “peygamber” yapan farktır. 

Geldiğimiz nokta itibariyle artık şunu rahatça söyleyebili-

riz: Peygamber, kendisine “vahiy” verilen kişidir. Bu cümleyi 

önemli kılan husus, vahiy kavramına yaptığı vurgudur. Dikkat 

edilirse burada “kitap” verilen denmemiştir. Şu halde peygamber, 

mutlaka kitap getiren değil; ama mutlaka “vahiy” getiren insan-

dır. 

Bu sonuca nasıl ulaştığımızı, “Peygamberler Tarihi” bilgileri 

göstermektedir aslında. Zira gönderilen her bir peygamberin bir 

kitap getirmediği görülmektedir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, 

bir peygamberin beraberinde bir kitap/metin getirme zorunlu-

luğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada meselenin diğer bo-

yutu olan peygamber ve kitap bağlantısının da ele alınması ge-

rekmektedir. 

Allah Teâlâ’nın insanlık tarihi boyunca gönderdiği peygam-

berlerin sayısı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ah-

med b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadise göre 124 bin civarında 

peygamber gönderilmiştir. 15  Dünyada kendilerine peygamber 

gönderilmemiş bir toplum bulunmadığına göre16 bu sayıyı gayet 

makul görmek icap eder. Bununla birlikte biz insanların “pey-

gamber” olarak kesin tanıdığımız kişilerin sayısı ve adları konusu 

“menkul” bilgilerle sınırlıdır. Bu hususta Kur’ân-ı Kerim’in verdiği 

bilgilerle yetinmek en sağlam yol olarak durmaktadır. Zira diğer 

nakiller/rivayetler öyle ya da böyle meseleyi tartışmalı hale geti-

recektir. Bu sebeple bu yazıda biz konuyu Kur’ân çerçevesinde ele 

alacağız. 

                                                           
15  Ahmed b. Hanbel, V, 266. 
16  “Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” 
İsrâ, 15. 
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Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de adları geçen peygamber-

lerin sayısı yirmi beş olarak tesbit edilmektedir.17 Dolayısıyla pey-

gamber ve vahiy ikilisinin izlerini bu yirmi beş peygamber üze-

rinden takip etmeye çalışacağız. Öncelikle bu peygamberlerin 

isimlerini şöyle listeleyebiliriz: 

 Hz. Âdem,  Hz. Zülkifl 

 Hz. İdrîs  Hz. Şuayb 

 Hz. Nûh  Hz. Mûsâ 

 Hz. Hûd  Hz. Hârûn 

 Hz. Sâlih  Hz. Dâvûd 

 Hz. İbrâhîm  Hz. Süleymân 

 Hz. Lût  Hz. İlyâs 

 Hz. İsmâîl  Hz. Elyesa 

 Hz. İshâk  Hz. Yûnus 

 Hz. Yakûb  Hz. Zekeriyyâ 

 Hz. Yûsuf  Hz. Yahyâ 

 Hz. Eyyûb  Hz. Îsâ 

 Hz. Muhammed 

Konumuz itibariyle kendisinden bahsetmemiz gereken bir 

isim daha vardır: Hz. Şît/Şîs.18 Kur’ân’da adı geçmemekle birlikte 

kendisinin peygamber olduğu kabul edilen bu isimle sayı top-

lamda yirmi altı olmaktadır. 

                                                           
17  Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) dışında, Kur’ân’da 
adları geçen diğer bütün peygamberlerin hayatları hakkında derli toplu 
ve sağlam bilgiler için bk. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan 
Yayınları, İstanbul 2004. Kur’ân’da Üzeyr, Lokmân ve Zülkarneyn 
isimleri de geçmekle birlikte bu kişilerin peygamber değil salih insanlar 
oldukları görüşü daha fazla kabul görmektedir. 
18  Bazı rivayetlerde Hz. Âdem’in vefatından sonra yerine oğlu Hz. Şit’in 
geçtiği belirtilmektedir. Bk. Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-ümem 
ve’l-mülûk, Beyrût ts., I, 76. 
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4. Peygamber ve Kitap 

Tarih boyunca gönderilen bu peygamberlerin Allah’tan al-

dıkları vahiyleri kendi toplumlarına/ümmetlerine tebliğ ettikleri 

kesindir. Bizim odaklandığımız nokta ise bütün bu peygamberle-

rin aldıkları vahyin sadece “kitap” olup olmadığı ve eğer bir kitap 

varsa, alınan vahyin “sadece” kitaptakinden ibaret bulunup bu-

lunmadığıdır. Elbette ki bu konuda da mevcut naklî bilgiler dı-

şında bir delil bulma imkânı yoktur. Zira hangi peygambere, ay-

rıca bir kitap verilip verilmediği mes’elesi, “mutlaka kitap verilmiş 

olmalıdır” önyargısıyla çözülemez. 

İslâm dininin iman esaslarından biri olarak yer alan “Kitap-

lara iman” konusunu ele alan ve ilgili rivayetler çerçevesinde de-

ğerlendiren hemen bütün eserlerde, neredeyse ittifakla belirtilen 

sonuca göre, yukarıda isimleri verilen yirmi altı peygamberden 

sadece sekizine bir kitap/metin/suhûf verilmiştir. Kaynaklarda 

yer alan bir rivayette Ebû Zer el-Gıfârî’nin Allah’ın peygamberle-

rine kaç suhûf/kitap gönderdiği sorusuna Hz. Peygamber 104 ce-

vabını vermiş, bunlardan on sahîfenin Âdem’e, elli sahîfenin Şît’e, 

otuz sahîfenin İdrîs’e, on sahifenin de İbrâhim’e verildiğini, ayrıca 

Tevrat, İncil, Zebûr ve Kur’ân’ın indirildiğini belirtmiştir.19 Buna 

göre bu sekiz peygamber dışında kendisine bir kitap/suhûf veri-

len başka bir peygamberin varlığı bilinmemektedir. 

Bu hususta En’âm Sûresi’nin 83’den 89’a kadar âyetleri, bu-

ralarda isimleri zikredilen on sekiz peygamberin her birine “ki-

tap” verildiğine dair delil gösterilmektedir. Söz konusu âyetlerde 

şöyle buyurulmaktadır: 

                                                           
19  Taberî, Târîḫ, I, 312-313; Zemahşerî, VI, 360. Kur’ân’da suhuf kelimesi 
önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinleri 
(Tâhâ, 133; Necm, 36-37; A‘lâ, 18-19), Kur’ân’ın kendisini (Abese, 13; 
Beyyine, 2-3) ve insanların amellerinin ilâhî kayıtlarını (Tekvîr, 10) ifade 
etmek için kullanılmıştır. Geniş bilgi için bk. Ömer Dumlu, “Suhuf”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi XXX, 477-478. 
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“İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. 

Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki se-

nin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyle bilendir. Biz O'na İshak ve 

(İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola 

ilettik. Daha önce de Nuh'u ve O'nun soyundan Davud'u, Süley-

man'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; 

Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriyya, Yahya, 

İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi. İs-

mail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlem-

lere üstün kıldık. (…) İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hüküm-

ranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu 

nübüvveti inkâr ederlerse, biz nübüvveti inkâr etmeyip ona sahip 

çıkan bir topluluk görevlendiririz.”20 

Lafzî bir okumayla burada zikredilen bütün peygamberlere 

kitap verildiği sonucunu çıkarmak mümkün olmakla birlikte bu-

nun böyle olmadığı açıktır. Zira ilgili âyetlerin tefsirini ele alan 

hemen bütün müfessirler, âyetleri bütüncül bir bakış açısıyla yo-

rumlamaya çalışmışlardır. Buna göre bu âyetlerde zikredilen on 

sekiz peygamberin vasıfları belirtilmiştir; “kitap” kelimesiyle, 

söz konusu peygamberlere verilen ilim ve ma‘rifete; “hüküm” 

kavramıyla, onların maddî imkân ve iktidarlarına; “nübüvvet” 

kelimesiyle de onların peygamberliğine işaret edilmiştir.  

Buna göre, “kitap” kelimesiyle, peygamberlere verilen ki-

taplardan ziyade, onlara verilen özel ilme, mevcut semavî ki-

tabı anlamaya, hakikatlerini kavrama ve ma‘rifete işaret 

edilmiştir. Çünkü zikredilen peygamberlerin hepsine kitap veril-

memiştir. 21  Dolayısıyla bu âyetleri tefsir eden hiçbir müfessir, 

âyetleri bütün peygamberlere kitap verildiği şeklinde anlamamış-

tır. 

                                                           
20  En’âm, 83-89. 
21  Mesela Râzî, İbn Kesîr, Suyûtî, Âlûsî’nin eserleri gibi gibi klasik tefsir 
kitaplarımızda ilgili âyetlerin tefsiri bölümlerine bakılabilir. 
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Buraya kadar Allah Teâlâ’nın, yarattığı ve kendisini mükel-

lef tuttuğu varlık olan insan ile iletişiminin, kendisinin seçtiği 

peygamberler aracılığıyla ve onlara bildirdiği vahiylerle olduğu 

tesbit edilmiş oldu. Ayrıca peygamberlere bildirilen vahyin illaki 

kitap/metin şeklinde olmasının zaruret olmadığı da görüldü. 

Buna göre vahiy ya sadece “sözlü” denebilecek şekilde şifâhî olur 

ya da bunun yanı sıra bir kitap/suhûf da bulunabilir. İlginç olan 

şu ki, aldığı vahyi sadece ve sadece kitap/metin olarak getiren ve 

bunun dışında kavmine herhangi bir “şey” bildirmeyen herhangi 

bir peygamberin varlığı bilinmemektedir. 

Söz buraya gelince biraz daha özelleştirerek gitmekte yarar 

var. Zira önceki peygamberlerin gerek aldıkları vahiylerde ge-

rekse getirdikleri kitap veya suhûflarda ne bulunduğunu kesin 

olarak bilmemiz mümkün görünmüyor. Bu sebeple konuyu Hz. 

Peygamber ve Kur’ân-ı Kerim özelinde sürdürmemiz daha isa-

betli olacaktır. 

Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), son pey-

gamber olarak gönderildi. O da diğer bütün peygamberler gibi 

Allah’tan aldığı vahyi ümmetine tebliğ etti. O’na da, bazı pey-

gamberlere verildiği gibi bir kitap/metin verildi. Burada asıl so-

ruyu şöyle belirlemek gerekecektir: Hz. Peygamber’in getirdiği 

vahiy, sadece Kur’ân mıdır? 

Bunun böyle olmadığını, yukarıdan beri anlatmaya çalıştı-

ğımız peygamberler tarihi ispatlamaktadır. Bir peygamberin gö-

revi sadece aldığı kitabı insanlara tebliğ etmesidir denilecek 

olursa, bir kitap/metin/suhûf getirmemiş olan diğer peygamber-

lerin neden gönderildiğinin cevabı verilmelidir. O da kendinden 

önceki peygamberin getirdiği kitabı/suhûfu tebliğ edecektir de-

nilirse bu cevap, bir peygamberin "kitap getirmek” dışında da 

başka bir görevi olduğunu kabul etmeyi zorunlu kılacaktır. Aynı 

peygamber hem kitabı getirmiş hem de kitabı "yeniden” anlata-



 

176 

cak olan diğer peygamberin işini de yapmış olacaktır. Kaldı ki ki-

tap getirmeyen peygamberlerin tek görevinin önceki peygambe-

rin dinini anlatması olduğunu söylemek de her zaman mümkün 

değildir. Kısacası peygamberin vazifesi vahyi getirmektir. Vahiy 

de bazen kitap şeklinde gelebileceği gibi kitap olmadan da gele-

bilir. Peygamber de, aldığı vahiy ne şekildeyse onu insanlara öy-

lece tebliğ eder. 

Hz. Peygamber de aldığı vahyin kitap olan kısmı ile olma-

yan kısmını ayırarak tebliğ etmiştir. Bunlar Kur’ân’dandır dedik-

leri Kur’ân’dır. Ancak Kur’ân dışında da vahiy aldığının delilleri 

yine Kur’ân'da bulunmaktadır. Tahrîm Sûresi’nde eşine verdiği 

sırrın bildirilmesi, kıblenin Kâ‘be’ye tahvili öncesindeki durum, 

bir Yahudi kabilesine savaşa giderken hurma ağaçlarının kesil-

mesi gibi misaller bizzat Kur’ân'da yer alan Kur’ân dışı vahiyler-

dir.22  

Yukarıdaki âyetlerin yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’den bu 

mânâda hadisler de nakledilmektedir. “Dikkatinizi çekerim; bana 

Kur’ân ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir”23 hadisi önemli 

delillerdendir. “Cibrîl Nebî (s.a.v.)’e Kur’ân’ı indirdiği gibi sünneti 

de indirirdi” 24  şeklindeki rivayet de bunlardan biridir. Ayrıca 

Hassân b. Atiyye’nin şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Hz. Pey-

gamber’e vahiy gelirken Cibril, onu tefsir eden bir de sünnet getir-

miştir”.25 

Bunun yanı sıra Hz. Peygamber’in mânâsını Allah’tan aldığı 

sünneti dışında, sosyal hadiseler karşısındaki ictihadlarını da 

                                                           
22  Geniş bilgi için bk. Muhammed Taki Osmani, Sünnetin Değeri ve 
Bağlayıcılığı (trc. Mehmet Özşenel), İstanbul 2017; Mustafa Genç, 
Sünnet Vahiy İlişkisi, İstanbul 2015. 
23 Ebû Davud, Sünnet, 5.  
24 Dârimî, Mukaddime, 48. Ayrıca bkz. Okiç, Bazı Hadis Meseleleri, s. 119-
120. 
25 Bkz. İbn Abdilberr, Câmiu beyâni'l-ilm, s. 563. 
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“vahyin kontrolü” şemsiyesi altında mütalaa etmek gerekmek-

tedir.26 Nitekim Hz. Peygamber’in “en doğru hükmü tesbit ede-

mediği” bazı ictihadlarının âyetle tashih edilmiş olması da 27 

O’nun bütün söz ve davranışlarının denetlendiğini göstermekte-

dir. Çünkü kıyamete kadar devam edecek olan bir dinde, isabetli 

olmayan ictihadların yerleşebileceğini izah etmek aklen mümkün 

değildir. 

5. Kitap ve Sünnet 

Hz. Peygamber'in yaşadığı hayat Kur’ân'ın hayata geçiril-

mesinden ibarettir dense yanlış olmaz. Burada göz ardı edilme-

mesi gereken nokta O'nun bunu yaparken yapıp-ettiklerinin, söy-

lediklerinin bir değerinin olduğunu bilmektir. Zira herkes bilir ki, 

okullarda ders kitaplarının varlığı öğretmene duyulan ihtiyacı, 

zarureti ortadan kaldırmamaktadır. Hatta kitap olmadığında bile 

öğretmen ders yapabilmektedir. İşte Kur’ân bizim ders kitabımız, 

Peygamberimiz de öğretmenimizdir. O kitabın ne dediğini, ne 

demek istediğini, nasıl anlaşılacağını, nasıl anlaşılması gerekti-

ğini, uygulamaya nasıl aktarılacağını vs. öğreten bir öğretmendir.  

Bu cümle şöyle anlaşılmalıdır: Sakın yanlış anlamayın diyen 

öğretmendir. İnsanların yazdığı kitapları bile anlamayan insanla-

rın, Allah'ın "Rabça” diliyle gönderdiği âyetleri doğrudan anlaya-

bileceklerini iddia etmeleri sadece kendini bilmemekten kaynak-

lanabilir. Böyle düşünen birinin Peygamber’den, yani vahyin mu-

hatabından, yani Kur’ân dışında da vahiy alan bir muallimin elin-

den aldığı "Kur’ân'ı açıklama” yetkisini, belki de Arapça bile bil-

meyen kendisinde görmesinin ne kadar tutarlı bir düşünce ol-

duğu tartışmalıdır. Tutarlı diyoruz, çünkü bu kişi kendi içinde tu-

                                                           
26 Bkz. Zehv, el-Hadîs ve'l-muhaddisûn, s. 15-16; Koçkuzu, Hadis 
İlimleri, s. 42; Ali Yardım, Hadis, I, 43. 
27 Mesela bkz. Enfâl, 67; Tevbe, 43; Abese, 1-2. 
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tarlı olacaksa –ki, olmalıdır- namaz, zekât, hac gibi temel ibadet-

ler ile muâmelât konularının detaylarıyla ilgili de Kur’ân dışından 

herhangi bir bilgi kabul etmemesi gerekir.  

Nitekim bu tutarlığı gösteren "Ehl-i Kur’ân” cemaati Hin-

distan'da, meselâ namaz konusundaki belirleme yetkisini zama-

nın idarecilerine bırakmaktadır. “İbadetler konusundaki hadisleri 

alırız ama…” denilirse bu takdirde kendini yalanlamış olacaktır. 

Zira ibadet olan ile olmayan ayrımını kim, nasıl yapacaktır? Yani 

kısacası Hz. Peygamber'in Kur’ân'ı açıklama görevini elinden 

alanlar aslında "keyiflerine göre”yorumlayacakları bir Kur’ân pe-

şindedirler.  

Sünnet/hadisler onlara bu serbestliği (serbest kelimesi, ba-

şıbozuk, başına buyruk demektir) tanımadığı için de bu değerli 

hazineyi ortadan kaldırma gayreti göstermekteler. Burada büyük 

tâbiî âlimlerden Muhammed b. Sîrîn’in (h. 110/728) şu önemli sö-

zünü hatırlamak gerekir: "Bu hadisler dindir; dolayısıyla dininizi 

kimden aldığınıza iyi bakın."28 

İslâm tarihi boyunca, ilk dönem haricîlerin kısa bir sürelik 

iddiaları dışında, sünnetin dindeki yerini tartışan hiç bir kesim 

olmamıştır. Ta ki, 19. asra kadar. Sömürgecilik hareketleri teme-

linde ortaya çıkan oryantalist çalışmalar İslâm toplumlarını “top-

lum yapan” dinamikleri tespit edip birer birer tahrip etmeye baş-

ladılar. Gördüler ki Müslümanları toplum yapan şey sünnettir. 

Belki de bu yüzden İslâm toplumunun adı Ehl-i Sünnet olmuş-

tur; Ehl-i Kur’ân değil.  

Sünnetten uzaklaşan Müslümanın Müslüman kalması 

mümkün olamayacaktır. Herkesin kafasına göre yorumlayıp key-

fine göre yaşadığı bir Kitap, toplumsal birliği sağlayamaz. Üm-

                                                           
28  Bk. Müslim, Mukaddime 5; Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-
rivâye, Beyrut 1988, s. 121-122. 
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mete birliğini veren, Kur’ân’ın herkes tarafından aynı şekilde an-

laşılmasını sağlayan unsur sünnet olmuştur. Sünnetin, başkala-

rına rivayet edilen, nakledilen bilgilerine de "hadis” denilmiştir. 

Yani hadis bizi sünnete, sünnet de Kur’ân'a götürmektedir. Dola-

yısıyla hadisler bunun için çok önemlidir. Hadisi reddeden, so-

nuçta Kur’ân'ı da "murad-ı ilahîye” göre değil, kendi heva ve he-

veslerine göre anlamış olacaktır. "Kur’ân'ı aklına göre tefsir eden, 

isabet de etse hata etmiş olur."29 mealindeki hadis de tüm sözlerin 

dikkate alınması gerektiğini pekiştirmektedir. 

6. Sünnet ve Toplum 

Toplum içinde yaşamanın bir takım zorunlulukları vardır. 

Tek başına yaşayan varlıklar olsaydık, belki her birimiz her iste-

diğimizi yapabilirdik. Ancak, hep bir arada yaşıyoruz ve bunun 

bizlere yüklediği bazı sorumluluklar vardır. 

İnsanlığın cehalet karanlığı içinde bocaladığı bir zamanda 

“âlemlere rahmet olarak” gönderilen Hz. Peygamber (s.a.v.), 

yaklaşık 23 yıl süren tebliğ mücadelesi boyunca, getirdiği vahiy ile 

susayan gönüllere su serpmişti. O, Kur’ân'ı hem tebliğ ediyor; bil-

diriyor, hem de bizzat kendi hayatında yaşayarak ümmetine ör-

nek oluyordu: “Andolsun, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için 

Allah Rasûlü'nde son derece güzel bir örnek vardır.”30 

İslâm dünyasının bugün içinde bulunduğu utanç verici du-

rumdan kurtulabilmesinin yegâne çaresi, Hz. Peygamber'in 

(s.a.v.) ifadesiyle “Allah'ın kitabına ve Rasûlü’nün sünnetine sım-

sıkı sarılmaktır.”31 Öyleyse Müslümanım diyen insanın bu iki kay-

nağı, gerçek mahiyetiyle bilmesi gerekir. Rasûlullah'ın bize sun-

duğu her şeyi almamız ve yasakladığı her şeyden de kaçınmamız 

                                                           
29  Bk. Ebû Davûd, İlim 5; Tirmizî, Tefsir, 1. 
30  Ahzâb, 21. 
31  Bk. Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 37; Tirmizî, Menâkıb, 31; Dârimî, 
Fedâilü’l-Kur’ân, 1. 
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Kur’ân'da emredilmektedir: “Peygamber size ne verdiyse alın; size 

neyi yasakladıysa ondan sakının.”32 

Bu şu demektir: Sünnete uymadan bir İslâm kişiliği, bir 

Müslüman şahsiyeti düşünülemez. O halde günümüz Müslümanı 

hem kültür dağarcığında sıhhatli bir sünnet ve hadis bilgisine yer 

vermek, hem de bunları hayatına yansıtmak zorundadır. Özlenen 

“Müslüman insan modeli” ancak bu şekilde oluşabilecektir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi peygamberlik döneminde 

Müslümanlar için sadece bir dinî lider, mürşid veya vaiz değildir. 

O, aynı zamanda toplumun önderi, hükümdarı, hâkimi, yöneti-

cisi, kanun hazırlayıcısı, efendisi, öğretmeniydi. Bu yüzden hiçbir 

zaman, sadece namaz, oruç ve hac farizasıyla ilgili verdiği talima-

tın Müslümanlar arasında yayılmış olması ve diğer konularda öğ-

rettiği şeylerin yalnızca, vaaz, hutbe veya tavsiyeler olarak bir 

yana bırakılması gibi bir durum ortaya çıkmamıştır. Gerçekte 

olan şuydu: Nasıl öğrettiği namazlar derhal kılınmaya başlandı ve 

toplumun her ferdi bunları aynen tatbik etmeye başladı; evlilik, 

boşanma ve mirasla ilgili belirlediği kanunlar da Müslüman aile-

lerde uygulanmaya başladı. Alış-verişle ilgili koyduğu kurallar 

çarşıda-pazarda geçerli oldu. Davalar ile ilgili verdiği kararlar, 

devletin ve ülkenin kanunları oldu. Savaşlarda düşmanlara yap-

tığı muamele, fethedilen yerlerde halka karşı izlediği politika dev-

letin politikası oldu. Yani, bir peygamberin sadece Allah'ın 

kelâmını insanlara iletinceye kadar peygamber olup, daha sonra 

alelade bir insan olduğunu kabul etmek mümkün değildir. 

Sahabeden itibaren Müslümanlar, Süfyan es-Sevrî'nin: 

“İnsan başını bile hadise göre kaşımalıdır!”33 sözünü doğrulayacak 

derecede her işte Hz. Peygamber'e uymada titizlik 

                                                           
32  Haşr, 7. 
33  Sem‘ânî, Ebû Sa‘d Abdülkerim, Edebü'l-imlâ ve'l-istimlâ, nşr. Max 
Weisweiller, Leiden 1952, s. 109. 
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göstermişlerdir. 34  Çünkü sünnete uymak fertten topluma bir 

açılımla tutum değişikliğine yol açacak, toplum içinde davranış 

birliği sağlayacak, fertlerin zihniyetlerini oluşturacak, onlara yeni 

bir hayat anlayışı ve dünya görüşü verecek ve değer yargılarını 

yerleştirecektir. 35  ve nihayet İmam Mâlik diyor ki: “Sünnetler 

Nuh’un gemisi gibidir; ona binenler kurtulur, kim de ondan geri 

kalırsa boğulur.”36 

İnsan ve toplum, biri olmadan diğerinin olamayacağı iki 

kavram, birbirini gerektiren iki unsurdur. Beraber yaşayan insan-

lar toplumu meydana getirirler; toplum da içinde yaşayan insan-

ları etkiler, değiştirir. 

İnsan yaratılıştan toplumsal bir varlıktır. 37  Yeryüzünde 

yaşamaya başladığı ilk günden itibaren, irili-ufaklı gruplar 

halinde yaşayagelmiştir. Zaman ilerledikçe insanlar arasındaki 

ilişkiler gelişip karmaşıklaşmış ve insan, hem kendini, hem de 

içinde yaşadığı insan gruplarını tanımak ihtiyacını hissetmiştir. 

Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı çalışmalar, devamlı bir gelişme 

süreci izlemiş; araştırmalarını “insan ve insanlar” konusu 

üzerinde yoğunlaştıran pekçok bilim ve düşünce adamının 

katkılarıyla bugünkü seviyesine ulaşmıştır. 

Tarihin hiçbir döneminde dini bulunmayan bir toplum bi-

linmemektedir. Her din, kendi mensuplarına bir davranış biçimi, 

bir dünya görüşü ve bir hayat tarzı sunmaktadır. Tartışmasız ev-

rensel bir din olan İslâm, ahiret hayatı yanında, belki daha da 

                                                           
34  Abdullah Aydınlı, Sünen-i Dârimî -Tercüme ve Şerh-, I-VI, İstanbul 
1994-1996, I, 17. 
35  Topyekûn bir inkılâp hareketi olan sünnet, insanlarda uygun 
olmayan çağrışımlar yapacak isimleri de (şahıs, lakâp, kabile, yer, meyve 
vs.) değiştirerek bunları sistemin yapısına uygun hâle getirmiştir. Bk. 
Rûdânî, Büyük Hadis Külliyatı -Cem'u'l-fevâid-, trc. Naim Erdoğan, 
İstanbul, İz Yayıncılık, I-V, IV, 294-301 (hadis no: 8128-8177). 
36  el-Hûlî, Abdülazîz, Miftâhu’l-cenne, s. 94. 
37  Bk. Gazzâlî, el-İhya, III, 225; Elmalılı, II, 741. 
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fazla, fert ve toplum olarak bu dünyayı şekillendirmeyi istemek-

tedir. Zira ahiret hayatı, bu dünyada yapılanlara göre oluşacak bir 

hayattır. 

İslâm toplumu, topyekûn bir İslâmî zihniyetin ürünüdür. 

Kur’ân ve sünnet kaynak olarak bu toplumun asıl kökleridir. Hz. 

Peygamber’in bizzat oluşumunu gerçekleştirdiği ilk İslâm toplu-

mundan uzaklaşıldıkça, bu kaynakların doğru anlaşılması ama-

cıyla geliştirilen bilim dalları (fıkıh, hadis, kelâm, ahlâk, tasavvuf, 

dil bilimleri vs.), bu zihniyetin oluşumunu sağlamışlardır. 

Kısaca din tek tek fertlerde yaşanmakla beraber, sosyal 

muhtevâsı ile oluşturduğu ruh, mensupları tarafından paylaşıl-

maktadır. Fertler üzerinde başlayan tesir hayatlarına yansır, on-

ları birbirine yaklaştırır. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütün 

faaliyetlerinde ve dinî olmayan meselelerde bile onların belirli ve 

ortak tavırlar göstermelerini sağlar. 

İslâm toplumunun yapısı ve temel özellikleri, müşahhas 

olarak “sahabe” hayatında görülmektedir. Hadis ilminde de müs-

tesna bir konumu bulunan sahabe nesli, “bütün hayatlarını ola-

bildiğince, Kur’ân ve hadiste ifadesini bulan ilahî iradeye göre dü-

zenlemeye”38 son derece özen göstermişlerdir. 

Bu anlayışın altında yatan en önemli gerçeği, sahabenin 

içinde taşıdığı engin peygamber sevgisinde aramak gerekmekte-

dir. Daha önce de belirtildiği üzere, “sahabîler, Allah ile devamlı 

surette irtibatta bulunduğunu bildikleri Peygamber’e samimi-

yetle inanıp bağlandıkları için O’nun her buyruğunu ve her hare-

ketini büyük bir dikkatle takip ederek hafızalarına nakşediyor-

lardı.”39  

                                                           
38  Hodgson, İslâm’ın Serüveni, I, 271 
39  Kandemir, “Hadis”, DİA, XV, 30. Sahabenin peygamber sevgisi için 
bk. Avcı, Seyit, Sahabe Devrinde Peygamber Sevgisi, MÜSBE, İstanbul 
1992, 1-122, Basılmamış Yüksek Lisans tezi. 
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Nedvî’nin isabetle söylediği gibi, sahabe yalnızca Kur’ân-ı 

Kerim okumaları sayesinde sahabe olmamışlardır. 40  Sözlükte 

dost, arkadaş anlamına gelen sahabenin bağlı olduğu kişi sadece 

Hz. Peygamber idi. Yani sahabenin, “sahabe” diye isimlendirilişi 

yalnızca Hz. Peygamber’e arkadaş olduklarına binaendir.41 

Sahabe, Hz. Peygamber’in huzurunda, hemen her zaman 

sanki başlarında kuş varmış gibi davranırlardı.42 “Müslüman, di-

ğer Müslümanların dilinden ve elinden sâlim olduğu kimsedir. 

Mü’min ise, insanların kanları konusunda güvende olduğu kimse-

dir.”43 buyuran Hz. Peygamber’e bağlılığı tam bir itaatkâr44 dere-

cesinde olan Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634), bu hadisi doğrular mahi-

yette şunları söylemektedir: “Allah Rasûlü vefat ettiği zaman bu 

ümmetin fertleri arasında, birbirinden, kamçı ile olsun bir defa vu-

rarak öç almak isteyen ve küçük ölçüde dahi zulüm ve tecavüzden 

şikâyet eden kimse yoktu.”45 

Abdullah b. Mes‘ûd (ö. 32/652), Kur’ân’da belirtilmeyen bir 

hususta niçin lanet ettiğini soran kadına, Kur’ân’ı tam okusaydın 

görürdün, demiş: “Rasûl size neyi verirse alın.”46 âyetini okumuş-

tur.47 Bunun gibi pekçok sahabî, herhangi bir davranışının sebebi 

                                                           
40  Nedvi, Devrü’l-hadis, s. 8-9 
41  Muhammed Esed, ashabın bu sevgisini, onların hadisler 
konusundaki güvenilirliklerinin bir sebebi olarak da 
değerlendirmektedir. Bk. Yolların Ayrılış Noktasında İslâm, s. 101-103 
42  İbn Mâce, 1549; Ebû Dâvud, 4753; Nesâî, 2001. Sahabenin, oldukça 
hareketli ve sıkıntılı yolculuk durumlarında bile böyle davrandıklarına 
dair bk. İbn Ebî Şeybe, VII, 436 
43  Tirmizî, 2627; Nesâî, İmân 8 
44  Uğur, İslâm Toplumu, s. 57 
45  Taberî, Târîh, III, 224. 
46  Haşr, 7 
47  Buhârî, Libâs 87, 86, Tefsîr(Haşr) 4; Müslim, Libâs 120; Ebû Dâvud, 
4169. 
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sorulduğunda bunu, “Peygamber (s.a.v.) böyle yapardı” şeklinde 

izah etmiştir.48 

Ashabın Hz. Peygamber’in her davranışını gönülden be-

nimsemelerine, bunlar dışında verilebilecek misaller hadis külli-

yatımızda çok miktarda yer almaktadır.49 Netice itibariyle ilk ne-

sil, tam anlamıyla bir din toplumuydu. Cahiliyeti bütün gerçekli-

ğiyle tanımış ve ardından İslâm’a girmiştir.  

İlk nesil, aynı zamanda akide yolunda sıkıntılara en çok 

katlanan nesildir. Cahiliyyenin bütün baskı ve işkencelerine sab-

retmişlerdir. Bizzat kendi hayatındaki büyük değişikliği görmüş; 

cahilî bir hayat ile İslâmî hayat arasındaki farkı kavramışlardır.  

Ka‘b b. Mâlik (ö. 53/673), Tebük seferine katılamamasından 

dolayı dünyanın kendilerine dar geldiği günlerde, bunu bir fırsat 

bilerek Suriye’ye gelip kendilerine katılmasını isteyen Gassan kra-

lının mektubunu yakabilme gücünü göstermiştir.50 

İslâm’ın mukaddes kitabı Kur’ân-ı Kerim, oluşturulmak is-

tenen toplum için elbette hayatî önem taşımaktadır. Çünkü bu 

toplum ancak onun ilkeleri üzerinde yükselecektir. Fakat 

Kur’ân’da sosyal, kültürel, politik, ekonomik vs. problemlerle il-

gili ayrıntılı kanun ve düzenlemelerin, hatta bizzat Kur’ân’ın çok 

önem verdiği namaz ve zekât gibi ibadetler hakkında bile detaylı 

                                                           
48  İbn Mâce, 2948; Ebû Dâvud, 1887; Mâlik, Kasru’s-salât 7; Ahmed, II, 
65, 94; İbn Mâce, 1066; Nesâî, Salât 3, Taksîru’s-salât 1; Heysemî, III, 240. 
49  Tayâlisî 331; Ahmed, I, 313, II, 532; Buhârî, Ezân 119; Müslim, Mesâcid 
32; Ebû Dâvud, 845, 986, 995, 1004; Tirmizî, 258, 283, 291, 297, 366; 
Nesâî, İftitâh 13, Sehv 66, Tatbik 2, 105; İbn Huzeyme 706; Hâkim, I, 230, 
267. 
50  Gassânîler Arap Yarımadası’nda dönemin en büyük gücüydü. Arap 
şairleri sık sık Gassânî sarayını ziyaret ederlerdi. Hassân b. Sâbit (ö. 
54/673) ile Ka’b b. Mâlik de bunlardandı. Gassân kralı el-Hâris b. Ebî 
Şemir’in Ka’b b. Mâlik’e gösterdiği ilgi, bu tanışıklıktan kaynaklanmış 
olmalıdır. Ayrıca, bu hadise, yeni kurulan İslâm toplumunun yabancı 
devletler tarafından ne kadar yakından izlendiğini de göstermektedir. 
Bk. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 328-330; Bûtî, Fıkhu’s-sîre, s. 421 
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bilgilerin bulunmadığı bir gerçektir. O halde Kur’ân toplumu na-

sıl yönlendirebilecektir? 

Bu sorunun bir tek cevabı vardır. Kur’ân’ın asıl fonksiyonu, 

İslâm dininin entelektüel ve ahlâkî temelini açıkça ortaya koyup 

bunları misallerle güçlendirmek ve kalplere işlemektir. İslâmî ha-

yat düzenini, Kitap’taki düsturlara uygun bir şekilde birey ve top-

lum için pratiğe aktarma görevi Hz. Peygamber’e verilmiştir. Yani 

“Kur’ân, Hz. Peygamber’in sünneti ile birlikte alındığı ölçüde ek-

siksiz bir hayat düsturudur.”51 

Kur’ân’ın bizzat kendisinden anlaşılmaktadır ki, İslâm’ın 

ikinci kaynağı sünnettir. Hz. Peygamber’i sadece bir teoriysen 

olarak görmeye çalışmak, işin daha başında hatalı bir yola girmek 

olur.52 Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’i mü’minlerin uymaları ge-

reken yegâne misal olarak tavsiye edip seçmiş bulunmaktadır.53 

Bu misal oluş, Rasûlullah’ın bütün tavır ve davranışlarını, hare-

ketlerini kapsayıcı bir özellik taşır.54  

Hz. Peygamber sözlerinde ve tavırlarında, kısaca 

şemâilinde de yegâne örnektir.55  Çünkü bir peygamber sadece 

kurye vazifesi gören bir postacı değil, fakat kâmil bir modeldir.56 

Kur’ân’da Hz. Peygamber’e bir takım görevler verildiği an-

laşılmaktadır. Bu görevler: 1. Şahit olma, 2. Uyarıcı, 3. Müjdeleyici, 

4. Öğüt verme, 5. Davet, 6. Tebliğ, 7. Tilâvet, 8. Ta‘lim, 9. Beyan, 

10. Tezkiye şeklinde sıralanabilmektedir.57  Hatta bazen bir tek 

âyette bu görevlerin hemen tamamını ihtiva edebilen ifadeler bu-

lunmaktadır. Meselâ: 

                                                           
51  Bk. Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, I, 33 
52  Küçük, Sevgi Medeniyeti, s. 197-198. 
53  Ahzâb, 21 
54  Küçük, “Kur’ân - Sünnet Birlikteliği”, s. 131 
55  Küçük, Sevgi Medeniyeti, s. 198. 
56  Ahsen, “Mevdûdî’nin Sünnet Müdafaası”, s. 80. 
57  Bk. A‘zamî, İslâm Fıkhı ve Sünnet, s. 28-29; Erul, Sahabenin Sünnet 
Anlayışı, s. 80-91. 
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1. Kur’ân verildiğini belirten, 

2. Kitab’ı öğretmesi, 

3. Hikmet’i öğretmesi ve 

4. Fert ve toplum olarak insanları tezkiye etmesi istenmiş 

olan âyet, Kur’ân’da birçok kez tekrarlanmıştır.58 Buna göre ha-

yatının her safhası Kur’ân’ın emir ve yasakları ile çerçevelenmiş 

örnek bir hayat59 olan Hz. Peygamber, Kur’ân-ı Kerim’i insanlara 

tebliğ etme60 ve açıklama61 vazifesi ile yükümlü kılınmıştır. Bu va-

zifeyi kendisine tevdi eden de Allah’tır.  

Eğer peygamberliğe iman zaten vahye imanın asıl teme-

liyse, itaat eden için Peygamberimiz (s.a.v.), Allah’ın bir emrini 

Kur’ân-ı Kerim şeklinde iletsin ya da O’nun kendi emri veya ha-

reketi olarak göstersin, ne fark eder?62 O, tek Yaratıcı, insan mut-

luluğunun değişmez kaynağı olan özgürlük, adalet ve dayanışma 

ilkelerini bize O’nun aracılığıyla bildirmiştir. İnsanlığa en doğru 

insanlık dinini tebliğ etmekle, ona en sahih din niteliği kazandı-

ran Peygamberdir.63 Bizzat Hz. Peygamber, kendisine uyma nok-

tasında, davet ettiği şeyi “hayat” olarak niteleyen Kur’ân’ı delil 

göstermektedir.64  

Bir kitap getirmeden gönderilen ve görevi sadece önceki ki-

tabın hükümlerinin uygulanmasını sağlamak olan pekçok pey-

gamberin varlığı, anlaşılması için “Kitab”ın tek başına yeterli ol-

madığını; onu anlatan, açıklayan, yaşayan birisinin mutlaka bu-

lunması gerektiğini göstermektedir. Bir “Kitap” varken gönderi-

len bu nice peygamber, insanlara “sünnet”leriyle yol göstermeyi 

                                                           
58  Bk. Bakara, 125, 129; Âl-i İmrân, 164; Cum‘a, 2. Bk. Mevdûdî, Tevhid 
Mücadelesi, I, 240 vd. 
59  Küçük, Sevgi Medeniyeti, s. 197. 
60  Mâide, 67. 
61  Nahl, 44. 
62  Mevdûdî, Sünnetin Anayasal Niteliği, s. 106. 
63  Said Halim Paşa, Toplumsal Çözülme, s. 153. 
64  Enfâl, 24. Bk. Ebû Dâvud 1458. 
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hedeflemişlerdir. Bu da dinin yaşanmasında bir “sünnet” in, bir 

“model” in varlığının zarûretini ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber’in yaptığı açıklamalar, hadis kaynaklarımı-

zın gerek değişik bölümlerinde yeri geldiğinde ve gerekse müsta-

kil olarak düzenlenen Kitâbü’t-Tefsîr bölümlerinde bir arada ola-

cak şekilde derlenmişlerdir. Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı bu kadar 

çeşitli şekillerde açıklayabilmesi, O’nun Kur’ân’ı bütün boyutla-

rıyla en iyi anlayan bir insan olduğunun göstergesidir. Kur’ân ile 

bu kadar iç içe yaşayan Hz. Peygamber’in onu en doğru ve Al-

lah’ın kastettiği mânâya en uygun olarak anladığı tartışılmaz. 

“Hz. Peygamber’in din olarak ortaya koyduğu her şey.”65 

demek olan Sünnet, Kur’ân’ı açıklaması / uygulaması sadedinde 

vazgeçilmezdir. İlk İslâm toplumunun en önemli avantajlarından 

biri, Kur’ân’ın Hz. Peygamber tarafından nasıl uygulandığına şa-

hit olmaları idi. Bu sayede belki de pekçok ihtilâf, daha ortaya 

çıkmadan çözümlenmiş oluyordu. “Bir peygamber olarak Hz. 

Muhammed, hemen, getirdiği ve bu nedenle inananlar üzerinde 

kesin bir otoriteye sahip olduğu mesajın manevî tazammunlarını 

yorumlamaya selâhiyetli kişi olarak benimsenmişti.”66  Kur’ân-ı 

Kerim’in faydasız teferruattan kaçınıp, konuları mücmel olarak 

verme metodu, sahabeyi sünnete müracaata mecbur bırakmıştır. 

Aslında sünnet tatbikatı olmasaydı Kur’ân-ı Kerim onlara yabancı 

kalır, hiç değilse onu anlamaları zorlaşırdı.67 Hz. Peygamber’in 

içinde bulunmadığı çağdaş İslâm toplumlarında ise bu vazife 

O’nun sünneti aracılığıyla yerine getirilmek durumundadır. 

Zira ne Kur’ân’ı peygamber olmadan, ne de peygamberi 

Kur’ân olmadan düşünmek mümkündür. Sahih sünnetle amel et-

mek, Kur’ân ile amel etmek anlamına gelir. Çünkü dinin hüküm-

lerinin hayata nasıl uygulanacağının bilgisini tamamen 

                                                           
65  Bigiyef, Kitabü’s-Sünne, s. 7. 
66  Hodgson, İslâm’ın Serüveni, I, 109. 
67  Uğur, İslâm Toplumu, s. 73. 
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Kur’ân’dan anlayıp öğrenmek mümkün değildir. Bu konuda sün-

netin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır.68 

İşte sünnet, Kur’ân’ın herkes tarafından aynı şekilde anla-

şılmasını temin eder. 69  Aksi takdirde dinin anlaşılması husu-

sunda hadislerin dikkate alınmamasının doğuracağı en büyük 

tehlike, şahsî görüşlerin ön plâna çıkması ve bunun tabiî sonucu 

olarak herkesin kendi anlayışını isabetli görmesi yüzünden dinde 

büyük bir kargaşanın yaşanmasıdır.70 İslâm’ın temel Kitabı’nın 

bir anlamda tamamlayıcısı durumunda olan sünnet ve hadis ilmi-

nin71 Müslümanlar için taşıdığı önem genel olarak iki ana başlık 

altında toplanabilir: “Kur’ân-ı Kerim’i anlamak” ve “Kur’ân-ı Ke-

rim’in hükümlerini uygulamak”tır.72 

Kur’ân ilkelerinin pratiğini sünnet somutlaştırmıştır.73 Hz. 

Peygamber Kur’ân-ı Kerim’i bir taraftan açıklayarak onun, Al-

lah’ın muradına uygun ve daha iyi anlaşılmasını sağlamış, diğer 

taraftan ona uygun yaşayışı ile de nasıl tatbik edilebileceğini bil-

fiil göstermiş ve ümmetine “güzel bir örnek”74 olmuştur. Bu du-

rumu, Hz. Peygamber’in ahlâkını soranlara Hz. Âişe’nin (ö. 

57/676): “O’nun ahlâkı Kur’ân’dan ibaretti!” şeklinde verdiği ce-

vabı75 çok güzel ifade etmektedir.76 

Aynı dine inanan insanların oluşturduğu bir toplumda aynı 

şekilde yapılması gereken faaliyetlerin başında ibadetler gelmek-

tedir. Sünnetin sadece bu noktada oynadığı rol bile onun toplum-

sal önemini vurgulamaya yetecek büyüklüktedir. 

                                                           
68  Küçük, “Kur’ân - Sünnet Birlikteliği”, s. 156. 
69  Bk. Elmalılı, I, 594-595. 
70  Kandemir, “Hadis”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XV, 46-47. 
71  Hatiboğlu, “Hz. Aişe’nin Hadis Tenkitçiliği”, s. 59. 
72  Aydınlı, Sünen-i Dârimî, I, 8. 
73  Çakan, “Model ve Metodoloji Olarak Sünnet”, s. 242. 
74  Ahzâb, 21. 
75  Müslim, Müsâfirîn 139. 
76  Aydınlı, Sünen-i Dârimî, I, 12. 
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Özellikle hac konusundaki detaylar, sünnetin ibadetler ko-

nusundaki yerini belirtmek açısından son derece önemlidir. Bu-

gün bile hacı adayları için rehberlerin görevlendirilmesi, bu iba-

detin “örneksiz” olamayacağının en açık göstergelerinden biri-

dir.77 Oruç ve zekât ibadetleri konusundaki detaylar da yine sün-

netin verilerine göre şekillenmiştir. 

Din denilince ilk akla gelen şüphesiz bu dinin öngördüğü 

ibadetlerdir. Aynı dine inanan insanların aynı şekilde ibadet et-

meleri gerektiği de tartışmadan uzaktır. Fakat tarih boyunca bu 

konuda bile pekçok ihtilâfın meydana geldiği ve çeşitli mezhep-

lerin oluştuğu bilinmektedir.  

Toplumun asgarî müşterekleri arasında önemli bir yer tu-

tan ibadetlerin tek bir düzen içerisinde yapılması, İslâm toplumu 

içinde sünnet sayesinde gerçekleşmiştir. Kur’ân’ın namaz, oruç, 

zekât, hac gibi ibadetlerdeki mücmel emirleri sünnetle yaşanır 

hale getirilmiştir. Aksi halde herkes dilediği gibi namaz kılar, 

zekâtını istediği kadar verir, birileri vakfe yaparken, diğerleri he-

nüz Mekke’ye bile varmamış olabilirlerdi. 

Elbette ki, sünnetin Kur’ân’ı açıklama boyutları sadece iba-

detlerle sınırlı değildir. Hemen hemen her konudaki bütün öğre-

tileri kısa ve öz olan Kur’ân’ın toplum tarafından yeterince anla-

şılabilmesi ve dolayısıyla da uygulanabilmesi, sünnete ihtiyaç 

duymaktadır. Sünnet, bünyesinde kapsamış olduğu Nebî 

(s.a.v.)’in söz, fiil, onay ve sıfatlarıyla, Müslüman fert, Müslüman 

aile, Müslüman toplum ve Müslüman devletteki İslâmî hayat için 

detaylı bir yöntem vermektedir. Kur’ân anayasa konumunda, 

                                                           
77  Mâlik, Hac 194; Ahmed, I, 71; II, 86, 139; IV, 393, 395, 397; Dârimî, II, 
66; Buhârî, Hac 25, 32-33, 69, 87, 102, 118, Umre 11; Müslim, Hac 147-8, 
154-6, 204, 310, 358; İbn Mâce, 2896, 2970, 3074; Ebû Dâvud, 1768, 1798-
9, 1905, 1969; Tirmizî, 813, 2998; Nesâî, Menâsik 49, 50, 196, 220; 
Dârekutnî, II, 218. 
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sünnet ise onu açıklayıp yorumlayan kanun ve yönetmelikler po-

zisyonundadır.78  

Kur’ân-ı Kerim’in mücmel olan, beyana ve tefsire ihtiyaç 

hissettiren birçok âyetleri, Hz. Peygamber’in sünneti ve hadisleri 

ile açıklanmış, uygulama alanına konulmuş ve ümmetin hayat 

tarzı haline gelmiştir. Böylece sünnet bir nevi “yaşayan ve yaşanı-

lan Kur’ân” olma özelliğine sahip olmuştur.79 

Sünnetin Kur’ân’ı açıklama metodlarından sayılabilecek bir 

diğer husus da, Kur’ân’da var olan hükümleri uygulama sahasına 

koymasıdır. Başta İslâm’ın dört temel ibadeti olmak üzere, nikâh, 

boşanma, alış-veriş, ticarî ilişkiler, cezalar vs. gibi Kur’ân’da yal-

nızca temel ilkelerinin belirtildiği emir, yasak ve muameleler sün-

net aracılığıyla uygulanarak, insanlara/topluma bu ilkelerin nasıl 

anlaşılması gerektiği gösterilmiştir. 

Sünnette, namaz, zekât, oruç ve hac gibi, dinî uygulamala-

rın özünü temsil eden dört büyük ibadetin tafsilatı vardır.80 Na-

mazın Kur’ân-ı Kerim’de sadece emir olarak belirtilmesi,81 rükû‘ 

ve secde gibi rükünlerinin yalnızca isimlerinin geçmesi,82 herkes 

tarafından aynı tarzda yerine getirilmesi gereken bir ibadet biçi-

mini güçleştiriyordu. Halbuki sünnet, Allah’ın istediği mânâda 

namazın nasıl kılınacağı hususunda çok ince detaylar getirmiştir.  

                                                           
78  Kardâvî, Sünnetin Anlaşılmasında Yöntem, s. 85. 
79  Küçük, “Kur’ân - Sünnet Birlikteliği”, s. 141. 
80  Kardâvî, Sünnetin Anlaşılmasında Yöntem, s. 86 vd. 
81  Bakara, 110, 238; Nisâ, 77, 103; Enfâl, 3; Tevbe, 71 vs. 
82  Ayrı ayrı âyetlerde zikredilenler dışında her ikisi bir arada olarak bk. 
Bakara, 125; Tevbe, 112; Hacc, 26, 77; Feth, 29. 
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Meselâ, gusül83  veya abdestin alınış şekli,84  niyet etmek, 

onun üstünlüklerine (faziletlerine) kavuşmak ve rûhen hazırlan-

mak, mescide giderken atılan adımların sevabı ve bu esnada edi-

lecek dualar, mescide giriş âdâbı, tahiyyetü’l-mescid, revatib sün-

netler, namazı beklemenin fazileti, cemaatle namazın sevabı, 

ezan ve ikametin sevabı, imametin fazileti, yüceliği ve hükümleri, 

namazda imamın hareketlerine tabi olmak, safları düzeltmek, 

mescidde ilim ve zikir halkaları oluşturmak, mescidden çıkış 

âdâbı ve bu sırada okunacak dualar vs. vs.85  

Yani bütün çeşitleriyle namaz, Hz. Peygamber tarafından 

şekillendirilmiştir. Kur’ân’ın “Namaz kılınız.” emrini, hem bir na-

mazın kendi içinde, kıyâmı, kıraatı, rükû‘u, secdesi ve ka‘desiyle 

kılınış şekli (dikey olarak), hem de namazın vakitleri, cuma, bay-

ram, sefer, korku, teravih, cenaze, cem‘, farz, nafile vs. gibi farklı 

namaz çeşitlerini (yatay olarak), “Beni nasıl namaz kılarken görü-

yorsanız öyle namaz kılın.”86 buyuran Hz. Peygamber öğretmiştir. 

Hz. Peygamber’in öğrettiği namaz kılma şekli, kendisinden 

sonra sahabîleri tarafından titizlikle takip edilmiş, onlar da bil-

diklerini kendisinden sonra gelenlere öğretmeyi amaçlamışlardır. 

Namaz konusunda durum böyleyken, Hindistan’da ortaya 

çıkan ve kendilerine “Ehlü’l-Kur’ân/Kur’âniyyûn (=Kur’âncılar)” 

diyen bazı kimseler, bütün bunları dikkate almamışlar ve nama-

zın nasıl kılınacağının, devlet başkanı tarafından zamana ve ye-

rine göre belirleneceği iddiasında bulunmuşlardır.87 Elbette bu 

                                                           
83  Mâlik, Tahâret 67; Tayâlisî 474; Dârimî, I, 191; Buhârî, Gusl 1, 9; 
Müslim, Hayd 35-36; İbn Mâce, 574; Ebû Dâvud, 242; Tirmizî, 104; Nesâî, 
Gusl 16, 19. 
84  Dârimî, I, 178; İbn Mâce, 404; Ebû Dâvud, 111-113; Tirmizî, 49; Nesâî, 
Tahâret, 74-75; İbn Huzeyme, 147; Heysemî, I, 234. 
85  Nedvi, Devrü’l-hadis, s. 16-17. 
86  Buhârî, Ezân 18, Edeb 27, Ahbâru’l-âhâd, 1. 
87  A‘zamî, Dirâsât, I, 29; Aydınlı, Sünen-i Dârimî, I, 10. 
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iddianın arkasında sünnetin dindeki yerini ve değerini inkâr etme 

anlayışı yatmaktadır. 

Namaz için söylenenlerin hemen tamamı İslâm’ın diğer 

ibadetleri konusunda da geçerlidir. Deyim yerindeyse Kur’ân iba-

detin adını koymuş, sünnet açıklamış, öğretmiş ve uygulamıştır. 

Haccın, zekâtın ve orucun bütün uygulanabilirliği de yine sün-

netle sağlanmıştır. Hadis külliyatımızdaki Kitâbü’l-Hac’lar, 

Kitâbü’z-Zekât’lar ve Kitâbü’s-Savm/Siyâm’lar bunun örnekleriyle 

doludur. 

7. Sonuç 

Allah kullarından ne istediğini, peygamberler vasıtasıyla in-

sanlara bildirir; buna vahiy denir; vahiy şifâhî ve/veya hem şifâhî 

hem kitap şeklinde olabilir; bunun takdiri tamamen vahyin sahibi 

Allah’a aittir. Yani bir peygamber, aldığı vahiylerin bir kısmını 

daha önemli görerek kendi inisiyatifiyle kitaplaştırma yolunu ter-

cih edemez. 

Kur’ân’da isimleri geçen ile bir hadiste kendisine suhûf ve-

rildiği belirtilen toplam yirmi altı peygamberi “ismen ve cismen” 

tanıyoruz. Bunlardan kendisine kitap verilenlerin sayısı toplamda 

sekiz peygamberdir. Bu peygamberler ve verilen “metin” şunlar-

dır: on sahîfe Hz. Âdem’e, elli sahîfe Hz. Şît’e, otuz sahîfe Hz. 

İdrîs’e, on sahife Hz. İbrâhim’e, Tevrat Hz. Mûsâ’ya, Zebûr Hz. 

Dâvûd’a, İncil Hz. Îsâ’ya ve Kur’ân Hz. Muhammed’e verilmiştir. 

Kalan on sekiz peygambere herhangi bir kitap/suhûf verildiği bi-

linmemektedir. Demek oluyor ki, diğer peygamberlerin aldıkları 

vahiy sadece şifâhî nitelikte olup beraberinde bir metin söz ko-

nusu değildir. Bütün bunlardan çıkan sonuç ise, beraberinde bir 

kitap veya suhûf getirmeyen bir peygamberin tebliğ ettiği vahiy 

sadece şifâhî vahiyden ibaret olacaktır ki, bir peygamberin, pey-
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gamber olarak yaşadığı hayata “sünnet” diyecek olursak bu pey-

gamberler tebliğlerini sadece sünnet ortaya koyarak yapmışlar 

demektir. 

Demek oluyor ki, dinin tebliğinde “aslolan” bizatihi pey-

gamberin kendisidir. Onun Allah’tan getirdiği her bilgi vahiydir 

ve toplumunu bunlarla yetiştirmektedir. Onu peygamber olarak 

kabul eden birinin, “kitap” getirip getirmediğini sorgulamak gibi 

bir tercihi olmaz; çünkü peygambere “iman” edildiyse onun söy-

lediğini doğru kabul etmek de gerekecektir. Bu durumda kitap 

olarak söylediklerini doğru ve bağlayıcı, kitap dışında söyledikle-

rini ise değersiz ve gereksiz görmek, en hafif ifadesiyle peygam-

bere imanda bir zafiyettir. Sahabenin Hz. Peygamber ile ilişkile-

rinde bunun en küçük bir emaresi bile tesbit edilememektedir. 

Aksine, meselâ Bedir savaşında İslâm ordusunun ilk yerleştiği ku-

yulardan uzak mıntıkayı pek uygun bulmayan Hubâb b. Mün-

zir’in Hz. Peygamber’e kendi görüşünü arz etmeden önce söyle-

diği şu cümle çok dikkat çekicidir:  

“Yâ Rasûlallah, buraya yerleşmek vahiy midir yoksa kendi 

düşünceniz mi?” Görüldüğü gibi Hubâb, Hz. Peygamber’in her 

daim vahiyle iç içe bulunduğunu bildiği için kendi stratejisinin 

“vahye” aykırı olabileceği ihtimaline karşı önce bunu sorgulamış, 

Hz. Peygamber’in kararının vahiyle ilgili olmadığını öğrenince de 

düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun ya-

nına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmişti. Zira 

sahabenin gözünde Hz. Peygamber’in her söylediğinin/yaptığı-

nın doğrudan vahye müstenid olması her zaman mümkün idi. 

Zaten bir peygamberin “kitap” getirirse peygamber oldu-

ğunu kabul edip, kitap getirmemişse reddetmek, ya da getirdiği 

kitaptaki vahiyleri kabul edip, kitap dışında söyleyip yaptıklarını 

ise “sıradan insan” sözleri/eylemleri mesabesinde görmek, izahı 

pek de mümkün olmayan bir psikolojiye delâlet etmektedir. 
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MÜZİK İLE İLGİLİ HADİSLERİN SIHHAT 

ve DELÂLET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* 

Adil YAVUZ* 

İnsanın doğası gereği, tarih boyunca onu etkileyen, cezbe-

den bir takım kültür unsurları var olagelmiştir. Bunların meşru-

luğu, inanan insan açısından hep sorgulanmıştır. Gerek halk ge-

rekse âlimler açısından tartışma konusu yapılan meselelerden bi-

risi de müzik konusudur. Acaba bu konuda dinin aslî kaynakları 

nasıl bir yaklaşımla problemi ele almakta ve hangi istikamette bir 

hüküm beyan etmektedir? Kesin bir cevazdan veya tahrimden 

söz edilebilir mi? Bu tür kültürel faaliyet ve sanat çalışmalarına 

karşı tavır alınması durumunda, toplumun bu çerçevedeki bek-

lenti ve talepleri nasıl karşılanacaktır? Dinî konularda hassasiye-

tiyle bilinen bazı tasavvufî ekollerde, mûsikiden tarih boyunca bir 

şekilde yararlanma yoluna gidilmiş olması nasıl değerlendirilme-

lidir? Bu ve benzeri sorular, geçen asırlarda olduğu gibi, bugün de 

geniş halk kitlelerini hâlâ meşgul etmektedir. 

Mûsikiyi oluşturan iki temel unsur, ses ve sözdür. Bunların 

sanata dönüşmüş hali, sözlü ve yazılı edebî ürünler olarak insan-

lara sunulur. Onların, müzik veya şiir formunda sunumu, etkin-

liğini daha fazla artırmaktadır. Hitap eden ve muhatap alınan bir 

özellik taşıyan insanoğlu, genel olarak bunlardan belli ölçüde et-

                                                           
* İstanbul Üniversitesi tarafından 26-27 Nisan 2012 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen Din ve Müzik toplantısında sunulan, 
yayınlanmamış tebliğ.  
* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi. adlyavuz50@gmail.com  
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kilenir. Bu sebeple müzik, tarih boyunca insanların ilgisini çek-

miştir. Çünkü insanlar fıtrat itibariyle güzel, estetik ve etkileyici 

olan şeylere ilgi duyarlar.  

İslâm, insanların meşru ve makul olan istek ve arzularını 

meşru çerçeve içinde yerine getirilmesinin önünü açık tutmuştur. 

Kur’ân ve sünnet, iki temel prensibi dikkate alarak insanların ta-

leplerinin karşılanmasını ya onaylamakta veya reddetmektedir 

diyebiliriz. Talep meşru olacak, karşılanma usûlü de meşru ola-

cak. 

Bireyin ve toplumun karşılaştığı problemlerin halli için baş-

vurulması gereken öncelikli kaynaklar şüphesiz, Allah’ın kitabı 

Kur’ân ile Rasûlullah’ın sünnetidir. Kitap açısından bir sübût 

mes’elesi yoktur. Orada yer alan nassların delâlet yönü, mesele-

lerin hallinde ön plana çıkmaktadır. Hadislere müracaat edilmesi 

durumunda ise, hem sübût hem de delâlet problemi dikkate alı-

narak bireyin ve toplumun meselelerinin halledilmesine çalışıl-

malıdır.  

Kur’ân’ın müziği haram kıldığına delil olarak “İnsanlardan 

öyleleri vardır ki, bilgisizce insanları Allah’ın yolundan saptırmak 

ve onunla alay etmek için, eğlendirici sözleri (Lehve’l-hadîsi) satın 

alırlar. İşte onlar için küçük düşürücü bir azap vardır”1 âyeti zikre-

dilmektedir. İbn Mes‘ud’a bu âyet sorulunca, yemin ederek, bu 

âyette bahsedilen şeyin müzik (الغناء) olduğunu söylemiştir.  

Râğıb el-İsfehânî, (اللهو) kelimesini, kendini ilgilendiren şey-

den alıkoyup uzaklaştıran, oyalayan şey, diye açıklamıştır.2 Hasan 

el-Basrî de bu âyette müzik ve müzik âletlerinin kastedildiğini, 

“lehve’l-hadîs’i satın almanın”, şarkı söyleyen cariye satın alma 

anlamına geldiğini söylemiştir.3  

                                                           
1 Lokmân, 31/6. 
2 Rağıb el-İsfehânî, el-Müfredat fî garîbi’l-Kur’ân, İstanbul, 1986, s. 688. 
3 Bkz., İbn Kesîr, İsmail, Muhtasaru tefsîri İbn Kesîr, thk., Muhammed 
Ali es-Sâbûnî, I-III, Beyrut, 1981, III, 62-63.  
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Nadr b. Hâris isimli bir müşriğin, ticaret için gittiği 

İran’dan oraya ait masalları, destanları satın alıp Mekke’de insan-

lara onları anlatması veya bir şarkıcı kadın satın alarak onunla 

meşgul ederek insanların Hz.Peygamber’i dinlemesini ve ittiba 

etmesini engellemeye çalışması sebebiyle bu âyetin nâzil olduğu 

bildirilmektedir. 4  Onun bu faaliyetleri sebebiyle, “Kendisine 

âyetlerimiz okunduğu zaman, -eskilerin masalları- dedi” âyeti ile 

içinde “eskilerin masalları” ifadesinin geçtiği âyetlerin nâzil oldu-

ğunu İbn Hişam nakletmektedir.5  

Taberî, âyette geçen (لهو الحديث) ifadesinin şirk, şarkı vb. mü-

zik, şarkıcı cariyelerin satın alınması, bâtıl sözün hak söze tercih 

edilmesi, davul gibi farklı şekilde yorumlandığını İbn Abbâs, İbn 

Mes‘ud, Mücahid, Dahhâk gibi âlimlere atfen nakletmektedir.6 

Aslında âyetin kendi lafzında yer alan sebep (karine), bunun in-

sanları Allah’ın yolundan saptırmak (için) ve onunla alay edilme-

sidir. Zaten bu durum da âyetin nüzûl sebebiyle örtüşmektedir. 

Dolayısıyla bu sebebe dayanan her türlü aktivite, faaliyet, buna 

dâhil olacaktır.  

Enfâl sûresinde “Onların (Müşriklerin) namazı, Kâ‘be çevre-

sinde ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir.”7 Bu âyette geçen 

 .kelimeleri ile müziğin kastedildiği söylenmiştir (تصدية) ve (مكاء)

İbn Ömer, müşrikler Kâ‘be’yi tavaf ederken ıslık çalıp el çırpıyor-

lardı, böylece Hz. Peygamber’i (s.a.v.) namazında huzursuz et-

mek istiyorlardı. Âyet bunlar hakkında indi, demiştir. Zührî ise, 

                                                           
4 Bkz., Vahıdî, Ali b. Ahmed, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, thk., Mahir Yasin, 
Riyad, 2005, 553; Suyûtî, Celâlüddîn, Esbâbu’n-nüzûl, Kâhire, 1986, 155.  
5  İbn Hişâm, Abdulmelik, es-Sîratü'n-nebeviyye, I-II, Beyrut, 2004, I, 
282-283.  
6 Taberî, Ebû Ca‘fer b. Cerîr, Câmiu’l-beyân an te’vîli’l-Kur’ân, I-XXX, 
Mısır, 1954, XXI, 60-63.  
7 El-Enfâl, 8/35. 
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bu şekilde Müslümanlarla alay ediyorlardı, demiştir.8 Kasas sûre-

sinde geçen “Boş söz işittikleri zaman yüz çevirirler ve ‘Bizim işle-

rimiz bize, sizin işleriniz de size’, size selam olsun, bizim cahillerle 

işimiz yok derler”9 âyeti de mûsikinin haramlığına delil sayılmış-

tır. İbn Cerîr et-Taberî, âyette zikredilen (اللغو) kelimesinin bâtıl 

söz anlamına geldiğini, bununla Ehl-i Kitabın kendi kitaplarına 

ekledikleri sözlerin kastedildiğini söyleyenlerin de bulunduğunu 

belirtmektedir.10 Bu âyette de açık olarak müzikten bahseden bir 

ifade yoktur. Ancak, dinin makbul veya mübah olarak görmediği, 

insanı faydalı işlerden alıkoyan, Kur’ân ve sünnetle ilgilenmesini 

engelleyen her türlü işin bu kapsamda düşünülmesi mümkün gö-

rünmektedir.  

İsra sûresindeki “Onlardan gücünün yettiğini sesinle yoldan 

çıkar” 11 âyetinde geçen (الصوت) ile müziğin kastedildiği söylen-

miştir. İbn Kesîr ise, “Allah’a isyana çağıran her türlü davetçinin 

sesi, sözü olarak yorumlamıştır.12 Doğru olan da bu yorum olma-

lıdır. Çünkü âyetin siyak ve sibakında insanları azdırmak için Şey-

tan’ın istediği mühleti, Allah’ın ona verdiğinden söz edilmekte-

dir. Görüldüğü gibi, mûsikinin haramlığına delâlet ettiği söyle-

nen âyetlerde sarih bir lâfız geçmemektedir. Bu iddianın, müfes-

sirlerin yorumuna dayandığı görülmektedir.  

Mûsikinin helâl olduğuna da bazı âyetler delil olarak göste-

rilmiştir. “Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte 

onlar, Allah’ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Gerçekten 

akıl sahibi olanlar da bunlardır”13 âyetinde geçen (القول) kelimesi-

nin, mûsikiye delâlet ettiği söylenmişse de, âyetin siyak ve siba-

kının bu iddia ile ilgisi yoktur.  

                                                           
8 Bkz., Vâhıdî, age., 398-399; İbn Kesîr, age., II, 103; Suyûtî, age., 96.  
9 El-Kasas, 28/55.  
10 Bkz, Taberî, age., XX, 90.  
11 El-İsrâ’, 17/64.  
12 İbn Kesîr, age., II, 387.  
13 Ez-Zümer, 39/18.  
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Tağutlara kulluk etmekten kaçınıp, sözün en güzeline yani 

âyetlere kulak verip ittiba edenlerden bahsedilmektedir. Burada 

dinleme ile fizikî anlamda dinleme değil, kabul edip gereğini 

yapma kastedilmektedir. Nitekim İbn Kesîr de, âyetin Zeyd b. 

Amr, Ebû Zerr ve Selman el-Fârisî (r. anhum) hakkında nâzil ol-

duğunu, gerçekte bu âyetlerin putlara tapmaktan kaçınıp Allah’a 

kulluğa yönelenleri kapsadığını belirtmektedir.14  

Lokmân sûresindeki “Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol. Se-

sini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.” 15  Bu 

âyette eşek sesinin kötülenmesinden hareketle, güzel sesin helâl 

olacağı sonucu çıkarılmıştır. Bu sûrede Lokmân’ın (s.a.v.) oğluna 

nasihatleri vardır. Müziğin mübahlığına dair yoruma esas teşkil 

etmesi zor görünmektedir.  

Mûsikiye izin verdiği ileri sürülen âyetlerin yer aldığı Zü-

mer, Lokmân, Rûm (15. âyet) ve Fâtır (1. âyet) sûreleri Mekke’de 

nâzil olmuştur.16 Bu âyetlerle mûsikinin mübah olduğunu bildi-

ren bir hükmün getirildiğini söylemek –Mekke şartları muvace-

hesinde– garip görülmektedir.  

İşin enteresan tarafı, Lokmân sûresinin altıncı âyeti mûsi-

kinin haram oluşuna delil sayılırken, aynı sûrenin on dokuzuncu 

âyeti helâl oluşuna delil sayılmıştır. Yani Mekke’de nâzil olan 
                                                           
14 İbn Kesîr, age., III, 215-216.  
15 Lokmân, 31/19.  
16 Bkz., Yakûbî, Ahmed b. Ebî Yakub, Târîhu'l-Yakûbî, I-II, Beyrut, 1992, 
II, 33; İbn Durays el-Becelî, Muhammed b. Eyyûb, Fedâilü'l-Kur'ân ve mâ 
ünzile mine'l-Kur'ân bi Mekkete vemâ ünzile bi'l-Medîne, thk. Gazve 
Büdeyr, Dımeşk, 1408/1988, 33-34; İbn Nedîm, Muhammed b. Ebî 
Yakub, el-Fihrist, nşr. Gustev Flugel, Beyrut, ts., 25-26; Ebu'l-Ferec 
İbnu'l-Cevzî, Abdurrahman, Fünûnu'l-efnân fî uyûni ulûmi'l-Kur'ân, thk. 
Hasan Z. Itr, Beyrut, 1987, 238; Zerkeşî, Muhammed b. Abdullah, el-
Burhân fî ulûmi'l-Kur'ân, I-IV, tlk. Mustafa Abdulkadir Atâ', Beyrut, 
1988, I, 249-250; Suyûtî, Celaluddin Abdurrahmân, el-İtkân fî ulûmi'l-
Kur'ân, I-II, tlk. M. Dîb el-Buğa, Beyrut, 1987, I, 31; Zerkânî, Muhammed 
Abdülazîm, Menâhilü'-irfân fî ulûmi'l-Kur'ân, I-II, Beyrut, 1988, I, 198; 
Yavuz, Adil, Hadislerde Mekkîlik ve Medenîlik, Ankara, 2007, 40.  
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Lokmân sûresi mûsikiyi hem haram hem de helâl kılmaktadır… 

Bu durum mûsikiye taraftar olanlarla, aleyhinde bulunanların 

kendi ictihatlarını te’yit veya tasdik edecek bir melce ve mesned 

aramak zaruretini duymalarından ileri gelmiştir.17  

Mûsikinin gerek lehinde gerekse aleyhinde delil olarak gös-

terilen âyetlerin lafzî anlamlarında buna delâlet edecek sarîh bir 

ifade bulunmamaktadır. Konu ile ilgili âyetlerin tefsir veya yo-

rumlarının delil olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Ancak ge-

nel olarak, insanları, Allah’ın dinine, kitabına ve Peygamberinin 

davetine uymaktan, onunla meşgul olmaktan alıkoyan hiçbir şe-

yin İslâm tarafından hoş görülmeyeceği açıktır.  

Böyle bir gaye taşımayan ve içeriği itibariyle insanları 

İslâm’ı benimsemekten alıkoymayan her mûsiki türü için aynı 

şeyi söylemek mümkün müdür? Diğer taraftan Sebe’ sûresinde 

Dâvud’a (s.a.v.) bir lütuf olarak kuşları bile etkileyen güzel bir se-

sin verildiğinden söz edilmektedir.18  

Buradan hareketle güzel bir sesin iyi gayeler için kullanıla-

bileceği düşünülemez mi? Şüphesiz bu konuda olumlayan veya 

yasak hükmünü savunanların görüşlerini bu ve benzeri bazı âyet-

lerin yorumlarına dayandırdıkları görülmektedir. Bu durumda, 

Kur’ân’ın mübelliği olduğu kadar mübeyyini ve en yetkili müfes-

siri olan Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadis ve sünnetine müracaat 

edilmesi en sağlıklı yol olacaktır.  

Hadislere müracaat edildiğinde, konu ile ilgili –cevaz veya 

yasaklama şeklinde algılanabilecek– daha sarîh ifadelere rastlan-

maktadır. Biz de bunları iki grup halinde ele alarak incelemek is-

tiyoruz. Konu ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır.  

Onların hepsinin ele alınması, bir tebliğ hacminin çok üze-

rinde olacaktır. Bu sebeple ilgili rivayetlerden Kütüb-i Sitte’de ge-

çen hadisler ele alınarak bir değerlendirme yapılacaktır. Önce 

mûsikinin caiz olduğunu ifade eden hadisleri tetkik etmek istiyo-

ruz.   

                                                           
17 Uludağ, Yaşar, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ, Bursa, 1992, s. 57.  
18 Bkz., Sebe’, 34/10.  
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I- Hadislerin Sened Yönünden Değerlendirilmesi  

A- Mûsikînin Caiz Olduğunu İfade Eden Rivayetler 

1- Buhârî- Ahmed b. Îsâ19- (Abdullah) b. Vehb20- Amr b. 

Hâris -21 Muhammed b. Abdurrahman el-Esedî22- Urve (b. Zü-

beyr)23- tarikıyle aktarılan rivayette Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: 

Yanımda def çalarak Buâs savaşları ile ilgili şarkıları söyleyen iki 

cariye varken, Rasûlullah (s.a.v.), yanıma gelmişti. Hz. Peygam-

ber, yatağına yatıp yüzünü diğer tarafa çevirdi. Biraz sonra Hz. 

                                                           
19 Ahmed b. Îsa et-Tüsterî. Ondan Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Nesâî 
hadis rivayet etmişlerdir. O da İbn Vehb’den hadis rivayet etmiştir. Ebû 
Hatim, onun cerhedildiğini söylemiş, Nesâî, onun hakkında Leyse bihi 
be’s değerlendirmesi yapmıştır. Zehebî, Yahya b. Maîn’in onu 
yalancılıkla itham etmesini müteşeddit bir tenkit olarak 
değerlendirmiştir. Hâfız Ebû Bekr, “Ahmed b. Îsâ’yı tenkit edenlerin, 
onun rivayetiyle ihticâc etmemeyi gerektiren bir delillerini görmedim” 
demiştir. İbn Hacer, sadûk olarak değerlendirmiştir. Bkz., Mizzî, 
Cemâlüddîn, Tehzîbü’l-kemâl fî esmâi’r-ricâl, I-XXXV, 6. bsk., thk., 
Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Beyrut, 1994, I, 417-421; Zehebî, Muhammed b. 
Ahmed, El-Kâşif fî ma‘rifeti men lehu rivâyetün fi’l-kütübi’s-sitte, I-III, 
thk. İzzet Ali Îd, Musa Muhammed Ali, Kahire, 1392/1972, I, 67; a.mlf, 
el-Muğnî fi’d-duafâ’, I-II, thk., Ebu’z-Zehrâ Hâzim el-Kâdî, Beyrut, 1998, 
I, 84; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, I-VI, thk. İbrahim Zeybek, Adil 
Mürşid, Beyrut, 1416, I, 109; a.mlf., Takrîbu’t-tehzîb I-II,, Beyrut, 2011, I, 
40. 
20 Abdullah b. Vehb b. Müslim el-Kuraşî, Amr b. Haris’ten hadis rivayet 
etmiş ve İbn Maîn ve Ebû Zür’a onu sika olarak değerlendirmişlerdir. 
Bkz., Mizzî, age., XVI, 277-286; Zehebî, el-Kâşif, II, 136; İbn Hacer, et-
Tehzîb., III, 280.  
21 Amr b. Haris el-Ensârî,’den Abdullah b. Vehb hadis rivayet etmiş, İbn 
Maîn, Ebû Zür’a, Nesâî, onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz., 
Zehebî, el-Kâşif, II, 315; İbn Hacer, age., IV, 313.  
22 Muhammed b. Abdurrahman el-Esedî, Urve’den hadis rivayet etmiş, 
ondan da Amr b. Haris rivayette bulunmuştur. Ebû Hatim, Nesâî ve İbn 
Hibban onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, III, 
53; İbn Hacer, age., V, 184.  
23 Urve b. Zübeyr, teyzesi Hz. Aişe’den hadis rivayet etmiş ondan da 
Muhammed b. Abdurrahman rivayette bulunmuştur. İbn Sa’d ve Iclî 
onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 257; İbn 
Hacer, age., IV, 113-114.  
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Ebû Bekr (r.a.) yanıma girdi ve “Peygamberin yanında şeytanın 

mizmarı (müzik âletleri) ne gezer?” diyerek beni azarladı. Bunun 

üzerine Rasûlullah (s.a.v.) ona dönüp “Onları kendi haline bırak” 

dedi. Babam başka bir şeye dalınca, cariyelere işaret ettim, onlar 

da çıkıp gittiler.”24 Bu hadisin senedi muttasıl olup, râvîleri ta‘dil 

edilmişlerdir. Buhârî’nin hadisi aldığı Ahmed b. Îsa hakkında bazı 

eleştiriler varsa da, sadûk ve leyse bihi be’s tabirleri, üst seviyede 

olmasa da bir ta‘dil değerlendirmesidir. 

Müslim’in, Ebû Bekr b. Ebî Şeybe (h. 235)- Ebû Üsame 

(Hammad b. Üsame) (h. 201)- Hişam (ibn Urve) (h. 146)- Urve (b. 

Zübeyr) (h. 114)- Hz. Âişe (r.a.) tarikıyla aktardığı rivayete göre, 

şarkı söyleyenlerin bu işi meslek edinen kızlar olmadığına ( و لْيستا

 ve söylenen şarkıların da Ensar’ın Buas savaşları sırasında (بُمغنيتْين

söylediği (savaş, kahramanlık) şiirleri olduğuna işaret edilmekte-

dir. Ayrıca bu olayın bir Ramazan Bayramı günü olduğu ve 

Rasûlullah’ın da “Ebû Bekr, her kavmin bir bayram günü vardır, 

bugünler de bizim bayram günlerimizdir” dediği rivayet olunmuş-

tur.25 Bu rivayetin de senedi muttasıl olup, tüm râvîleri de sikadır. 

2- Buhârî’nin, Müsedded26- Bişr b. Mufaddal27- Halid b. 

Zekvân28- Rubeyyi’ bint Muavviz b. Afra29 tarikıyla aktardığı riva-

                                                           
24 Buhârî, Îdeyn, 2.  
25 Bkz., Müslim, Salâtü’l-Îdeyn, 16, 17; Benzer bir rivayet için bkz. İbn 
Mâce, Nikâh, 21.  
26  Müsedded b. Müserhed’den Buhârî ve Ebû Dâvud hadis rivayet 
etmiştir. Onun hakkında İbn Maîn ve Iclî sika, Ahmed b. Hanbel ise, 
sadûk demiştir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, III, 117; İbn Hacer, age., V, 395. 
27  Bişr b. Mufaddal’dan Müsedded hadis rivayet etmiştir. Onun 
hakkında Ebû Zür’a ve Ebû Hatim sika, Yahya b. Maîn sebt demiştir. 
Bkz., İbn Hacer, age., I, 347. 
28  Halid b. Zekvân, Rubeyyi’ bitn Muavviz’den hadis rivayet etmiş, 
ondan da Bişr rivayette bulunmuştur. Onun hakkında Yahya b. Maîn 
sika, Ebû Hatim sâlihu’l-hadîs değerlendirmesi yapmıştır. Bkz., İbn 
Hacer, age., II, 58.  
29 Rubeyyi’ bint Muavviz b. Afra. Bu sahabi hanımdan, Halid b. Zekvan 
hadis rivayet etmiştir. Onun hakkında İbn Hibban sika, Ebû Hatim 
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yete göre Rubeyyi‘ şöyle demiştir: Düğünümün olduğu günün sa-

bahında Rasûlullah (s.a.v.) gelip, senin böyle oturduğun gibi ya-

tağımın yanına oturdu. Genç kızlar def ile atalarımın şehit edil-

diği Bedir günü ile ilgili ağıtlarla onların iyi hasletlerini söylemek-

teydiler. Onlardan birisi, -İçimizde yarın ne olacağını bilen bir 

Peygamber var- deyince, Hz. Peygamber: “Böyle söylemeyin, daha 

önceki söylediğiniz şeyleri söyleyin” dedi.30  

Hadisin İbn Mâce tarafından tahric edilen rivayetinden 

“Yarın ne olacağını Allah’dan başka kimse bilmez” ziyadesi bulun-

maktadır.31 Bu rivayetin senedi muttasıl olup, tüm râvîleri ta‘dil 

edilmişlerdir. Bu hadis, Ebû Dâvud ve Tirmizî tarafından da tah-

ric olunmuştur.32  

Yine Buhârî’nin, Fadl b. Ya‘kub33- Muhammed b. Sabik34- 

İsrâîl35- Hişam b. Urve36- Urve tarikıyla aktardığı bir rivayete göre 

Âişe (r.a.), yanında büyüttüğü bir kızı Ensar’dan birisi ile evlen-

dirip, kocasının (evine) götürmüşlerdi. (Düğünü yapıp dönen 

Âişe’ye Nebî (s.a.v.) şöyle demiştir: “Ya Âişe! (düğünde) eğlenceniz 

                                                           
sâlihu’l-hadîs, Nesâî leyse bihi be’s değerlendirmesi yapmıştır.Bkz., 
Zehebî, el-Kâşif, I, 225; İbn Hacer, age., VI, 541.  
30 Buhârî, Nikâh, 49.  
31 Bkz., İbn Mace, Nikâh, 21. 
32 Bkz., Ebû Dâvud, Edeb, 51; Tirmizî, Nikâh, 6.  
33 Fadl b. Yakub b. İbrahim, Muhammed b. Sabık’dan hadis rivayet etmiş 
ondan da Buhârî rivayette bulunmuştur. Ebû Hatim,Darakutnî ve İbn 
Hibban onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 
370; İbn Hacer, et-Tehzîb, IV, 479.  
34 Muhammed b. Sabık, İsrail’den hadis rivayet etmiştir. Onu Iclî sika, 
Nesâî leyse bihi be’s diyerek değerlendirmiş, İbn Maîn zayıf demiş, Ebû 
Hatim ise hadisi yazılır ama huccet olmaz demiştir. Bkz., Zehebî, el-
Kâşif, III, 29; a.mlf., el-Muğnî, II, 304; İbn Hacer, age., V, 106.  
35 İsrâîl b. Yunus b. Ebî İshak, Hişam b. Urve’den hadis rivayet etmiştir. 
Onu Ahmed b. Hanbel, Ebû Hatim ve Iclî sika olarak 
değerlendirmişlerdir. Bkz., İbn Hacer, age., I, 226-227.  
36 Hişam b. Urve, babası Urve b. Zübeyr’den hadis rivayet etmiştir. İbn 
Sa’d, Iclî ve Ebû Hatim onu sika olarak değerlendirmiştir. Bkz., Zehebî, 
el-Kâşif, I, 70; İbn Hacer, age., VI, 33-34.  
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yok muydu? Şüphesiz Ensar (kadınları) eğlenceyi sever”37 Ahmed 

b. Hanbel’in tahric ettiği rivayette, “O (gelinle) birlikte ( أتيناكم أتيناكم

 Size geldik, size geldik, bize selam verin ki, biz de sizi– (فحيونا نحياكم

selamlayalım– diye şarkı söyleyen birini gönderseydiniz ya”38 de-

diği ziyadesi bulunmaktadır.  

İbn Hacer’in verdiği bilgiye göre, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

Medine’de şarkı söylemekle tanınan Erneb’in, gelinin yanına gön-

derilmesini istediği belirtilmektedir.39  

Bu hadiste söz konusu edilen kız Ensar’ın önde gelenlerin-

den Es‘ad b. Zürare’nin kızıydı. Vefat edeceği sırada, onun bakılıp 

gözetilmesini Hz. Peygamber’e vasiyet etmişti. Rasûlullah da 

onun düğününü yapmıştı.40  

Bu rivayetin senedi muttasıl, ancak râvîlerinden Muham-

med b. Sabik hakkında ihtilâf edilmiş, onun rivayette zayıf oldu-

ğunu söyleyenler olmuştur. Ancak hadisin Buhârî gibi bir âlimin 

eserinde tahric edildiği göz ardı edilmemelidir.  

3- Buhârî’nin, Abdulazîz b. Abdullah41, İbrahim b. Sa‘d42, 

Salih b. Keysan43,  

                                                           
37 Buhârî, Nikâh, 64.  
38 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I-VI, Amman, 2003, III, 392.  
39  İbn Hacer, el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, Ürdün, 2002, 
s.1629.  
40 İbn Hacer Askalânî, Ahmed b. Ali, Fethu'l-bârî şerhu sahîhi'l-Buhârî, 
I-III, (Beytü'l-Efkâri'd-Devliyye neşri), Lübnan, 2004, II, 2283.  
41Abdulaziz b. Abdullah b. Yahya el-Kuraşî’den Buhârî, hadis rivayet 
etmiştir. Abdulazîz de, İbrahim b. Sa’d’dan rivayette bulunmuştur. 
Halilî ve İbn Hibban onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz., Mizzî, 
age., XVIII, 160-162; Zehebî, el-Kâşif, II, 194; İbn Hacer, et-Tehzîb, III, 
443.  
42  İbrahim b. Sa’d, Salih b. Keysan’dan hadis rivayet emşitir. Onun 
hakkında Ahmed b. Hanbel, İbn Maîn ve Iclî sika değerlendirmesi 
yapmıştır. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, I, 38; İbn Hacer, et-Tehzîb, I, 142-143.  
43 Salih b. Keysan, Zührî’den hadis rivayet etmiştir. Ondan da İbrahim 
b. Sa’d hadis rivayet etmiştir. Ebû Hatim, Nesâî ve Iclî onun hakkında 
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(Muhammed b. Müslim) İbn Şihâb ez-Zuhrî44, Urve b. Zübeyr ta-

rikıyla rivayet ettiği hadise göre Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: Bir 

gün Habeşliler mescidde (kılıç-kalkan) oyunu oynarken Rasûlul-

lah’ı (s.a.v.) kapımda gördüm. O beni ridası ile (önümde siper 

olup) örterken ben onların oyunlarını seyretmiştim.45 Aynı riva-

yet farklı tariklerle Müslim ve Ebû Dâvud tarafından da tahric 

olunmuştur.46 Hadisin senedi muttasıl olup râvîleri de sikadır.  

4- Nesâî’nin, Ali b. Hucr47- Şerîk48- Ebû İshak49- Âmir b. 

Sa‘d50 tarikıyle aktardığı rivayete göre, Âmir b. Sa‘d şöyle demiş-

tir: Bir düğün merasiminde (Sahabeden) Kuraza b. Ka‘b ve Ebû 

Mes‘ud el-Ensarî’nin yanına varmıştım. Bir de ne göreyim, iki ca-

riye (kadın) şarkı söylüyordu. Onlara, –siz, Rasûlullah’ın Bedir’e 

katılmış iki sahabesi olduğunuz halde yanınızda böyle şeyler ya-

                                                           
sika değerlendirmesi yapmıştır. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 23; İbn Hacer, 
et-Tehzîb, II, 532.  
44 İbn Şihab ez-Zuhrî Muhammed b. Müslim, Urve b. Zübeyr’den hadis 
rivayet etmiştir. Onun hakkında Hatîb mutkın, İbn Hibban sika 
değerlendirmesi yapmıştır. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, III, 78; İbn Hacer, et-
Tehzîb,V, 266-267. 
45 Buhârî, Salat, 69; Îdeyn, 2.  
46 Bkz., Müslim, Salatü’l-Îydeyn, 17, 18; Ebû Dâvud, Edeb, 51.  
47  Ali b. Hucr, Şerîk’den hadis rivayet etmiştir. Nesâî sika olarak 
değerlendirmiştir. Buhârî, Müslim ve Nesâî ondan hadis almışlardır. 
Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 274.  
48 Şerîk b. Abdullah b. Ebî Şerîk en-Nehaî, Ebû İshak es-Sebiî’den hadis 
rivayet etmiş, ondan da Ali b. Hucr rivayette bulunmuştur. Onu Ebû 
Dâvud ve İbn Sa’d sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. Zehebî, el-
Kâşif, II, 10; İbn Hacer, et-Tehzîb,II, 491-493.  
49 Ebû İshak es-Sebiî Amr b.Abdillah, Âmir b. Sa’d el-Becelî’den, ondan 
da Şerîk hadis rivayet etmiştir. İbn Maîn, Iclî ve Nesâî onun hakkında 
sika demişlerdir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, II, 323; İbn Hacer, et-Tehzîb,IV, 
340-341.  
50  Âmir b. Sa’d el-Becelî, Kuraza b. Ka‘b’dan hadis rivayet etmiştir. 
Ondan da Ebû İshak es-Sebiî rivayet etmiştir. İbn Hibban onu sika 
olarak değerlendirmiştir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, II, 51; İbn Hacer, et-
Tehzîb,III, 44.  
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pılıyor (da siz ses çıkarmıyor musunuz?)– dedim. (Onlardan bi-

risi), istersen otur bizimle beraber dinle, istersen git. Düğünde 

eğlenmek için bize izin verildi dedi.51 Bu rivayetin de senedi mut-

tasıl ve râvîleri de sikadır. 

Buraya kadar aktarılan rivayetlerin hepsinin senedlerinin 

muttasıl olduğu ve râvîlerinin –Buhârî, Nikâh 64’de tahric olunan 

rivayetteki Muhmammed b. Sabık- hariç, güvenilir râvîler olduğu 

görülmektedir. Ancak Buhârî’nin ondan hadis rivayet etmesinin 

yanı sıra Nesâî ve Iclî’nin de onu tevsîk etmeleri dikkate alındı-

ğında, onun ta‘dil edilme yönünün ağır bastığını söyleyebiliriz.  

B- Mûsikînin Caiz Olmadığını İfade Eden Rivayetler 

1- Buhârî’nin Hişam b. Ammar52, Sadaka b. Halid53, Abdur-

rahman b. Yezîd b. Cabir54, Atıyye b. Kays el-Kilâbî55, 

                                                           
51 Nesâî, Nikâh, 80.  
52 Hişam b. Ammar b. Nusayr es-Sülemî’den Buhârî ve Ebû Dâvud hadis 
rivayet etmiştir. Yahya b. Maîn v e Iclî onu sika olarak 
değerlendirmişlerdir. Bkz. Mizzî, age., XXX, 242-250; Zehebî, el-Kâşif, 
III, 211; İbn Hacer, et-Tehzîb, VI, 34-35. İbn Hacer, bu hadisin senedinde 
Buhârî ile Hişam b. Ammar arasında inkıta olduğu şeklindeki eleştiriye, 
Sahih’in ravilerinden Ebû Zerr’in kendi hocalarından (Abbâs b. Fadl- 
Hüseyin b. İdris) tarikiyle rivayet etmesiyle hadisin Buhârî’nin şartlarına 
göre sahih olduğunu ve İbn Hazm’ın bu hadis için söylediği inkıta 
eleştirisinin böylece reddedilmiş olacağını söylemiştir. Bkz., İbn Hacer, 
Fethu’l-Bârî, III, 2488. Aslında Buhârî’nin Hişam’dan rivayeti olduğuna 
yukarıda işaret edilmişti. Burada bir inkıta olduğu iddiası isabetli 
görünmemektedir.  
53 Sadaka b. Halid el-Ümevî, Abdurrahman b. Yezîd b. Cabir’den hadis 
rivayet etmiş. Sadaka’dan da Hişam b. Ammar rivayet etmiştir. Onu, Iclî, 
Ebû Zür’a ve Ebû Hatim sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. Zehebî, 
el-Kâşif, II, 27; İbn Hacer, et-Tehzîb, II, 541.  
54  Abdurrahman b. Yezid b. Cabir el-Ezdî, Atıyye b. Kays’dan hadis 
rivayet etmiştir. Nesâî, İbn Maîn ve Iclî onu sika olarak 
değerlendirmişlerdir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, II, 185; İbn Hacer, et-Tehzîb, 
III, 414.  
55  Atıyye b. Kays el-Kilabî, Abdurrahman b. Ganm’den hadis rivayet 
etmiştir. İbn Hibban onu sika olarak değerlendirmiştir. Bkz. Zehebî, el-
Kâşif, II, 264; İbn Hacer, et-Tehzîb, IV, 140.  
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Abdurrahman b. Ganm el-Eş‘arî 56 - tarikıyle aktardığı rivayete 

göre Abdurrahman şöyle demiştir: Ebû Âmir57 veya Ebû Mâlik el-

Eş‘arî58 -(ki o, hadisi bana rivayet ederken vallahi yalan söyle-

medi)- Nebî (s.a.v.)’den işittiğine göre o, şöyle demiştir:  

“Ümmetimden zina yapmayı, ipekli elbise giymeyi, içki içmeyi ve 

müzik âletleriyle eğlenmeyi helâl sayan kimseler türeyecektir. On-

lardan bazıları yüksek dağ yamaçlarının kenarına (mesirelik yer-

lere) çekilip (eğleneceklerdir). (Çobanları) sürülerini (ihtiyaçlarını 

gidermeleri için) onlara getirecekler. Bir fakir onlara gelince de, 

ona bugün git yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Allah geceleyin 

onları helak edecek, kenarında durdukları dağı başlarına yıkacak-

tır. Geride sağ kalanlarını da kıyamete kadar maymun ve domuz 

suretine çevirecektir.”59  

Bu hadisin senedi ile ilgili bazı tenkitler dile getirilmiştir. İbn Ha-

cer’in tahkiki ile bunların isabetli olmadığı anlaşılmıştır. Onun 

değerlendirmelerine dipnotta işaret edilmiştir. Sened bu hali ile 

muttasıl olup râvîleri de ta‘dil edilmiş râvîlerdir. 

                                                           
56 Abdurrahman b. Ganm el-Eş‘arî, Hz. Peygamber dönemine ulaşmış 
ama ondan bizzat dinleyerek rivayette bulunmamıştır. Ebû Malik el-
Eş‘arî’den hadis rivayet etmiştir. Iclî ve İbn Hibban onu sika olarak 
değerlendirmişlerdir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, II, 176; İbn Hacer, et-Tehzîb, 
III, 387.  
57 Ebû Âmir el-Eş‘arî sahabi olup, isminin Abdullah b. Hâni’ veya Ubeyd 
b. Vehb olduğu şeklinde ihtilaf edilmiştir. İbn Hacer bu hadisin Ebû 
Âmir değil, Ebû Malik el-Eş‘arî kanalıyla rivayet edildiğini, bu ravideki 
tereddütün Sadaka b. Halid’den kaynaklandığını söylemiştir. Bkz. 
Zehebî, el-Kâşif, III, 329; İbn Hacer, et-Tehzîb, VI, 372-373. Nitekim 
Abdurrahman b. Ganm’in Ebû Âmir el-Eş‘arî’den rivayetinin olduğuna 
işaret edilmişti.  
58  Ebû Malik el-Eş‘arî, sahabi olup isminin, Haris veya Ka’b b. Asım 
olduğu gibi bir takım ihtilaflar kaydedilmiştir. Ondan Abdrrahman b. 
Ganm, hadis rivayet etmiştir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, III, 348; İbn Hacer, 
et-Tehzîb, VI, 420.  
59 Buhârî, Eşribe, 6.  
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2- Ebû Dâvud, Sa‘îd b. Mansûr60- Abdullah b. Mübarek61- 

Abdurrahman b. Yezîd b. Cabir62- Ebû Sellâm63-Halid b. Zeyd64- 

Ukbe b. Âmir65 tarikıyle rivayet etmiştir. Ukbe b. Âmir demiştir 

ki: Ben Rasûlullah (s.a.v.)'i şöyle buyururken işittim; "Aziz ve celil 

olan Allah bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete sokar, hayır uman ve 

bu sebeple onu yapan ustasını, onu atanı, onu atana vereni. Atıcılık 

ve binicilik yapın. Atıcılık yapmanız, bana binicilik yapmanızdan 

daha sevimlidir. Üç oyundan başka (mubah) oyun yoktur. İnsanın 

atını terbiye etmesi, ailesi ile oynaşması, yayı oku ile atması. Kim 

(ok) atmasını öğrendikten sonra ondan yüz çevirerek atışı terke-

derse -ki ok atmak gerçekten (büyük) bir nimettir- (onun şükrünü) 

terketmiş olur. Yahut da (râvî şöyle) dedi: "Ona nankörlük etmiş 

olur.”66 Bu rivayetin râvîleri sika olup, sened yönünden sahîhu’l-

isnâddır.  

                                                           
60 Saîd b. Mansûr’dan Ebû Dâvud hadis rivayet etmiştir. Saîd b. Mansur 
da, Abdullah b. Mübarek’ten rivayette bulunmuştur. İbn Hibban ve Ebû 
Hatim onu sika olarak değerlendirmişlerdir. H. 229 yılında vefat 
etmiştir. Bkz., Mizzî, age., XI, 77-82; Zehebî, el-Kâşif, II, 326; İbn Hacer, 
et-Tehzîb,II, 342-343.  
61  Abdullah b. Mübarek’i Yahya b. Main sika mütesebbit olarak 
değerlendirmiş, onu birçok alim, ilim ve ameli yönüyle methetmiştir. H. 
181 yılında vefat etmiştir. Bkz., İbn Hacer, et-Tehzîb,III, 232-234.  
62 Abdurrahman b. Yezîd b. Cabir, Ebû Sellâm el-Esved’den hadis rivayet 
etmiş, kendisinden de İbnu’l- Mübarek rivayet etmiştir.İbn Maîn, Iclî, 
İbn Sa’d onun hakkında sika demişlerdir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 185; 
İbn Hacer, et-Tehzîb, III, 414. 
63  Ebû Sellâm el-Esved el-Habeşî’nin ismi Mamtûr’dur. Ondan 
Abdurrahman b. Yezîd hadis rivayet etmiştir. Iclî onu sika olarak 
değerlendirmiştir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, III, 156; İbn Hacer, et-Tehzîb, 
V, 514.  
64 Halid b. Zeyd el-Cühenî, Ukbe b. Âmir’den hadis rivayet etmiş, ondan 
da Ebû Sellam rivayette bulunmuştur. İbn Hibban onu sika olarak 
değerlendirmiştir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, I, 225; İbn Hacer, et-Tehzîb, II, 
59-60.  
65 Ukbe b. Âmir b. Amr el-Cühenî, sahabidir. Bkz., İbn Hacer, et-Tehzîb, 
IV, 148-149.  
66 Ebû Dâvud, Cihad, 23.  
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Tirmizî’nin, Ahmed b. Menî’67– Yezîd b. Hârûn68- Muham-

med b. İshâk69- Abdullah b. Abdurrahman b. Ebî Huseyn70- tari-

kıyle, bunun şahidi olan bir hadis rivayet etmiştir.71 Benzer bir ri-

vayet İbn Mâce tarafından da tahric olunmuştur.72 Bu hadis, tabi-

undan olduğu anlaşılan Abdullah b. Abdurrahman’ın sahabî 

râvîyi zikretmeden Rasûlullah’dan aktarması sebebiyle, mürsel 

bir rivayet olmaktadır. 

3- Ebû Dâvud’un, Ahmed b. Ubeydullah el-Guddânî73, Velîd 

b. Müslim74, Sa‘îd b. Abdulazîz75, Süleyman b. Musa76 kanalıyla 

                                                           
67  Ahmed b. Menî’ hakkında Nesâî ve İbn Hibban sika demişlerdir. 
Darakutniî ise la be’se bih değerlendirmesini yapmıştır. H. 244 yılında 
vefat etmiştir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, I, 30; İbn Hacer, et-Tehzîb, I, 120.  
68  Yezîd b. Hârûn, Muhammed b. İshak’dan rivayette bulunmuştur. 
Onunu hakkında, Ali İbnü’l-Medînî, Yahya b. Maîn ve Iclî, sika 
değerlendirmesinde bulunmuştur. H. 206 yılında vefat etmiştir. Bkz. 
Zehebî, el-Kâşif, III, 273-274; İbn Hacer, et-Tehzîb, VI, 224-226.  
69 Muhammed b. İshâk’dan Yezîd b. Harûn rivayette bulunmuştur. Onu 
Yahya b. Maîn ve Iclî, sika, Ahmed b. Hanbel hasenu’l-hadîs, Nesâî ise 
leyse bi’l-kavî diyerek değerlendirmişlerdir. Darakutnî, cerh-ta’dil 
alimlerinin onun hakkında ihtilaf ettiğini söylemiştir. Bkz. Zehebî, el-
Kâşif, III, 6; İbn Hacer, et-Tehzîb, V, 24-30.  
70 Abdullah b. Abdurrahman b. Ebî Huseyn, (son vefat eden sahabî) 
Ebu’t-Tufeyl’den hadis rivayet etmiştir. İbn Sa’d, Iclî ve İbn Hibban 
onun için sika demişlerdir. Bkz., Zehebî, el-Kâşif, II, 99; İbn Hacer, et-
Tehzîb, III, 180.  
71 Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 11. 
72 Bkz., İbn Mace, Cihâd, 19.  
73 Ahmed b. Ubeydullah el-Guddânî, Velid b. Müslim’den hadis rivayet 
etmiş ve ondan da Ebû Dâvud rivayette bulunmuştur. Ebû Hatim onu 
sadûk olarak değerlendirmiştir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, I, 26; İbn Hacer, 
et-Tehzîb, I, 106.  
74 Velîd b. Müslim, Saîd b. Abdulazîz’den hadis rivayet etmiştir. Onu 
Ebû Hatim salihu’l-hadîs olarak değerlendirmiştir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, 
III, 230; İbn Hacer, et-Tehzîb, VI, 95-96.  
75 Saîd b. Abdulazîz, Süleyman b. Musa’dan hadis rivayet etmiştir. Ebû 
Hatim, Iclî ve İbn Hibban onu sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. İbn 
Hacer, et-Tehzîb, II, 325.  
76 Süleyman b. Musa, Nafi’den hadis rivayet etmiştir. Buhârî, münker 
rivayetleri olduğunu, İbnu’l-Medînî hayatının sonunda ihtilat ettiğini 
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rivayet ettiğine göre, Nâfi‘77 şöyle demiştir: İbn Ömer, müzik âleti 

-sesi duyunca parmakları ile kulaklarını kapatıp yolunu de (مزمار)

ğiştirip bana, Nâfi‘ bir şey (ses) duyuyor musun diye sordu. Ben 

hayır deyince parmaklarını kulaklarından çekti. Sonra da ben 

Peygamber (s.a.v.) ile beraberken bu şekilde bir şey işitmiş ve 

böyle yapmıştı, demiştir.78 Sünen-i Ebî Dâvud’da bu hadisin aka-

binde Ebû Dâvud, bu hadisi münker olarak değerlendirmiştir. 

Hadisin senedinde yer alan Süleyman b. Musa’yı cerheden mü-

nekkidlerin olduğuna işaret edilmişti. Bu yönüyle rivayet, sened 

açısından zayıf görünmektedir.  

4- Ebû Dâvud’un, Müslim b. İbrahim79- Sellâm b. Miskîn-

Şeyh (bir adam)- tarikıyla rivayet ettiğine göre, O kimse (شيخ), 

Ebû Vâil’i bir düğün yemeğinde görmüş. Ebû Vâil, oradakilerin 

oyun oynayıp şarkı söylediklerini görünce, ellerini dizlerine vu-

rup Abdullah’dan (İbn Mes‘ud) işittim, şöyle demişti: Rasûlullah 

(s.a.v.)’in “Müzik (الغناء), kalpte nifak bitirir (doğurur)” dediğini 

işittim.80 Bu rivayetin senedinde Sellâm b. Miskîn’in rivayeti al-

dığı râvînin (şeyh) kim olduğu bilinmemektedir. Bu sebeple se-

nedde mechûlu’l-ayn bir râvî olduğu için, senedin değerlendiril-

mesi mümkün olmayıp senedde inkıta olmuştur. Hadisin isnadı 

                                                           
söylemiştir. Nesâî, leyse bi’l-kavî şeklinde değerlendirmiştir. Yahya b. 
Maîn ile Darakutnî ise onun hakkında sika demişlerdir. Bkz. Zehebî, el-
Kâşif, II, 354; a.mlf., el-Muğnî, I, 445; İbn Hacer, et-Tehzîb, II, 424-425.  
77  Nafi’ Ebû Abdillah el-Medenî, İbn Ömer’in azadlısı olup ondan 
rivayette bulunmuştur. Buhârî, Esahhu’l-esanîd’in (Malik- Nâfi’- İbn 
Ömer) şeklinde olduğunu söylemiştir. İbn Maîn, Iclî, Nesâî, onun 
hakkında sika demişlerdir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, III, 182; İbn Hacer, et-
Tehzîb, V, 579-580.  
78 Ebû Dâvud, Edeb, 52.  
79 Müslim b. İbrahim el-Ezdî, Sellam b. Miskîn’den hadis rivayet etmiş, 
ondan da Ebû Dâvud rivayette bulunmuştur. Yahya b. Maîn ve Iclî onu 
sika olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, III, 120; İbn 
Hacer, et-Tehzîb, V, 403-404.  
80 Ebû Dâvud, Edeb, 52.  
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zayıftır. Sehâvî, Deylemî’nin tahric ettiğini belirtiği “Suyun, bak-

layı bitirdiği gibi, müzik de kalpte nifakı bitirir” şeklindeki rivayeti 

için, Nevevî’nin sahîh değil dediğini nakletmiştir. Suyûtî’nin de-

ğerlendirmesi de aynıdır.81 Aliyyü’l-kãrî, aynı rivayeti mevzuat ile 

ilgili eserinde aynı bilgilerle kaydetmiştir.82  

II-  Hadislerin Delâlet Yönünden Değerlendirilmesi  

Mûsiki konusu söz konusu olunca, ilk dikkati çeken şey bu-

nun söz ve sese dayanmış olmasıdır. Yalın olarak meseleye söz 

açısından bakıldığında, İslâmî bakış açısından sözde ilk istenen 

şey, öncelikle içeriğinin iyi olmasıdır. Nitekim Rasûlullah (s.a.v.), 

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin veya sus-

sun”83 demiştir. Bir diğer hadiste de “mü’min, onu-bunu çekiştirip 

kötüleyen, lanet eden, edep dışı konuşan ağzı bozuk bir kimse de-

ğildir”84 buyrulmuştur. Ayrıca “Hayâ, imandan bir şubedir”85 de-

miştir. İnsanlar sadece yaptıkları işlerinden, eylemlerinden değil, 

söyledikleri sözlerinden dolayı da hesaba çekileceklerdir. 

Kur’ân’da “(insanları) çekiştiren, kaş, göz işaretleriyle alaya alan 

kimselerin vay haline”86  denilerek, mimiklerin bile sorumluluk 

alanına girdiği ifade edilmiştir. O halde Müslüman ne söyledi-

ğine, ağzından ne çıktığına dikkat etmelidir.  

Müslüman, kişiliğine, şahsiyetine, Müslümanlık vakarına 

yakışan şeyler söylemelidir. Mûsikinin temelinde âhenkli sözler 

                                                           
81 Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-Mekâsıdu’l-hasene, thk. A. 
Muhammed Sıddîk, Beyrut, 1987, 303; Suyûtî, Celalüddîn, ed-Düreru’l-
müntesira, thk. M. Abdulkadir Atâ’, Kahire, 1987, 321.  
82 Aliyyülkârî, Nûruddîn b. Ali, el-Esrâru’l-merfûa, thk.,Muhammed Saîd 
Zağlûl, Beyrut, 1985, 164.  
83 Buhârî, Edeb, 31; Müslim, İman, 74; Ebû Dâvud, Edeb, 123; Tirmizî, 
Sıfatu’l-kıyâme, 50.  
84 Tirmizî, Edep, 48.  
85 Buhârî, İman, 3; Müslim, İman, 57, 58.  
86 Hümeze, 104/1.  
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vardır. Bu da genellikle şiir formunda dile getirilir. Hz. Peygam-

ber’den şiiri kısmen öven hadisler rivayet edilmiştir. “Şüphesiz şi-

irin hikmet ihtiva edenleri vardır”87 buyrulmuştur. Yine o, “Şairle-

rin söylediği en doğru söz, Lebid’in, “Allah’dan başka her şey bâtıl-

dır, (gelip geçicidir)”sözüdür diyerek88 takdir etmiştir. Sahabeden 

Hassan b. Sâbit gibi şiir söyleme yeteneği olanları yerine göre teş-

vik etmiştir. Çok nâdir olarak, kendisinin de bir-iki mısra söyle-

yiverdiği olmuştur. Meselâ bir defasında, yolda yürürken ayağına 

bir taş isabet etmiş, parmağı kanamış, bunun üzerine  

 َهْل أَْنِت إَّلا إْصبَعٍ دَِميتِ 

 َوفي َسبِيِل اللِه َما لَِقيِت.

“Sen ancak kanayan bir parmaksın,  

Allah yolunda da çok sıkıntı görmedin”89 şeklinde bir beyit 

söylemiştir.  

Hz. Âişe’den aktarılan bir rivayete göre, Hz. Peygamber 

(s.a.v.), Mescid-i Nebî’de Hassan b. Sâbit için bir kürsü koydurur, 

Hassan da onun üzerine çıkar, Hz. Peygamberi destekleyici öven 

şiirler söylermiş. Nebî (s.a.v.) de, “Allah’ın Rasûlünü övüp destek-

lediği sürece, Allah da Hassan’ı Rûhu’l-kuds (Cebrail) ile destek-

ler”90 buyurmuştur. Bu rivayeti değerlendirirken, o dönemde şii-

rin, şimdiki basın yayın organları gibi bir fonksiyonu olduğu unu-

tulmamalıdır.  

Nitekim “Abdullah b. Hatal’ın şarkıcı cariyeleri Fertena ve 

Kerîbe, Abdulmuttalib oğullarına ait Sâre veya Azze isimli şarkı-

cıların Mekke’nin fethi günü bulundukları yerde öldürülmelerine 

                                                           
87 Buhârî, Edeb, 90; Tirmizî, Edeb, 69.  
88 Müslim, Şi‘r, 5; Tirmizî, Edeb, 69.  
89 Buhârî, Edeb, 90. 
90 Tirmizî, Edeb, 70.  
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dair Rasûlullah’ın emri, İslâm’a ve Müslümanlara hayat hakkı ta-

nımayan müşriklerin görüşlerinin yayıcıları olmaları sebebiyle”91 

olmuştur. Hudeybiye anlaşmasının ertesi yılı yapılan Kazâ’ umre-

sinde Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’ye girerken, onun önünde 

yürüyen Abdullah b. Ravâha şu şiiri söylemiştir:  

“Ey kâfir oğlu kâfirler çekilin onun yolundan, 

Bugün ona gelen Kur’ân gereğince boyunlarınızı vurabili-

riz. 

Öyle bir vuruş ki tüm başları yerinden yok eder. 

Ve en yakın dostu dostuna unutturur.” 

Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) ona “Ey Ravâha’nın oğlu, 

Peygamber (s.a.v.)’in önünde ve Allah’ın hareminde böyle bir şiiri 

mi söylüyorsun?” deyince: Rasûlullah (s.a.v.): “Ey Ömer bırak onu, 

çünkü onun şiirleri; onlara (atılan) okun tesirinden daha etkili-

dir”92 buyurmuştur.  

Hz. Âişe’ye Hz. Peygamber’in şiir okuyup okumadığı sorul-

muş, o da bu soruya karşılık olarak, Abdullah b. Ravâha’nın ( َو

د ِ -Ve azık verip yollamadığın kimseler, sana ha“ (يَأتِيَك باألْخباِر ما لْم تَُزو 

berler getirir” mısraını söylediğini nakletmiştir.93 Sahabeden Se-

mura b. Cündeb, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yüzden fazla sohbe-

tinde bulundum.  

                                                           
91 Bkz., Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve 
Meslekler, İstanbul, 2011, 448.  
92 Tirmizî, Edeb, 70; Nesâî, Menasik, 109. Tirmizî, bu rivayeti hasen, 
garîb, sahîh olarak değerlendirdikten sonra, başka bir rivayete göre, 
kaza umresinde Ka’b b. Malik’in şiir söylediğini, bazı hadisçilerin ise, 
Abdullah b. Ravaha’nın Mûte’de şehit olduğunu, Ka’b b. Malik 
rivayetinin daha sahih olduğunu söylediklerin nakletmiştir.  
93 Tirmizî, Edeb, 70. 
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Peygamber’in (s.a.v.) ashabı karşılıklı şiirler okur, cahiliye 

dönemine ait bazı şeyleri konuşurlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) de 

susar ve bazen de onlarla birlikte gülümserdi, demiştir.94  

Söz ve şiir ile ilgili meselenin bir boyutu budur. Diğer taraf-

tan yine Hz. Peygamber (s.a.v.), “Sizden birinin içinin irinle dol-

ması, (kafasının) şiirle dolmasından daha hayırlıdır”95 buyurmuş-

tur. Bir diğer rivayette ise, “İneğin diliyle otları dolayarak yutması 

gibi, dilini eğip bükerek yapmacık konuşmalar yapan kimselere Al-

lah buğzeder”96 demiştir.  

Bütün bu nakledilenleri bir bütün olarak düşündüğü-

müzde, şiir tümüyle reddedilmediği gibi, basın yayın vasıtası ola-

rak, o dönemde bundan istifade edilmiştir. İçeriği iyi olan şiirler 

takdir edilmiş, hak ve hakikatı savunmak amacıyla söylenenler 

teşvik edilmiştir. Ancak İslâm âdâbına aykırı ve mahiyeti kötü 

olan sözlerin ve bu çerçevede görülebilecek şiirlerin söylenmesi 

tasvip edilmemiştir. 

Ebû Hamid Muhammed el-Gazzâlî (505/1111), “Üç oyundan 

başka (mubah) oyun yoktur. İnsanın atını terbiye etmesi, ailesi ile 

oynaşması, yayı ve oku ile atması” hadisinde geçen (باطل) bâtıl ke-

limesinin, haramlık değil, faydasız olduğu anlamına geldiğini, ni-

tekim (kılıç-kalkan) oyunu oynayana Habeşlilerin izlenmesinin 

bu üçünün kapsamı dışında olduğunu söylemektedir.97  

Hacıların Kâ‘be’yi, Makam-ı İbrahîm’i anlatan kasideleri, 

Askerleri savaşa teşvik eden marşlar, hafızlık merasimi, düğün-

bayram gibi sevinç zamanlarında söylenen müziği (ilahiler vb.), 

                                                           
94 Müslim, Fedâil, 69; Tirmizî, Edeb, 70.  
95 Buhârî, Edeb, 92; Müslim, Şi’r, 7, 8; Tirmizî, Edeb, 71.  
96 Ebû Davud, Edeb, 86; Tirmizî, 72.  
97 Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed, İhyau ulûmi’d-dîn, I-IV, Mısır, trs, 
II, 284.  
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Allah’a olan sevgiyi dile getiren mûsiki türünü mübah olarak de-

ğerlendirir. İnsanları tahrik edip onlarda şehvet duyguları uyan-

dıran şeyleri, insanları haram olan fiillere yöneltebileceği için sa-

kıncalı görür. Allah’ı, Peygamberi yalanlayan, sahabeyi kötüle-

yen, fuhuş, hiciv ihtiva eden, kadınları tavsif eden sözlerin (er-

keklerin yanında söylenmesini ve) dinlenilmesini haram olarak 

değerlendirir.98 Buradan onun müziğin içeriğini, icra edilme şek-

lini ve sonuçlarını dikkate alarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Bu açılardan bir problem olmayan müziğin mübah olduğunu sa-

vunduğu anlaşılmaktadır.  

Mûsikinin temelini oluşturan sözlerin de bu çerçevede içe-

rik olarak, iyi ve güzel olması gerekmektedir. Mûsikinin diğer 

yönü ise, bir müzik âleti ile veya yalın olarak uygun nağme ile 

söylenmesidir. Mûsiki konusunu müstakil risale yazarak ele alan 

Şevkânî (1250/1834), müziğin haramlığı ile ilgili hadislerin çok, 

ama illetli olduğunu, âletsiz şarkı söylemeyi cumhurun helâl ola-

rak değerlendirdiğini belirtir.99 Haram diyenlere verilen cevapları 

nakleder.100  

Haram diyenlerin delillerinin birisi de, İbn Ömer’in kaval 

(müzik âleti) sesi duyunca kulağını parmaklarıyla kapatarak 

uzaklaşması ve Hz. Peygamber’in, bu gibi bir şey duyunca böyle 

davrandığını belirten Ebû Dâvûd hadisidir.101 Ebû Dâvûd’un mün-

ker dediği bu hadiste geçen, Peygamberin tutumunu Şevkânî, 

“Benim rabbimle beraber olduğum bir vakit vardır ki, ona ne mu-

karreb bir melek ne de bir Peygamber erişebilir- hadisinde geçtiği 

                                                           
98 Bkz., Gazzâlî, age., II, 275-283 (özet olarak).  
99 Şevkânî, Muhammed b. Ali, İbtâlü da‘va’l-icma‘alâ tahrimi mutlakı’s-
semâ‘, Kahire, 1999, 35-36. 
100 age., 58-59. 
101 Ebû Dâvûd, Edeb, 52. 
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gibi Rabbiyle beraber olduğunu ve başka şeyle meşgul olmak is-

temediği şeklinde yorumlar.102 Bu hadis için Sehavî (902/1497), 

onu mutasavvıfların çokça zikrettiğini, Kuşeyrî’nin risalesinde de 

geçtiğini belirterek, onun İbn Râhûye gibi bazı müelliflerin eser-

lerinde de bulunduğuna işaret eder. 103  Kavukci (1305/1887) de, 

aynı bilgileri verir ve hadisin mevzuluğuna dikkat çeken bir bilgi 

görmediğini belirtir.104  

Şevkânî, istidlâl ile ilgili bilgileri yeterince bilmeyen, nass-

lardaki geçen hükümleri anlayacak tecrübe sahibi olmayan kim-

selerin, âletli veya âletsiz müzik dinlemenin, haramlığının kesin 

olduğunu ve icma ile sabit olduğunu söylemeleri üzerine, bu ri-

saleyi yazdığını belirtir. Kendisinin müzik dinlediği düşünülerek 

bunları söylediği zannedilmemesi için “Allah da bilir ki, biz her-

hangi bir müzik meclisine oturmayız, bu işlerle meşgul olanlarla 

içli-dışlı olmayız.” Demektedir.105 

Sonuç olarak şöyle demektedir:106 “Müzik dinleme, şüpheli 

işlerdendir. Mü’minler şüpheli olan şeylere karşı ihtiyatlı davra-

nırlar. Hz. Peygamber’den nakledilen sahîh bir hadiste “kim şüp-

heli şeyleri terk ederse, dinini ve ırzını korumuş olur, kim de koru-

luğun etrafında dolaşırsa, onun içine dalabilir” buyurmuştur.”107 

                                                           
102 Şevkânî, age., 57. 
103 Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman , el-Mekâsıdu’l-hasene fî beyâni 
kesîrin mine’l-ahâdisi’l-müştehira ale’l-elsine, thkb Abdullah 
Muhammed Sıddîk, Beyrut, 1987, 358 (926). 
104 Kavukci, Muhammed b. Halil, el-Lü’lüü’l-marsû‘ fî mâ lâ asla leh ev bi 
aslihi mevzû‘, thk. Fevvâz Ahmed Zümerlî, Beyrut, 1415/1994, 155 (459). 
105 Şevkânî, age., 61.  
106 A.g.e., s. 67-68 
107 Bkz. Buhârî, İmân,40(52); Müslim, Musâkât,107(1599), Ebû Dâvud, 
Buyû‘ 3 (3330); Tirmizî, Buyû‘, 1 (1209); Nesâî, Buyû‘, 2 (4453); İbn Mâce, 
Fiten, 14 (3984). 
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Özellikle, vücudun tasviri, yanak, ayrılık, kavuşma, kucak-

lama gibi konuların geçtiği müzik türünün müştebihattan oldu-

ğuna dikkat çeken Şevkânî, titiz bir metodla, en doğru sonuca 

ulaşmaya çalışmıştır. Neylü’l-evtâr adlı eserinde ve Fethu’l-kadîr 

adlı tefsirinde bu risalesine işaret edip benzer fikirlerini serde-

der.108 

İbn Hazm’ın (456/1064), Mûsiki ile ilgili hadislere bakış açı-

sını inceleyen Bayram Akdoğan, özetle şu tespitleri yapmaktadır: 

İbn Hazm musikîyi, bütün mübah hareketler ve davranışlar gibi 

caiz olarak görmektedir. Kötüye kullanma ihtimali ve imkânının 

olabileceğini göz önünde bulundurarak, fetvanın niyete göre de-

ğişeceğini belirtir. Mûsikiyi yasaklayan sahabe kavillerini huccet 

olarak kabul etmemektedir. 109  İbn Hazm’ın mübah hükmünü 

vermekle beraber, kötüye kullanılma ihtimaline karşı ihtiyatlı 

davrandığı anlaşılmaktadır.  

Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (597/1201), Hz. Peygamber’in Hay-

ber’e doğru giderken, Âmir b. Ekva’ın söylediği şiiri beğenip, “Al-

lah, ona merhamet etsin” diye dua ettiğini, hicrette Rasûlullah’ın 

Medine’ye gelirken Ensar’ın söylediği şiirleri aktardıktan sonra, 

bu tür şiirlerin Medine’de söylendiğini, muhtemelen bununla be-

raber def de çalındığını zikreder. Zâhidlerin zühdiyyat adıyla söy-

lediği, cennet-cehennem gibi konuları ele alan şiirlerin mübah ol-

duğunu belirtmektedir. Ancak şiire kıyasla müziğin de helâl ol-

duğuna hükmedilmesine karşı çıkar. Bunu, üzümü sıkıp suyunu 

çıkaranın onu o gün içilmesinin caizliğine kıyas ederek, günler 

                                                           
108  Şevkânî, Neylü’l-evtâr şerhu müntekâ’l-ahbâr min ahâdîsi seyyidi’l-
ahyâr, I-VIII, thr. Halil Me’mun Şeyha, Beyrut, 1998, VIII, 511; a. Mlf., 
Fethu’l-kadîr el-câmi‘ beyne fenneyi’r-rivâye ve’d-dirâye min ilmi’t-tefsîr, 
I-V, tlk. Hişâm Buhârî, Hudar Akkârî, Beyrut, 1997, IV,290. 
109 Bkz., Akdoğan, Bayram, “İbn Hazm el-Edülüsî’nin Mûsikî ile İlgili 
Hadislere Bakışı” Dini Araştırmalar, Ankara, 1999. c.II, sy. IV, 40-41. 
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geçtikten sonra içilmesinin caiz görülmesine benzetir. Şiirin, mü-

zikte olduğu gibi müzik âletleri olmadan söylendiğini belirtir.110  

Muhammed Abdülhay el-Kettânî, Hz. Ebû Bekr’in(r.a.) Hz. 

Âişe’nin (r.a.) cariyelerden dinlediği Buas ile ilgili ezgilere tepki 

göstermesi üzerine Hz. Peygamber’in onu teskin ederek bunun 

caiz olduğunu belirtmesini şöyle yorumlamaktadır: “Ümmetine 

genişlik, yumuşaklık ve bazı durumlarda ferahlık olarak şeria-

tinde meşru kılınmış bir şeyin haram olduğunun sanılmaması, 

kalplerin bazı mübah davranışlarla yatışması ve ibadet vazifele-

rine daha canlılık duymaları için, şariin ailesi ve ümmetine karşı 

güzel ahlâk ve gönül genişliği izhar etmesidir.”111  

Buhârî’nin Sahîh’ine ta‘lik yazan Tunuslu Ebu’n-Necât el-

Mâlikî’nin, Hz. Peygamber’in tasvip ettiği müzik ve oyunların, 

kalplere din ve vatan sevgisini yerleştiren güzel ahlâkla güçlen-

mesini sağlayan eğitimlerle dolu olduğuna işaret etiğini ve söyle-

nen sözlerin içeriğinin nezihliğine dikkat çektiğini nakleder. 112 

Nitekim bir gün Rasûlullah (s.a.v.), Medine’de bir mahalleye va-

rınca o mahallenin genç kızları def çalarak,  

اِر ، يَا َحبَذا ُمحمد  ِمْن جارٍ “  ”نَْحُن َجواٍر ِمن بَنِي الناج 

“Biz, Benî Neccâr’ın genç kızlarıyız, Ne güzel komşudur 

Muhammed” demişler, bunun üzerine de Hz. Peygamber, “Allah 

biliyor ki, ben de sizi seviyorum”113 demiştir. 

Muasır ilim adamlarından Muhammed Gazzâlî, “şarkı bir 

sözdür ve güzeli güzel, çirkini çirkindir. Günah olan şarkılar da 

                                                           
110 İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman, Telbîsü İblîs, Beyrut, 1983, 
252-255, 269. 
111  Kettânî, Muhmammed Abdülhay, et-Terâtîbu’l-idâriyye, I-III, trc. 
Ahmet Özel, İstanbul, 1991, II, 343.  
112 Bkz., Kettânî, age., II, 346.  
113 İbn Mace, Nikâh, 21.  
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vardır… Bu şarkılarda hayvanî çığlıklardan veya haram arzuların 

fısıltılarından başka bir şey işitilmez. Bu şarkılar içerisinde selim, 

anlamı şerefli olanlar da vardır. Bunların bazısı duygusal, bazısı 

dinî, bazısı askerî olur. Bu şarkılar nağmeleriyle yüce hedeflere 

götürür” diyerek, şarkıların içeriklerini esas almıştır.114 

Hadiste folklor ve eğlence konusunu bir doktora tezi olarak 

inceleyen Nebi Bozkurt, sonuç olarak “İnsanı ibadet ve taatten 

alıkoymayan, ona ahlâk dışı yollar telkin etmeyen ve rızkına zarar 

vermeyen her eğlence mubahtır.”115 demektedir.  

Yunus Apaydın ise konuyu şöyle değerlendirmektedir: 

“İslâm, müziği mutlak olarak yasaklamamış, aksine mübah bırak-

mıştır. Ancak diğer mübahlar gibi müziğin de haramın işlenme-

sine vesile yapılmasına karşı çıkmıştır. Bu itibarla içinde isyan, 

küfür veya İslâm’ın hoş karşılamadığı sözler bulunan veyahut 

cinsî tahrik, müstehcenlik gibi dinimizce hoş görülmeyen şeylere 

yol açan müziğin söylenilmesi ve dinlenilmesi kesinlikle uygun 

değildir. Bununla birlikte müzik konusunu gerek önceki devir-

lerde gerekse zamanımızda bir tercih ve takva mes’elesi olarak 

değerlendirenler de bulunagelmiştir.”116 “Bir Müslümanın estetik 

tercihleri, kendini şahsen tatmin eden değil, İslâm inancını en uy-

gun stilde temsil eden estetik ifadeler olacaktır.”117 diyen Muasır 

araştırmacılardan Lois Lamia Farukî, Hendesetü’s-savt adıyla bir 

tablo oluşturup müzik türlerini tasnif etmiştir. 118  Onun tasnifi 

şöyledir:  

                                                           
114 Gazzalî, Muhammed, Fakih ve Muhaddislere Göre Nebevî Sünnet, trc. 
Ali Özek, İstanbul, 1992, 115.  
115 Bozkurt, Nebi, Hadiste Folklor ve Eğlence, İstanbul, 1997, s. 159.  
116 Apaydın, Yunus, “Mûsiki”, İslâm’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış 
Ansiklopedisi, I-IV, İstanbul, 1997, III, 351.  
117 Farukî, Lois Lamia, İslâm’a Göre Müzik ve Müzisyenler, trc., Ü. Taha 
Yardım, İstanbul, 1985, s. 66.  
118 Farukî, age., s. 18.  
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Müzik 
dışı 

Kur’ân tilaveti (Kıraat)  
Meşru, Helal Ezan(İbadete çağrı) 

Hac nağmeleri (Telbiye) 

Övgü nağmeleri (Medih, na’t, 
tahmîd) 

Makamlı şiir 

 
 
 
 
 
Müzik 

Aile ve kutlama müzikleri 
(Ninniler, evlilik şarkıları) 

İş, meşguliyet müziği, Kervan 
(hıdâ), çoban nağmeleri 

Askeri bando müziği 

Vokal enstrümental şiir 
(Taksîm, leyâlî, kasîde, avaz) 

İhtilâflı olan (He-
lal, mübah, 
mekrûh, haram) Ağır, ciddi ritimli şarkılar 

(Muvaşşah, devr, tasnîf, ba-
layı) 

İslâm öncesi ve gayr-i islâmî 
müzik. 

Zevk-duyum müziği Haram 

Onun haram olarak vasfettiklerinin içine, ahlâk bozuklu-

ğuna, uyuşturucu kullanımına sevk eden, şehveti teşvik eden, 

sosyal ve dinî vazifeleri terk ettiren müziğin girdiği anlaşılmakta-

dır. 

Sonuç 

Mûsiki veya müzik ile ilgili rivayetleri ve konu ile ilgili de-

ğerlendirmeleri dikkate alarak ulaştığımız sonuçları şu şekilde sı-

ralayabiliriz: 

1- Hz. Âişe’nin (r.a.) rivayetlerinden anlaşılan, orada söyle-

nen şarkı veya türküler, Buas savaşları ile ilgilidir. Yani savaş ve 

kahramanlık türküleridir, denilebilir. Ayrıca bunu söyleyenler de 

bunu meslek haline getiren kimseler değildir. Rubeyyi‘ bint Mu-

avviz’in düğününde söylenen ağıtlar, Bedir savaşında şehit olan 

ataları için söylenmiş ağıtlardır.  
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2- Bunlar sürekli bir meşgale ve zamanın önemli bir kısmını 

almayıp, bayram ve düğün gibi günlerde yapılmaktadır. Hz. Pey-

gamber de kendisine vasiyet edilen Es‘ad b. Zürare’nin kızının dü-

ğününde, onu damadın evine götürülürken refakat eden Hz. 

Âişe’ye, düğüne uygun bir eğlenceniz yok muydu diye sorması, 

bunu te’yit etmektedir.  

Ma‘mer b. Râşid’in tahric ettiği bir hadise göre, Hz. 

Ömer’in bir ses veya def sesi duyunca bu nedir diye sorduğu, dü-

ğün veya sünnet merasimi denilince bir şey demeyip sükût ettiği 

haber verilmektedir.119 Dinî konularda hassasiyetiyle bilinen ha-

life Hz. Ömer’in bu tutumu, onların yapılmasını Nebevî uygula-

maya aykırı görmediği şeklinde anlaşılmalıdır.  

3- Böyle bir düğünde, -İçimizde yarın ne olacağını bilen bir 

Peygamber var- denilince, Hz. Peygamber, itiraz ederek “Böyle 

söylemeyin, daha önceki söylediğiniz şeyleri söyleyin” diyerek, 

İslâm inancına aykırı şeylerin mûsiki veya sanat olarak da söylen-

mesini tasvip etmemiştir. Abdullah b. Şihhîr, İmran b. Husayn ile 

Basra’dan Mekke’ye kadar yolculuk yaptığını, (onun yolculuk bo-

yunca) her gün şiir okuduğunu, sonunda “şiir bir sözdür, sözün 

de hak olanı var, bâtıl olanı var” dediğini nakleder. 120  Bu sa-

habînin de, söylenen şeyin içeriğine dikkat ettiğini göstermekte-

dir.  

4- Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in refakatinde izlediği oyu-

nun ise, Habeşlilerin oynadığı bir çeşit kılıç kalkan gösterisi ol-

duğu anlaşılmaktadır. Bunun da savaş ve cihadla ilgili bir boyutu 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

5- Sahabeden Kuraza b. Ka‘b ve Ebû Mes‘ud el-Ensarî’ye (r. 

anhuma) atfen söylenen, düğünde eğlenmemize izin verildi şek-

lindeki ifadenin de, düğünlerde buna izin verildiği şeklinde anla-

şılması gerekmektedir. Bununla beraber İbn Ömer’in hassasiyeti 

                                                           
119  Ma‘mer b. Râşid, Kitâbu’l-Câmi’, thk. Habîburrrahman el-A‘zamî, 
(Abdurrezzak’ın Musannef’i içinde), X-XI, Beyrut, 1983, XI, 5.  
120 Ma‘mer b. Râşid, age., XI, 5.  
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de dikkate alınmalıdır. Dinî konuda Nebevî bir beyan varsa onun 

esas alınması gerekmektedir.  

6- Kendisini eğlenceye veren, zevklerini tatmin etmekten 

başka derdi olmayan insanların, Hz. Peygamber tarafından tasvip 

edilmedikleri gibi, kesin bir dille eleştirilip ilahî azapla tehdit 

edildikleri görülmektedir.  

Geçmişteki durum böyle olmakla birlikte günümüzdeki 

mûsiki ortamı, icra edilişi, bunu icra edenlerin icra ediş üslupları, 

giyim kuşamları, dinleyenlerinin durumları gibi birçok yönden 

farklı bir boyut arzettiği göz ardı edilmemelidir.  

7- Bunların yanı sıra, bugün görüldüğü gibi, kıyafetiyle te-

settüre riayet etmeyen, başkalarının karşısına süslenerek cazip 

bir görüntü ile çıkan ve zihinlerde cinsî etki uyandıran, kırıtarak, 

icra edilen müzik veya mûsikinin yukarıda bahsedilen çerçevede 

değerlendirilmesi ve meşru sayılması kanaatimizce mümkün gö-

rünmemektedir.  

8- Günümüzde bazı insanların, mûsikiye müptela bir hal 

alması da ayrı bir boyut olarak ele alınmalıdır. Mûsikiye ayırdığı 

zamanın bir benzerini İslâm’ı öğrenmeye, Kur’ân’ı, sünneti öğ-

renmeye ayırmayan bir Müslüman herhalde ciddi bir muhasebe 

yapmak durumundadır. Müzik veya mûsiki dinlemek için bin-

lerce insan salonları hatta stadyumları doldururken, ilim irfan 

meclislerinin ya hiç ilgi görmemesi veya çok cılız ilgiyle karşılaş-

ması da insanlarımızın oturup iyiden iyiye düşünmesi gereken bir 

meseledir. 

9- İslâmî içeriğe sahip olan, yukarıdaki çekinceleri ihtiva et-

meyen, cihad vb. hayırlı amellerle ile ilgili düşünceleri teşvik 

eden, dinleyende dinî hassasiyet duyguları kazandıran, insanların 

zamanını aşırı bir şekilde işgal etmeyen dinî marş, ezgi, kaside, 

kahramanlık duyguları ve vatan sevgisi veren, isyana ve yanlış ka-

naatlere yönlendirmeyen, cinsî arzuları tahrik edip harama mey-

lettirmeyen bir müzik/mûsiki alanının meşru olduğu kanaatinde-

yiz.  
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DİN EĞİTİMİ ve VAKIFLAR 

 

Prof. Dr. Halis AYHAN* 

 

Dinin doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve içtenlikle 

uygulanması eğitim ve öğretime bağlıdır. Peygamber (s.a.v.)’ın 23 

yıllık uygulamasına dikkatle baktığımızda örgün ve yaygın din 

eğitimi alanında nelerin, hangi müfredatla ve nasıl yapıldığını gö-

rürüz.  

Peygamber (s.a.v.)’ın çocuklara ve yetişkin Müslümanlara 

karşı tutum ve davranışları, yeni Müslüman olanlara tavsiyeleri, 

kendisinin peygamberliğine inanmayanlara karşı davranışları her 

yönüyle incelemeye değer konulardır. Bütün bu konu başlıklarını 

bu yazımızın dışında tutarak asıl konumuza girmek istiyorum. 

Din eğitiminin metod, müfredat ve uygulama yöntemleri 

üzerinde son yıllarda İlahiyat Fakültelerimizin din eğitimi, hadis 

ve İslâm tarihi anabilim dallarındaki meslektaşlarımız çok doğru 

ve yerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle din eğitiminin 

hangi alanlarda çalışma yapması gerektiğini düşündüğümüzde, 

konunun nitelik ve nicelik bakımından ülkemiz ve bütün İslâm 

ülkeleri için önemini daha iyi anlayabiliriz.  

Günümüzdeki ilmî gelişmeler ışığında din alanında yapıla-

cak çalışmalarda eğitim ve öğretime öncelik vermek gerekir. 

İslâm’ın temeli Kur’ân ve Sahih Hadise dayanan kurallar bir bü-

tündür.  

Eğitim, bir yetişme ve yetiştirme faaliyetidir. Bütün canlılar 

için geçerli olan bu faaliyet özellikle insan ve toplum için en temel 

                                                           
* İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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çalışmadır. Tarihin her döneminde önemi bilinen eğitim ve öğre-

timin günümüzde bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sonucu 

önemi daha da artmıştır.  

 İnsanlık tarihinde psikolojik, sosyal ve kültürel bakımdan 

en köklü ve derin izleri din yapmıştır. İslâm dini ise peygamber 

örnekliğinde vahye dayanan son dindir. Dinin tanımında eğitime 

verilen önemi bulabiliriz. İslâm âlimleri dini Kur’ân-ı Kerim ışı-

ğında şöyle tarif ederler: “Din her konuda insanların akıllarını, 

irade ve isteklerini kullanarak hayır olan şeylere götüren, böylece 

dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını sağlayan, peygamberler 

aracılığıyla Allah’ın gönderdiği ilâhî esasların bütünüdür”1  

Bu tarifi eğitim açısından düşünüp yorumladığınızda şun-

ları görürüz: Din, insanları saadete götürecek, dünya ve ahiret 

mutluluğu sağlayacak yoldur. Ancak insan aklını, iradesini ve ar-

zularını dinin gösterdiği doğrultuda kullanmalıdır; bu ise eğitim 

ve öğretimin işidir. Akıl, irade, vicdan ve duyguların hepsinin bir-

den dikkate alınması, bir istikamete doğru yöneltilmesi eğitimin 

konusuna girmektedir.  

Akıl doğru bilgilerle donatılamaz, irade hayır olan işlere ve 

hedeflere yönelmeyi, vicdan iyi, doğru, güzel şeylerden mutlu, 

yanlış, çirkin ve kötü şeylerden sıkıntı duymayı küçük yaşlardan 

öğrenemezse saadete ulaşmak mümkün olamayacaktır. Dinin 

gösterdiği saadete, saadet yoluna zamanında ve yeterince ulaş-

mak (fazla ve eksik olmadan) yapılacak eğitimle mümkün olacak-

tır.  

Hz. Âdem (a.s.)’dan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e din olarak 

Allah tarafından tebliğ edilen esasların adı İslâm’dır, İslâm’ın dı-

şındaki çeşitli isimlerle anılan dinler aslından az ya da çok uzak-

laşmıştır. “Allah katında din şüphesiz ki İslâmiyet’tir. Ancak kitap 

verilenler kendilerine ilim verildikten sonra aralarındaki ihtiras yü-

zünden ayrılığa düştüler”2 

                                                           
1 Ahmet Hamdi Akseki, İslâm, İstanbul 1966, s. 53. 
2 Âl-i İmrân, 2/19. 
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Kur’ân-ı Kerim ışığında örgün eğitim açıcısından Hz. Pay-

gamber (s.a.v.)’e ilk nâzil olan şu âyetlerin dikkatle düşünülmesi 

gerekir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alekadan 

(embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab 

ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti”3 

Okumak, okuduğunu anlamak, kişinin kendini tanıması, 

neden, nasıl yaratıldığını düşünmesi, kalemle yazması anlamın-

daki âyetleri birlikte düşünürsek, kişinin ömür boyu okumak çev-

resindeki olup bitenleri yorumlamak, kalemle öğrenmeye vurgu 

yapıldığına göre yazmak, not almak ve bütün bunlar sırayla ya-

pıldığı zaman insanın bilmediklerinin de öğretileceği bildirilmek-

tedir. Âyetler birlikte düşünüldüğü zaman örgün eğitimin temel 

esaslarının öğretildiğini görüyoruz.  

Yaygın eğitime gelince, insanları inanan ve inanmayan, 

inkâr eden, ısrarla dinin öğretilerine karşı çıkan her yaştaki, her 

meslekteki insanın bilgi seviyesi, idrak seviyesi, anlam, yorum ve 

uygulama seviyesi göz önünde bulundurarak insanlığın sahip ol-

duğu bilgiyi daha genel ifadeyle hikmeti dikkate alarak insanları 

Allah’ın öğrettiği yola davet etmek gerek. 

Bunu yaparken en güzel tebliğ metodunu kullanmak esas-

tır. Bu eğitim ve öğretime karşı çıkanlar olursa onunla en güzel 

yöntemle mücadeleyi dikkate almak gerekir. Yaygın din eğitimi 

açısından sayısız âyet ışığında konuyu açıklamak mümkün ol-

makla beraber Nahl Sûresi, 125. âyetinin mânâsını birlikte düşün-

memiz gerekir. “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve 

onlarla en güzel şekilde mücadele et.”4  

 Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine baktığımızda örgün ve yaygın 

eğitim açısından birçok örnek bulabiliriz. Ayrıca Peygamberimi-

zin 23 yılık uygulamasında da ilk Müslümanlarla Medine’ye gel-

diğinde, Ensar ve Muhacirlerle Mekke fethinden sonra bütün 

Mekkelilere hitabıyla, veda hutbesinde ise sayısal bakımdan en 

                                                           
3 el-Alak,  96/1-5. 
4 en-Nahl,  16/125. 
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yüksek noktaya ulaşan arkadaşlarına ve bütün insanlığa yaptığı 

veda hutbesine hangi yöntemle örgün ve yaygın din eğitimi ya-

pılması gerektiğinin örneklerini vermiştir. 

Eğitim 

İslâm kültüründe genellikle öğretimin karşılığı olarak ta-

lim, eğitimin karşılığı olarak terbiye kullanılmaktadır. Ayrıca öğ-

renim için tahsil ve daha çok eğitimi ifade etmek üzere tedris, 

te’dîb, tehzîb, siyaset, tezkiye, irşad gibi kelimelere yer veril-

mektedir. Sözlükte, “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nes-

nenin şekli zihinde oluşmak, nesneyi gerçek haliyle bilmek” an-

lamındaki ilm kökünden türeyen ta‘lîm, “birine bilgi öğretmek, 

ders okutmak” demektir.  

Yetişme ve gelişme bütün canlılarda görülürse de terbiye 

daha çok insan hakkında kullanılan, onun bedenî, zihnî, ahlâkî 

gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamayı ifade eden bir terim ha-

line gelmiştir. Bu faaliyetin önemi, ilkeleri, metodları, etkileri ve 

hedefleri gibi konulardan bahseden disipline de terbiye ilmi veya 

kısaca terbiye denilmiştir.  

“Öğrenmek ve ezberlemek” anlamındaki ders kökünden 

türeyen tedris “öğretmek, ders vermek” demektir. Ders veren 

kimseye müderris, ders okutulan yere medrese adı verilir. Terbi-

yeden başka eğitim karşılığında kullanılan bir kelime; “iyi tutum, 

incelik, kibarlık” anlamındaki edeb kelimesinin türevi olup “eğit-

mek, bilgilendirmek” mânâsı taşıyan te’dîbdir. Cevherî, te’dîbi 

“kişinin eğilim ve davranışlarının bizzat kendi iradesiyle veya dış 

bir otoritenin etkisiyle kontrol edilip yönlendirilmesi” diye açık-

lar. 

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde ilim kökünden türeyen 

pekçok kelime bulunmakta, ayrıca ta‘lim masdarından fiiller “öğ-

retmek”, te‘allüm masdarından “öğrenmek” anlamında geçmek-

tedir. Bu âyetlere göre Allah, Âdem’in üstünlüğünü meleklere 

göstermek için ona meleklerin bilmediği isimler öğretmiştir.5  

                                                           
5 el-Bakara, 2/31. 



 

235 

Kur’ân’ı Allah ta‘lim etmiş, insana beyanı O öğretmiştir.6 

İnsana kalemle yazmayı öğreten ve ona bilmediklerini belleten de 

O’dur.7 Allah, Îsâ’ya kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i,8 Yûsuf’a 

olayların (rüyalar) yorumunu,9 Dâvûd’a zırh yapmayı,10 Muham-

med’e kitabı, hikmeti ve daha önce bilmediği şeyleri11 öğretmiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın gerek peygamberlere gerekse diğer in-

sanlara kitabı, hikmeti ve bilmedikleri şeyleri öğrettiğini bildiren 

başka âyetler de vardır. Kur’ân’da terbiye kelimesi geçmemekle 

birlikte “rabv” kökünden türeyen başka kelimeler “arzın kabara-

rak bitkilerin büyümesine elverişli hale gelmesi gibi anlamlarda 

kullanılmıştır.12 

Bütün bu kelimeler içinde özellikle öğretim ve eğitim kar-

şılığı olarak yaygın biçimde kullanılanlar ta‘lim ve terbiyedir. Öğ-

retim, bilgi kazandırma, insanlığın sahip olduğu bilgileri yetiş-

mekte olan nesillere aktarma faaliyetidir. Eğitim ise daha ziyade 

davranış ve karaktere esas teşkil eden beceri ve değerler kazan-

dırmayla ilgili çalışmaları anlatır. Ta‘limden yalnız bilgi kazan-

dırma, bunu hâfızada saklama ve yeri geldiğinde hatırlama anla-

şılmaktadır. Terbiye ise insanda mevcut bütün kabiliyetlerin dik-

kate alınarak bunların geliştirilmesi ve yönlendirilmesidir. Buna 

göre terbiye kavramı ta‘limden daha kapsamlı olup öğretim ala-

nına giren bütün konuları içine almakta ve genellikle tek başına 

kullanıldığında öğretimi de ifade etmektedir.  

Öğretim, insana eşya ve olaylar hakkında doğru bilgiler ka-

zandırmayı amaçlar. İnsanın öğrenimi gelişip bilgi seviyesi yük-

seldikçe daha tutarlı davranışlarda bulunması, tutarlı bir kişiliğe 

kavuşması beklenirse de eğitim yönü dikkate alınmadan yürütü-

lecek bir öğretimle bu hedefe ulaşılamaz. Öğretim sayesinde zekâ 

ve bilgi gelişirken eğitim iradenin güçlü olmasını, akıl ve irade 

arasında denge kurulmasını sağlar. Bu sebeple kişilerin öğrenim 

                                                           
6 er-Rahmân, 55/2. 
7 el-Alak, 96/4-5. 
8 el-Mâide, 5/110. 
9 Yûsuf, 12/101. 
10 el-Enbiyâ 21/80. 
11 en-Nisâ 4/113. 
12 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, Talim ve Terbiye md. DİA c. 39, s. 515-516. 
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seviyelerine paralel şekilde ahlâk ve karakter eğitiminin de yapıl-

ması gerekir. 

İslâm kaynaklarındaki ortak anlayışa göre, eğitim ve öğre-

tim bütün hayat boyunca devam etmesi gereken bir süreç olup 

amacı bireyleri ve toplumları gerçek inanca, doğru bilgiye ve er-

demli yaşayışa ulaştırmaktır. Bu sebeple eğitimciler her çocuğu 

ebeveynine, eğitimciye ve topluma emanet edilmiş, korunması ve 

geliştirilmesi gereken bir varlık olarak görmüştür.  

İslâm’da çocukların eğitim ve öğretimi için –birçoğu günü-

müz pedagoji biliminde de önemini koruyan– ilkeler ve kurallar 

konmuştur. Meselâ, zihin ve davranış eğitimine eşit derecede 

önem verilmesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, çocuğun eği-

tim yaşının dikkate alınarak zihnî yeteneğine göre bilgi ve davra-

nış eğitimi verilmesi, çocuğun arsızlaşmasına, dolayısıyla şahsi-

yetinin aşınmasına yol açacak tutumlardan sakınılması, başarının 

ödüllendirilmesi, başarısızlık ve yanlışlıkların pedagojik esaslara 

göre düzeltilmesi, cezalandırmada acele edilmemesi İslâm eği-

timi kaynaklarındaki ortak ilke ve yöntemlerden bazılarıdır.  

Müslüman eğitimciler özellikle hoşgörü, sevgi ve şefkâtin 

eğitimde değişmez ilkeler olarak benimsenmesi, zorunlu olma-

dığı sürece öğrenciye sert muamele yapılmaması hususunda gö-

rüş birliğine varmışlar, başarısızlığın sürmesi durumunda uyarı-

dan başlayıp giderek sertleşen bir ceza yöntemi uygulanmasını 

faydalı görmüştür.  

İslâm’da ta‘lim ve terbiyenin amacı inançlı, erdemli verimli 

insan yetiştirmektir. Bu ilke zamana ve coğrafî bölgelerle sınırlı 

değildir. Zira ilk nâzil olan Kur’ân âyeti okumayı, öğrenmeyi em-

retmektedir. Hz. Peygamber’in uygulamaları da hep bu doğrul-

tuda olmuştur. Kitap ve Sünnet’in bu konudaki bağlayıcı hük-

münü göz önünde bulunduran Müslümanlar daha İslâm’ın ilk yıl-

larından itibaren eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Ön-

celeri bu çabalar daha ziyade dinî eğitim ve öğretime yönelikti; 

zira ibadetlerin uygulanmasında bu bilgiler gerekliydi. Ayrıca na-

maz, oruç, zekât ve hac ibadetlerini ifa etmek için Müslümanlar 
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astronomi, coğrafya, takvim ve sağlık gibi konularda bilgi edin-

mek zorundaydı. İslâm’da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin büyük 

ölçüde bu ihtiyaçlardan doğduğu söylenebilir. 

Hz. Peygamber Dönemi 

İslâm’dan önce Arap Yarımadası’nda basit seviyede de olsa 

eğitim faaliyetleri bulunmaktaydı. Araplar arasında geçerli olan 

bilgiler şiirin yanı sıra daha çok basit gözlem ve tecrübeye daya-

nan tıp, kıyâfe, ırâfe ve kehânet gibi alanlarla ilgiliydi. Ancak bu 

bilgiler o günün dünyasında Araplar’ı söz sahibi kılacak tutarlı ve 

sistemli bilgiler değildi. İslâm’ın zuhuru ile birlikte başta Arap-

lar’ın ve daha sonra Müslüman olan diğer milletlerin önünde ge-

niş ufuklar açılmaya başladı. Bunun en önemli etkenlerinden biri 

Kur’ân’ın Müslümanları bitkiler, hayvanlar, tarih, coğrafya ve ast-

ronomi gibi alanlarda inceleme ve araştırmaya teşvik etmesidir. 

Başlangıçta dinî bilgilerin öğretilmesine önem verilmekle birlikte 

Rasûl-i Ekrem’in gayretini sadece ruhanî ve mânevî saha ile sınır-

landırmak mümkün değildir.13 

Bedir Gazvesi’nde ele geçirilen esirlerin okur-yazar olanla-

rından her birinin Medineli on Müslüman çocuğuna okuma 

yazma öğretmesi karşılığında 4000 dirhem tutarındaki fidyeden 

muaf tutulması Hz. Peygamber’in eğitim ve öğretime verdiği öne-

min açık göstergesidir.  

Rasûl-i Ekrem döneminde cami en önemli eğitim ve öğre-

tim merkeziydi. Hicretin ardından inşa edilen Mescid-i Nebevî’de 

namaz için kullanılan bölümün yanında bir bölümün (Suffe) eği-

tim ve öğretim faaliyetlerine ayrıldığı bilinmektedir. Bizzat Hz. 

Peygamber Suffe’de ders vermiş, gerek burada gerekse başka 

mekânlarda bu faaliyetlere sürekli katılmasından dolayı, “Allah 

beni muallim olarak gönderdi” buyurmuştur.14  

Başlangıçta bazı sakıncalar dolayısıyla camilerde çocuklara 

ders verilmesi uygun görülmemiştir. Daha sonra küttâblar, özel 

                                                           
13 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, Talim ve Terbiye md. DİA, c. 39, s. 516. 
14 İbn Mâce, “Muḳaddime”, 17. 
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mahaller yanında camilere bitişik yerlerde de faaliyet göstermeye 

başladı, çok geçmeden camiler de bu hizmete dâhil edildi. 

Hulefâ-yi Râşidîn ve Emevîler Dönemi  

Bu dönemde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Hz. Peygamber 

devrine göre biraz daha gelişmiş olarak yine camiler ve 

küttâblarda yapılmaktaydı. Hulefâ-yi Râşidîn devrinde gerek Me-

dine’de gerekse yeni fethedilen bölgelerde inşa edilen camiler 

aynı zamanda birer eğitim merkezi işlevine sahipti.  

Hz. Ömer tarafından hazırlanan ve çocuklara Kur’ân, 

yüzme, binicilik ve şiir öğretmeyi amaçlayan program, Medine 

dışındaki yörelerde de uygulandı. Diğer bir programa göre çocuk-

lara yazı, aritmetik ve yüzme yanında aile hayatına dair eğitim 

verilmiş, bu dönemdeki yaygın anlayışa göre kişi dilini hem ko-

nuşarak hem yazarak öğrenebilirdi. Bunun yanında atıcılık ve 

yüzmeyi başaranlar artık kâmil insan sayılmıştır.15  

Bu ilk bilgilerin temelini Kur’ân-ı Kerîm teşkil ediyordu. İlk 

dört halifeye dinî ve din dışı konularda her şey sorulabiliyordu. 

Onlar cevap veremedikleri meseleleri diğer sahâbîlerden öğre-

nirdi. Böylece Hulefâ-yi Râşidîn meclisleri kültürün gelişmesine 

hizmette birleşiyordu. Emevîler devrinde Şam Emeviyye 

(Ümeyye) Camii ile Amr b. Âs’ın Fustat’ta (Mısır) hicrî 21, milâdî 

642 yılında yaptırdığı, zamanımıza kadar kendi adıyla anılan 

cami önemli birer eğitim merkez haline geldi. Bu dönemde ilim, 

fikir ve sanatın gelişmesinde yabancı kültür ve âdetlerin tesiri gö-

rülmeye başlanmış; özellikle yeni saray hayatı edebiyat ve sanatın 

gelişmesinde etkili olmuştu.  

Muâviye b. Ebû Süfyân kendi sarayına âlimleri toplar, Arap 

tarihi ve bilhassa Arap savaşlarıyla yabancı kral ve sultanlar hak-

kında onlarla sohbet ederdi. Bu gelenek diğer Emevî halifeleri ta-

rafından da sürdürüldü. Abdülmelik b. Mervân’ın özellikle şair-

leri davet ederek bu tür meclisler kurduğu bilinmektedir.16  

                                                           
15 Ahmed Çelebi, İslâm’da Eğitim-Öğretim Târihi, Damla Yay, İstanbul 
1976, s. 93-94.  
16 Nebrâvî, s. 166. 
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Saraylarda çocukların eğitimi de bu dönemde başladı. Bu 

eğitimin programı öğrencinin geleceğine ve kendisini bekleyen 

görevlere uygun biçimde düzenlenmekteydi. Zengin ailelerin ko-

naklarında da bu tür özel eğitim programları uygulanıyordu. 

İslâm tarihinde saray eğitimi bazı farklı uygulamalarla her dö-

nemde devam etmiştir.17 

Abbâsîler’in Başlangıç Dönemi  

İlmî araştırmaların kurumlaştığı, eğitim ve öğretim faali-

yetlerinin geliştiği Abbâsîler devrinde camiler eğitim ve öğretim 

işlevini sürdürdü. Özellikle dönemin başlangıcından itibaren ter-

cüme faaliyetlerinin hızlanması ve eski çağlara ait ilimlere rağbe-

tin artması üzerine Bağdat’ta Beytü’l-hikme adıyla bir kurum 

açıldı. Zamanla gelişen bu merkez Halife Me’mûn devrinde bü-

yük bir ilim merkezi haline geldi. İslâm’ın ilk dönemlerinde ders 

halkaları ve ilmî tartışmalar mescid ve camilerde yapılıyor, bu da 

bir bakıma camiyi aslî görevi olan ibadetten uzaklaştırıyordu. Bu 

sebeple bazı camilerin sonraları medreseye dönüştürüldüğü gö-

rülmektedir.  

Abbâsîler devrinde eğitimle ilgili gelişmelerden biri de ki-

tapçı dükkânları ve kütüphanelerin çoğalmasıdır. Bu dükkânların 

sahipleri sadece tâcir değil, aynı zamanda kültürlü ve bilgili in-

sanlardı; dükkânları öğrenci ve bilginlerin toplandığı yerler duru-

mundaydı.  

Câhiliye döneminde şiir ve hitabet müsabakalarının yapıl-

dığı Ukâz, Mecenne ve Zü’l-mecâz gibi panayırlarla bu dönem-

deki kitap satış evleri arasında bir bağlantı kurulabilir. Başlan-

gıçta ticarî maksatla açılan kitapçı dükkânları zamanla kültürlü, 

zevk sahibi kimselerin ilgisiyle kültür ve ilim alış-verişi yapılan 

merkezler haline geldi.  

Fâtımîler Devri 

Eğitim ve öğretimin büyük önem kazandığı Fâtımîler dev-

rinde kurulan ilk eğitim müessesesi Kahire’deki Ezher Camii’dir. 

                                                           
17 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, Talim ve Terbiye md. DİA, c. 39, s. 517. 
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Burada İsmâilî fıkhı ve kelâmı okutulmakta, bu mezhebin dinî ve 

siyasî ilkeleri tanıtılmak amacıyla burada sürekli toplantılar ya-

pılmaktaydı.  

Mukattam Dağı’nda bir rasathâne inşa ettiren Hâkim-Bi-

emrillâh, camilerdeki öğretimin yanında Dârü’l-hikme’nin inşa-

sını başlattı. Oldukça serbest bir eğitimin ve ilmî müzakerelerin 

yapıldığı Dârü’l-hikme’nin daha küçük örnekleri İskenderiye, Ha-

lep, Kudüs, Dımaşk ve Trablusşam’da açıldı. Fakat bu kurumlar 

daha sonra birer Şiî propagandası merkezi haline dönüştü. Ancak 

İskenderiye gibi merkezden uzak yerlerde ve Ebû Bekir et-Turtûşî 

Medresesi’nde görüldüğü üzere Sünnî eğitim veren medreseler 

de vardı. Eyyûbîler’in iktidara gelişiyle birlikte propaganda mer-

kezi olmaktan çıkarıldığı için canlılığını kaybeden ve bir süre ih-

male uğrayan el-Ezher, her şeye rağmen ilmî faaliyetlerin merkezi 

olmayı sürdürdü. Daha sonra yönetimi ele geçiren Memlükler 

devrinde Ezher’e vakıf tahsisi ve yeni medreselerin ilâvesiyle bu-

radaki ilmî hayat canlandırıldı ve bu külliye günümüze kadar 

Sünnî çizgide faaliyetini sürdürdü. 

Abbâsî ve Selçuklu Dönemi  

Eğitim ve öğretimin bu devirde medreselerde yapılmaya 

başlanması eğitim tarihi açısından önemli bir gelişmedir. Selçuk-

lular’ın amacı, sapıklık olarak niteledikleri Şiî-İsmâilî doktrinine 

karşı Sünnî akîdeyi yerleştirmekti. Bunun için yeni müesseselerin 

kurulmasına ihtiyaç vardı. X. asırda İstahr, Nîşâbur gibi şehir-

lerde Sâiğ en-Nîsâbûrî, Ebû Ali el-Hüseynî ve İbn Fûrek gibi âlim-

lerin ders okuttuğu medreseler açılmıştı. Bunları Kuşeyriyye ve 

Beyhakıyye medreseleri takip etti.  

Sultan Alparslan’ın veziri Nizâmü’l-mülk’ün himayesinde 

açılan Nizâmiye medreselerinin ilki Nîşâbur’daydı. Bu medrese-

lerin en meşhurun yapımına 457/1065’de başlanıp iki yılda ta-

mamlanan, eğitim ve öğretim kadrosunun vakıflar vasıtasıyla 

desteklendiği, Alparslan zamanında kurulan Bağdat Nizâmiye 

Medresesi’dir.  
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Nizâmü’l-mülk’ün Şâfiî mezhebini yaymaya yönelik öğre-

timi teşvik etmesine karşılık Sultan Alparslan, Hanefîliği geliştir-

mek maksadıyla Hanefî medreseleri açtırdı. Bağdat’ta Hanefî fık-

hına göre eğitim veren medreseler Meşhedü Ebû Hanîfe, Türkân 

(Terken) Hatun ve Bâbüttâk medreseleridir. Şâfiî fıkhının okutul-

duğu medreselerin en önemlileri ise Nizâmiye, Tâciyye ve Kurâh 

Zafer medreseleridir. Bir müddet sonra bu iki mezhep aynı med-

resede eğitim vermeye başladı. Nizâmiye medreseleri için kuru-

lan vakıflar bina yapımı, müderris ve talebelere maaş verilmesi, 

hadis, fıkıh, vaaz ve tasavvufla uğraşanlara infakta bulunulması, 

imam, müezzin, hademe ve muhtaçlara yardım edilmesi gibi gö-

revler üstlenmişti.  

III-V. (IX-XI.) asırlarda Horasan ve Mâverâünnehir’in çe-

şitli bölgelerinde fıkıh ve hadis öğretimi için otuz kadar medrese 

inşa edildiyse de bunlar uzun ömürlü olmadı. Bu sebeple İslâm 

dünyasında ilk defa medreselerin Nizâmü’l-mülk ve dolayısıyla 

Selçuklular tarafından açıldığı görüşü yaygınlık kazanmıştır. Ger-

çekten Nizâmü’l-mülk’ün gayretiyle gelişen medreseler Doğu’da 

yayılarak uzun süre devam etmiştir.18 

Eğitim ve öğretimde dile ve edebiyata önem verilen Endü-

lüs Emevîleri devrinde çeşitli öğretim kurumları açılmıştır. Halife 

II. Hakem Kurtuba’da ücretsiz eğitim verilen yirmi yedi mektep 

tesis etmiştir. III. Abdurrahman tarafından yaptırılan Kurtuba 

Medresesi o dönemin öğretim kurumları arasında seçkin bir yere 

sahipti. Ezher’den ve Bağdat Nizâmiye Medresesi’nden önce oluş-

turulan bu medresede İspanya’nın yanında Avrupa’nın diğer ül-

kelerinden, Afrika ve Asya’dan gelen birçok Müslüman ve gayr-i 

müslim talebe öğrenim görüyordu. Kurtuba’da çok zengin bir kü-

tüphane kurulmuştu.  

Halife Hakem’in emriyle İskenderiye, Dımaşk ve Bağdat’a 

gönderilen kişiler kitapçı dükkânlarını dolaşıp kitap satın almış 

veya istinsah ettirilmiş, böylece kütüphanede toplanan eser sayı-

sının 400.000’i bulduğu rivayet edilmiştir. Bu devirde Endülüs’te 

kültür seviyesi oldukça yüksekti. Dozy’ye göre o sırada hıristiyan 

                                                           
18 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, Talim ve Terbiye md. DİA, c. 39, s. 518. 
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Avrupa’da çoğunluğu kilise mensubu pek az kimse bazı bilgi kı-

rıntılarına sahipken Endülüs’te hemen herkes okuma yazma bili-

yordu. Gerek Mağrib gerekse Endülüs’teki devletler sonraki dö-

nemlerde de bu ilmî geleneğin devamı için gayret sarfetmiş ve 

yeni medreseler açmıştır. 

Memlükler Dönemi  

Eyyûbî Devleti’nin yerine kurulan Memlükler çok sayıda 

medreseye sahipti. Medreseler için vakıflar tesis eden Memlükler 

hoca ve talebelere dolgun ücret ödeyerek ilim ve kültürün geliş-

mesine önemli katkıda bulundu. Bu dönemde genel öğretim ve-

ren medreselerin yanında dârü’l-hadîs, dârü’l-Kur’ân gibi ihtisas 

medreseleri de bulunmaktaydı. Makrîzî, dinî ilimlerin okutul-

duğu medreselerin pek çoğunda yetim ve yoksul çocuklar için ya-

tılı mekteplerin bulunduğunu söyler. Medreselerin geniş ölçüde 

devlet eliyle kurulup teşkilâtlandırılması ve vakıflar aracılığıyla 

öğretimin desteklenmesinden sonra ilmî gelişmelerin büyük bir 

hız kazandığı görülmüştür. Nizâmiye medreseleriyle diğer bazı 

önemli medreselerde İslâmî ilimlerin yanında matematik, astro-

nomi, tıp ve felsefe de okutulmaktaydı.19  

İslâm toplumunda başarılı bir model oluşturan Nizâmiye 

medreselerinin benzerleri Anadolu Selçukluları ile Beylikler dö-

neminde de kurulmuş, bu medreselerin en eskisi Konya’da II. Kı-

lıcarslan zamanında (1156-1192) yaptırılan Şemseddin Ebû Sa‘îd 

Altunaba Medresesi’dir. Yine Konya’da Şerif Mesud, Sırçalı, Kara-

tay medreseleri, Sivas ve Tokat’ta Gökmedrese, Kırşehir’de Caca 

Bey, Malatya’da Ulucami, Afyon’da Kale, Antalya’da İmaret, Ak-

saray’da Zinciriye, Urfa’da Ulucami, Mardin’de Sultan Îsâ, Erme-

nek’te Emîr Mûsâ medreseleri bu dönemde inşa edilen eğitim ku-

rumlarından bazılarıdır. Osmanlı öncesi medreselerinde öğretim 

yöntemi pek ayrıntılı değildir. Başlangıçta eğitim ve öğretim daha 

çok ezberciliğe dayanırken zamanla bu sistem yerini yazmaya ve 

not almaya bıraktı. Dersler genellikle sabah namazından hemen 

sonra başlardı. 

                                                           
19 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Boğaziçi 
Yayınları, İstanbul 1993, s. 258-259. 
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Osmanlı Döneminde ilmiye sınıfına büyük değer verildiği 

için İran, Horasan, Dağistan, Hindistan, Buhara, Halep, Şam, Mı-

sır ve Karaman’dan birçok âlim İstanbul’a akın etmiş ve şehir gi-

derek İslâm dünyasının önemli bir ilim merkezi haline gelmiştir. 

Osmanlılar da medresedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini vakıf-

lar aracılığıyla devam ettirmiştir.  

İlk bir buçuk asır içinde yapılan medreselerin en önemlileri 

İznik, Bursa ve Edirne’de bulunuyordu. Orta ve yüksek öğretim 

veren Osmanlı medreselerinin ilki Orhan Gazi tarafından 731’de 

(1331) İznik’te açılmış, bu medrese için vakıflar tesis edilmiştir. 

Geliri medreseye, müderrislere ve talebeye ayrılan vakıf köyler 

her türlü vergiden muaftı. İznik bir ilim merkezi olarak önemini 

XV. asırda da korudu ve şehre “âlimler yurdu” sıfatı verilmişitr. 

Bursa’nın fethinden sonra şehirde çeşitli medreseler kurulmuş, 

sınırları yavaş yavaş genişleyen Osmanlı Beyliği’nde pekçok dev-

let adamı tarafından medrese, cami, imaret gibi hayır kurumları 

açılmıştır.  

Edirne’nin devlet merkezi olmasıyla burada da medreseler 

açılmış, Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinin hemen ar-

dından Sahn-ı Semân medreselerini tesis etmesi ve bunlar için 

vakıflar kurmasından sonra tam bir ilim merkezi haline gelen şe-

hirde başta hükümdarlar olmak üzere sultan hanımlar, vezirler, 

ilim adamları ve bazı saray mensupları tarafından pekçok med-

rese inşa edilmiştir.  

Osmanlı medreselerinde dinî ilimlerin yanında mantık, 

belâgat, lugat, nahiv, matematik, astronomi, felsefe, tarih ve coğ-

rafya gibi ilimler de okutulmuştur. İstanbul’da Sahn-ı Semân ve 

tetimmeleri yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki 

diğer medreseler yeni bir düzenlemeye tâbi tutulmuştur. Bazı 

vakfiye, kanunnâme ve biyografilerden anlaşıldığına göre medre-

seler hâşiye-i tecrîd, miftâh, kırklı, ellili, Sahn-ı Semân ve altmışlı 

şeklinde derecelendirilmiştir.  

Bir öğrenci “muhtasarât” denilen dersleri gördükten sonra 

Hâşiye-i Tecrîd Medresesi’ne devam eder, orada başarılı olursa 

müderristen bir belge almak suretiyle bir üst derecedeki Miftah 
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Medresesi’ne girer ve en üst medreseye kadar çıkabilmiştir. Os-

manlı Devleti’nde kuruluştan itibaren titizlikle üzerinde durulan 

eğitim sistemi sonraları bozulmaya yüz tutmuş, Batı ile kültürel 

temasların gelişmeye başladığı XVIII. asır ortalarına doğru eğitim 

ve öğretimde yenilik arayışına girişildiğine dair işaretler görül-

müş, medreselere yönelik ıslahat çalışmalarının en kapsamlısı 

Sultan Mehmed Reşad devrinde gerçekleştirilmiş olup dört yıl sü-

ren bu çalışmalar neticesinde yeni bir sistemin uygulanmasına 

başlanmıştır. Buna göre İstanbul’daki bütün medreseler tek isim 

altında toplanacak, talebeler ortak usûl ve esaslara göre yetiştiri-

lecekti. Hilâfet merkezinde bulunmalarından dolayı bunlara 

Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi adı verildi. 20  Yaklaşık 150 yıl 

önce başlayan ve giderek genişleyen eğitimde çağdaşlaşma faali-

yetleri Cumhuriyet devrinde daha da yoğunlaşmıştır. 

Vakıflar 

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamın-

daki vakıf (vakf) kelimesi terim olarak “bir malın mâliki tarafın-

dan dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde 

özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm medeniyeti-

nin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini 

ifade eder. Fıkıh mezhepleri ve fakihlerin vakfın hukukî niteliği, 

kurucu unsurları, bağlayıcılık kazanması ve vakfedilen malın 

mülkiyeti gibi hususlarda nisbeten farklı kanaatler taşımaları se-

bebiyle vakıf tanımları da değişmektedir.21 

İslâm tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi 

olarak vakıf VIII. asrın ortalarından XIX. asrın sonlarına kadar bü-

tün İslâm ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son 

derece etkili olmuştur. Vakfın temelinde insanlığa karşı şahsî ve 

vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şefkât, yardımlaşma/dayanışma 

duygusu vb. değerler ve bu değerleri kendisine ilke edinmiş kişi-

nin hür iradesi yatar.  

                                                           
20 Ziya Kazıcı, Halis Ayhan, Talim ve Terbiye, DİA, c. 39, s. 518-520. 
21 Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, s. 475. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/ziya-kazici
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/halis-ayhan
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Mekke ve Medine’de ortaya çıkan İslâmiyet kısa sürede çok 

farklı kültürlerin mevcut olduğu geniş coğrafyalara yayılmış, 

İslâm medeniyeti bu coğrafyalarda teşekkül etmiştir. Bir dine ina-

nan ve onu yaşayanlar, bu inanç sistemi çerçevesinde kendi kül-

türlerini ya da medeniyetlerini şekillendirirken temasa geçtikleri 

önceki kültürlerden etkilenmiş; inanç sistemlerine, dünya görüş-

lerine ve yaratıcılık kabiliyetlerine göre aldıkları unsurları yeni-

den biçimlendirmiştir. 

Vakıf kelimesinin Kur’ân’da geçmemesi kurumun kökeni-

nin tartışılmasına yol açmış, ancak Kur’ân’da böyle bir müessese-

nin doğuşuna vesile olabilecek kavramlar mevcut olup bunlar va-

kıf kaynaklarında sürekli tekrarlanmıştır. Allah yolunda mal har-

camak,22 iyilik yapmada ... yardımlaşmak,23 hayrat yapmakta ya-

rışmak24 bunların başında gelir.  

Felsefesi sadaka, hayrat vb. Kur’ân kavramlarıyla ilişkilen-

dirilebilen vakıf, hukukî açıdan Hz. Peygamber’in ve sahâbenin 

uygulamalarına dayandırılmıştır. Gerçekten sadaka ve sadaka-i 

câriye kavramlarını içeren ve tarih boyunca hemen hemen bütün 

vakfiyelerde zikredilen hadisler vakfın sürekliliği ve bağlayıcılığı 

gibi kavramları içerir. Dolayısıyla sadaka ve sadaka-i câriye hadis-

leri İslâm vakfının temellendirilmesinde ve gelişip yayılmasında 

büyük rol oynamıştır.25 

İslâm dünyasının her yanında bulunan mescid ve camiler, 

mektep ve medreseler, imaretler, tekke, hangâh ve zâviyeler, kü-

tüphaneler, misafirhaneler, hastahaneler, çeşmeler ve sebiller, 

hamamlar, makbereler, yollar ve köprüler, kervansaraylar vb. 

eserler sundukları hizmetlerle birlikte hayrat kavramının teza-

                                                           
22 el-Bakara, 2/195, 261. 
23 el-Mâide, 5/2. 
24 el-Bakara, 2/148; Âl-i İmrân, 3/114. 
25 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf “, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, 479. 
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hürleridir. Bu eserlerin en gelişmiş örnekleri bir araya gelip bü-

tünleşerek İslâm şehirlerine görünüm, estetik ve işlevsellik açı-

sından damgasını vurmuştur.  

Hayratın sürdürülebilirliği onun düzenli biçimde işleme-

sini sağlayan tarım alanları, bina, nakit para gibi gelir kaynakla-

rına sahip olmasına bağlıdır. Bunlara “asl-ı vakf” yahut “akar”(ço-

ğulu akarât) denilmiştir.  

Vakıf kelimesi aslında hukukî bir akdi ifade etmekle birlikte 

zamanla akar ve hayratı belirtmek için de kullanılmış, hatta on-

ların yerini almıştır. Akar/akarât kurumun ekonomik gücünü, 

hayır/hayrat ise vakfın doğrudan kamu hizmeti sunan bölümünü, 

diğer bir ifadeyle akarât, kurumun vasıtasını, hayrat gayesini, va-

kıf ise kuruma hayatiyet kazandıran hukukî işlemi ifade ediyordu. 

Burada hayrat, akarât ve vakıf kavramlarından oluşan bir sistem 

söz konusudur. Bu sistem, bir kişinin kazanıp elde ettiği mülk bir 

akarını hür iradesiyle insanların ihtiyacını gidermek üzere hayra 

tahsis etmesi ve bunlar arasındaki ilişkileri bir akidle hukukî sta-

tüye bağlamasından ibarettir.  

İslâm’ın ilk mukaddes yerleri olan Mekke, Medine, Kudüs, 

İbrahim Peygamberle ilişkisinden dolayı el-Halîl, Lût Peygam-

ber’in meşhedinin bulunduğu söylenen Benî Naîm ve bunların 

çevresinde erken dönemlerde dinî ve hayrî müesseseler ortaya 

çıkmıştır.  

Kudüs’te Kubbetü’s-sahra ve Mescid-i Aksâ, Dımaşk’ta 

Emeviyye Camii, Halep’te Ulucami bu dönemlere ait önemli hay-

ratlardandır. İslâm’ın ilk devirlerinde bazı dinî yapılar beytülmâl 

tarafından inşa ediliyordu. Esasen Müslümanların ibadetleri için 

mescid ya da cami yapmak onu Allah’ın mülkiyetine koymak ve 

vakfetmek demekti. Bunların bakımı ve cemaatin ihtiyaçları da 

bağışlarla karşılanmıştır. Bu gelenek İslâm’ın yayıldığı yeni ülke-

lerde de uzun süre devam etmiştir.  
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İmaret, “bir ülkeyi imar etme” anlamını işaret ettiği için fi-

zikî anlamda uygun bir kavram olarak düşünülebilir. Ancak va-

kıflar yoluyla bunların dışında ve ötesinde çok farklı alanlarda in-

sanlara maddî ve mânevî hizmetler sunulmuştur.  

726 (1326) yılında Kahire’den Şam’a gelen İbn Battûta, va-

kıfların hizmet alanları arasında hacca gidemeyenleri hacca gön-

dermek, fakir aile kızlarının evlilik çeyizlerini satın almak, esirleri 

hürriyete kavuşturmak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin et-

mek, ülkelerine dönebilmelerini sağlamak, sokakları düzenle-

mek, kaldırımları yapmak gibi faaliyetlerden bahsetmektedir.  

Vakıfların amaçlarının sürekli çeşitlendiği görülmektedir. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait vakıflarla ilgili belge koleksi-

yonlarında ve başta tarih kitapları olmak üzere diğer eserlerde 

Türkler’in hayrat kavramını bilinçli bir şekilde kullandıkları, 

bunu devletin ve toplumun bir sistemi halinde işlettikleri görül-

mektedir. Neticede hayratın bütün İslâm dünyasında toplumsal 

bir ruh haline geldiği söylenebilir. Vakıfların tamamının hem dinî 

ve felsefî temelini hem de uygulama biçimini açıklayabilen bu sis-

tem, 200 yıllık değişim sürecinden sonra -bugün halkın hâfıza-

sında tam olarak yaşamasa da- özellikle Türkiye’de birçok insanın 

davranışını etkilemiştir. 

Vakıf hayratı arasında bütün İslâm ülkelerinde dinî nitelikli 

ve eğitimle alâkalı kuruluşlar, cami, mescid, medrese, dârü’l-

Kur’ân, dârü’l-hadis, zâviye, hangâh, ribât, tekke, fakirlere yemek 

dağıtan mutfaklar (imaret), sosyal nitelikli toplantı yerleri olarak 

da kullanılan kabirler (türbe), sağlık kuruluşları (bîmâristan, 

dârü’ş-şifâ), şehirlerde ve kırsal kesimlerde yollar, köprüler, ker-

vansaraylar, sulama şebekeleri, kaleler, deniz fenerleri, kanalizas-

yonlar, suyolları, çeşmeler vb. vardı. Bunların sürekliliği vakıf 

mallarından elde edilen gelirlerle sağlanıyordu.  
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Her şeyden önce Müslümanların namaz kılmaları için bü-

tün İslâm dünyasında dinî, içtimaî, hatta siyasî merkezler duru-

munda olan sayısız cami ve mescid vakıf halinde inşa edilmiş, do-

natılmış ve bütün görevlilerine maaş verilmişti. Bazı camilerde if-

tar vakti şerbet dağıtılıyor, fakirlere ve talebelere iftar yemeği ve-

riliyordu. İbadet işlevi dışında camiler aynı zamanda mânevî et-

kileşim ve dinî bilginin öğretildiği merkezler, halka açılan top-

lantı yerleriydi. İnsanların davranışlarına yön veren değerler her-

kese burada öğretiliyordu. Kaynağını Kur’ân ve Sünnet’ten alan 

bu değer ve bilgilerin yaygınlık kazanması, camilerin etrafından 

başlayarak ihtiyaç duyulan her yerde vakıf olarak teşkil edilen çe-

şitli eğitim öğretim kurumları vasıtasıyla gerçekleşiyordu. Sıbyan 

mektepleri, medreseler, dârü’l-kurrâ ve dârü’l-hadislerde örgün 

öğretim yapılıyordu. Yaygın eğitim ise dergâh vb. kurumlarda söz 

konusuydu. Sıbyan mektepleri ilköğretim, dârü’l-hadis, dârü’l-

kurrâ ve medreseler orta ve yükseköğretim kurumlarıydı.  

Vakıflar sayesinde medreseler ilmî, idarî ve mâlî muhtari-

yete sahip birer müessese haline gelmiştir. Selçuklular’dan itiba-

ren başta Nizâmiye medreseleri olmak üzere bütün İslâm dünya-

sında ve bilhassa Osmanlı Devleti’nde pekçok medrese vakıf şek-

linde kurulmuş, öğretim kadrolarının ve diğer çalışanlarının ma-

aşlarından talebelerin ihtiyaçlarına kadar bütün masrafları vakıf-

lar tarafından karşılanmıştır. Bu kurumlardaki eğitim-öğretim 

üzerinde vakfı kuranın (vâkıf) hayat görüşü ve eğilimleri etkiliydi. 

Öncelikli hedef ise toplumun ve devletin ihtiyaç duyduğu insan 

gücünü yetiştirmekti. Bu sebeple daha çok din, hukuk, tıp ve ast-

ronomi gibi ilimlerin öğretildiği medreseler teşkil edilmiştir.26 

Büyük hayrat külliyelerinin medreselerinde üretilen bilgi-

leri medrese hocaları ve öğrencileri bulundukları külliyelerin ca-

milerinde, ayrıca üç aylarda (Receb, Şaban, Ramazan) ve özellikle 

                                                           
26 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf “,TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, s. 480. 
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Ramazanlarda ülkenin diğer bölgelerindeki camilerde halka ak-

tarıyordu. Böylece vakıf şebekesi bilgi iletişimine yarayan alt ya-

pının asıl bağlantısını teşkil ediyor ve bu sayede sözlü kültür ko-

layca yayılıyordu. Kitapların çoğaltılması, vakıf kütüphanelerine, 

camilere ve zâviyelere gönderilerek halka ulaştırılması da bilginin 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyordu.  

Sosyal niteliği bakımından en dikkate değer vakıf hayrat 

eserlerinden biri de imaretlerdir. Bunlar genellikle mutfak, ye-

mekhane, kiler, ambar, ahırla misafirlerin yatacakları tabhâne 

odalarından meydana geliyordu. İmaretlerin işlevi, vâkıfların 

koyduğu şartlara göre içinde bulunduğu külliyenin çalışanlarına, 

mektep ve medrese talebelerine, tekke ve zâviye dervişlerine, yö-

renin fakirlerine, zengin ve fakir bütün yolculara parasız yemek 

vermekti.  

Vakıf eserleri ayrı yerlerde tek başına bulunabildiği gibi ku-

rucusunun zenginliğine ve tasarımına göre birkaçı ya da hepsi bir 

arada, bir caminin etrafında kümelenmiş durumda büyük bir kül-

liye teşkil edebiliyordu.  

İslâm dünyasında bazı bölümleri yıkılmış ya da işlevsel açı-

dan bütünlüğünü kaybetmiş olsa da bugüne ulaşan külliyelerin, 

imaret/hayrat sitelerinin hangi unsurlardan teşekkül ettiğini so-

mut biçimde görmek mümkündür. Bunlara vakıf yoluyla hayat 

veren toplumların, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döne-

minde Türk toplumunun sosyal psikolojisi tahlil edildiğinde in-

sanların imaret ya da hayrat külliyesini iman, düşünce ve eylem 

dengesi üzerine kurulmuş bir kültür ürünü diye algıladığı söyle-

nebilir. Zira onlara göre sosyal yardımlaşma aslında ferdin şahsî 

sorumluluğuna ve hür iradesine dayanıyordu. Her insan bütün 

insanlığın meselelerini kendi mes’elesi gibi hissetmeli, bunun 

için gücü nisbetinde çalışıp üretmeli ve kendi ihtiyacından fazla-

sını hür iradesiyle diğer insanlar için harcamalıdır. Bunun en iyi 

yolu da bir imaret/hayrat külliyesi inşa etmektir. 
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İmaret/hayrat külliyeleri üç ana bölümden meydana geli-

yordu. Külliyenin ilk bölümü mâbed ve her seviyede eğitim-öğre-

tim kurumu ile sağlık kuruluşlarından, misafirhanelerden, 

çeşme, sebil ve şadırvanlardan, bahçeler, türbeler ve mezarlıklar-

dan, aşevi vb. yapılardan müteşekkildi. Bunlar vakfın hayrat kıs-

mını teşkil ediyordu.  

Külliyenin ikinci bölümü dükkân, han, hamam, çarşı ve be-

desten gibi iş yerlerinden oluşuyordu. Bunlar birinci bölümdeki 

hizmet kuruluşlarına gelir sağlıyordu. Üçüncü bölüm ise önceki-

lerin dış çevresinde yer alan meskenlerden ibaretti.  

Külliyelerin daha yapımına başlanmadan önce inşaat ala-

nına su getirmek üzere suyolları şebekesi kuruluyor, diğer birim-

lerden önce çeşmeler ve hamam yapılıyordu. Külliyenin esas bö-

lümlerinin inşaından sonra vakıf kurucusunun türbesinin yapımı, 

diğer kişiler için mezarlık ve bahçeler tesisiyle çevre düzenlemesi 

tamamlanıyor, böylece külliyenin tabiatla uyumu sağlanıyordu.  

İmaret/hayrat külliyelerinin bakımının yapılabilmesi, sağ-

lıklı ve sürekli işletilebilmesi gelir kaynaklarına bağlıydı. Batılı bir 

seyyah İstanbul külliyelerini, ağaç topluluklarının meydana getir-

diği yeşillik yığınları arasından fışkıran “şehir taçları” diye nitele-

miştir. 1573’te İstanbul’a gelen Philippe du Fresne-Canaye’ın ifa-

desiyle İstanbul âdeta korular arasında kurulmuştu. Şehrin bu gö-

rüntüsü Türkler’in Tabiat-İnsan-Allah arasındaki ilişkiler üzerine 

yaptıkları yorumun hayrat yoluyla tecessümünden ibaretti. Hay-

rat külliyesi ve çevresiyle ilgili mimari düzenlemenin tabiatla 

uyumu önemliydi, fakat bütün bu yapılanmaların insanlarla da 

uyum içinde olması gerekiyordu. Araştırmalar klasik Osmanlı dö-

nemi külliyelerinde bunun sağlandığını göstermektedir. 

Osmanlı külliyeleri sadece ibadet yeri, öğretim merkezi 

veya fakir barınağı değildi. Bunlar, çevrelerinde toplantı yerleri-

nin gelişmesine öncülük ettikleri için sosyal katalizör rolü oynu-
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yor, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi teşvik ediyordu. Hayrat sa-

yesinde medresenin hoca ve talebeleri, külliyenin diğer görevli-

leri, çevrenin fakirleri ve yolcular yemek saatlerinde imarette bir 

araya geliyordu; bu da bilgi akışını ve yayılışını sağlıyordu. Böy-

lece herkesin örgün eğitim alma imkânı bulamamasına rağmen 

külliyelerde gerçekleştirilen sürekli yaygın eğitim sayesinde ülke-

nin her yanında ortak bir kültür oluşuyordu. Külliyeler sayesinde 

aynı kültür değerlerini ve aynı davranış biçimlerini benimseyen 

halk ortak kimliğine kavuşuyor, sosyal bütünleşme ve uyum yay-

gınlaşıyordu.  

Külliyeler ve diğer münferit hayrat eserleri toplumda öyle-

sine kök salmıştı ki hemen hemen İslâm ülkelerinin bütün halkı 

bu hayrat sistemi sayesinde şöyle ya da böyle hayatları boyunca –

aralarında yerel, bölgesel ve ulusal sınırlar bulunduğu halde– dinî 

sınırları da aşan bağlar kurabilmişti. Vakıflar, İslâm dünyasında 

çeşitli köy ve şehirlerin kurulması veya yeniden teşkilâtlandırıl-

masında büyük rol oynamıştır.27 

Hayrat duygusu, hayrat düşüncesi ve eylemi özellikle 

Müslüman Türk medeniyetinin mayasını oluşturur. Herkese 

gücü yettiğince iyilik yapma anlayışına dayanan bu yardımlaşma 

felsefesini Türk filozofu Fârâbî, daha IV. (X.) asrın ilk yarısında 

el-Medînetü’l-Fâżıla adlı meşhur eserinde tasarlayıp kurgulamış-

tır. Bu kapsamda hayat bulmaya başlayan hayrat külliyeleri za-

man içinde birbirine eklenerek Mekke, Medine, Dımaşk, Bağdat, 

Kahire, Kayrevan, Kurtuba, Tebriz, Semerkant, Buhara, Konya, 

Sivas, Malatya, Erzurum, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlere 

dönüşmüştür. İspanya’dan Orta Asya’ya kadar bütün İslâm ülke-

lerinin vakıfları incelendiğinde bu durumun belirli bir bütünlük 

arzettiği görülür. Külliyelerin adı, kurucusu, mekânı, tarihi, mi-

marî üslûbu değişip yerel kültürün renklerini taşımakla birlikte 

                                                           
27 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf “, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, 482-
483. 



 

252 

felsefesi aynıdır; zaman ve mekânın şartlarına bağlı farklılıklar dı-

şında işlevleri de birbirine benzemektedir.  

İstanbul başlı başına vakıflarla kurulmuş bir hayrat şehri-

dir. Osmanlı Devleti’nin ilk döneminde şehirlerin fethinden 

sonra devlet adamları ve zenginler buralarda yeni vakıf müesse-

seler kurdukları gibi nüfusunu arttırmak için bu şehirlere Türk-

menler’in yerleştirildiği de bilinmektedir. Bir taraftan bu yerlerin 

fizikî çehresini değiştiren, diğer taraftan oralara yeni bir kültür 

taşıyan bu faaliyetler daha sonraki asırlarda da sürmüştür.  

Meselâ, Damad İbrahim Paşa, doğum yeri olan Muşkara 

Köyü’nde birçok vakıf kurup dışarıdan nüfus getirterek yerleştir-

mek suretiyle bu köyü “Nevşehir/yeni şehir” haline getirmiştir.  

Vakıflar İslâm tarihinde kültürün en belirgin unsurları ve 

somut varlıkları olup sanatın bütün veçhelerini temsil edecek 

tarzda tezahür etmiştir. XVI. yüzyıl Osmanlı düşünürü Kına-

lızâde Ali Çelebi, Fârâbî’nin tasarladığı erdemli ve mutlu şehrin 

mükemmel örneklerinin Kanûnî Sultan Süleyman zamanında ha-

yat bulduğunu ifade eder.  

Vakıf sisteminin itici gücü, “Herkesin yöneldiği bir yönü ve 

yöntemi vardır. Siz hayrat yapmaya koşun, bu hususta birbirinizle 

yarış edin”28 âyetiydi. Semerkant’ta Uluğ Bey’in Registan Külli-

yesi’nden Edirne’deki Selimiye Külliyesi’ne ve oradan Bosna-Her-

sek’te, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’ne kadar İslâm 

dünyasının her tarafına yayılmış yüzlerce eser bu durumu açıkça 

ortaya koyar. 

Belediyelerin yaptığı hizmetler eski İslâm şehirlerinde daha 

çok vakıflar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bunların başında şehirle-

rin su ihtiyacının temini gelmekteydi. Bunun için su bendleri ve 

                                                           
28 el-Bakara, 2/148. 
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şebekeleri, su kuyuları, çeşmeler ve yazın bedava soğuk su dağı-

tılması amacıyla sebiller inşa edilmiştir. Bu kuruluşlar içinde ha-

mamlar başta geliyordu.  

Hamamlar umumiyetle vakıfların gelir kaynakları arasında 

bulunmakla beraber fakirlerin bedava yıkanabildikleri hamamla-

rın varlığı da bilinmektedir. Bu tesislerin bakımı ve işletilmesi için 

görevliler tayin edilmiş ve gerekli diğer masraflar karşılanmıştır. 

Sokakların aydınlatılması, temizlenmesi, bazı şehirlerin çeşitli 

yerlerinde bahçeler açılması veya “Allah’ın bütün kullarının din-

lenmesi amacıyla” güzel köşelerin (kulluk mahalli) tanzimi sure-

tiyle şehirlerin güzelleştirilmesini amaç edinen vakıflar da var-

dır.29 

İslâm dünyasında şehirlerin birbirine bağlanmasında da va-

kıfların rolü büyüktür. Şehirlerarası ulaşım için birçok yol, köprü, 

ayrıca deniz fenerleri ve kalelerin inşası, büyük ticaret yolları üze-

rindeki konak yerlerine kervansarayların tesisi vakıflar sayesinde 

gerçekleşmiştir. Bütün bunlar tüccar ve hacıların seyahatini ko-

laylaştırmak, yol güvenliğini sağlamak, yolcuları barındırmak ve 

doyurmak amacına yönelikti.  

Bir Selçuklu kervansaray vakfiyesinde kervansaraya gelen 

her sınıftan ve dinden yolculara yiyecek, ayakkabı ve hayvan yemi 

verilmesi şart kılınmıştır. XVII. asrın ortalarında üç arkadaşıyla 

birlikte Mısır’dan İstanbul’a kadar altmış yedi günde gelen Sa-

muel ben David Yemşel yol güzergâhında her gece bir han veya 

kervansarayda konakladıklarını, bunların bulunmadığı iki küçük 

kasabada ise yolculara ayrılmış misafir odalarında ağırlandıkla-

rını yazmaktadır. Yabancıların ve yolcuların konaklaması bakı-

mından tekke ve zâviyeler de önemli hizmetler görüyordu.  

Sadece insanları değil her canlıyı koruyan hayrat ruhu kuş-

lar için de köşkler yaptırmıştır. Kuş sarayı da denilen kuşevlerinin 

bazıları minareleri, yüksek kenarlı kubbeleri, hilâl biçimindeki 

                                                           
29 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf “,TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, s. 483. 
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alemleriyle birer selâtin camiini andırmakta ve olağan üstü işçi-

likleriyle dikkati çekmektedir. Bu kuşevlerini büyük bir ilgiyle 

gözleyen Avusturya sefiri Busbeke 1550’Ierde şöyle yazmaktadır: 

“Türkiye’de her şey insanîleşmiş, her katı yumuşamıştır; hayvan-

lar bile.” 

Vakıflar akrabalığa, hısımlığa, bölgelere, mesleklere, din 

veya dil özelliklerine bağlı olarak teşekkül eden içtimaî zümreler 

arasında âhenk beraberliği temin eden bir kuvvetti ve bu açıdan 

da önem taşımaktadır. Vakf-ı ehlî/vakf-ı zürrîler aile yararına hiz-

met ettiği gibi sadece ailenin fakirleri için kurulan vakıflar da 

mevcuttur. Diğer taraftan vakfiyelerde âzatlı kölelerin eski sahip-

lerinin ailesiyle birlikte ve aynı hayat seviyesinde yaşamalarını 

sağlayacak hükümlere de rastlanmaktadır. Vakıf kurucularının 

bazıları bir taraftan kendi ailelerine mensup kişileri vakıftaki gö-

revlere tayin ederken diğer taraftan kendi mesleğinden olanları 

da kolladığı görülmektedir.  

Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilâtlarının (loncalar) bir yar-

dımlaşma fonu olarak kurduğu vakıflar da vardır. Ayrıca bir ma-

halle, bir kasaba veya bir şehir sakinlerinin istifade etmeleri için 

vakıflar tesis edildiği gibi köy ya da mahalleye ait avârız vergileri-

nin ödenmesi amacıyla kurulmuş birçok vakfın mevcudiyeti bi-

linmektedir. Bu vakıflar mahalle sakinleri veya diğer kişiler tara-

fından kurulabiliyordu. Daha ziyade “nukud vakfı” denilen bu 

fonlara mahallelinin ortak mülkü iken vakfedilmiş taşınmazların 

kiraları da ekleniyordu. Esnaf vakıflarına başka bölgelerde de çok 

sık rastlanmaktadır.  

Meselâ, Fâtımîler devrinde Dımaşk’ta bir esnaf grubunu 

destekleyen vakıflar vardı. Bu dar çerçeveyi aşarak hayat şartları 

bakımından insanlar arasında mevcut farkları mümkün mertebe 

azaltmayı, zenginle fakir arasında nisbî bir eşitlik kurmayı hedef 

alan vakıfların sayısı da oldukça kabarıktır. Bazı vakfiyelerde vakıf 

köylerde çalışan reâyânın vâkıfın evlâdı tarafından rahatsız edil-

memesi ve gerektiğinde bunların oradan uzaklaştırılmasına dair 
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hükümler konulmuş, böylece köylünün huzuru temin edilmeye 

çalışılmıştır.30 

Osmanlı Devleti’nin yayılma sürecinde özellikle XV ve XVI. 

asırlarda vakıflar, yeni fethedilmiş yerlerin İslâmlaştırılmasında 

önemli rol oynamıştır. Sınır bölgelerine zâviyeler kurarak yerle-

şen, oralarda ticarî ve ziraî faaliyetlerde bulunan, ülke toprakla-

rını genişletmek amacıyla bölgeleri kolonize eden sûfîleri ve diğer 

Müslümanları bu vakıflar desteklemiştir. Bunun yanında diğer 

hayır kuruluşlarının da yine vakıflar yoluyla bölgeye götürülmesi 

iktidarları meşrulaştırıyor ve güçlendiriyordu. Böylece bir bakıma 

vakfın siyasî işlevi kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Zira cemaat 

karşısında adaletin teminatı olarak Osmanlı sultanları ve hâne-

dan üyeleri, ayrıca Müslümanların tamamı, vakıf yoluyla fakirlere 

yapılan yardımı ya da daha geniş anlamda bir insanın ihtiyacını 

gidermeyi insanî görevlerinin bir bölümü telakki ediyordu. Vak-

fın gelir kaynakları arasında, hem kiralarla hem bahçe ve bostan-

lardan aynî ödemeler yoluyla gelir sağlayan tarım mülkleri de 

vardı.  

Vakıf müessesesinin zamana ve mekâna göre çok farklı ge-

lir kaynaklarına rastlanmaktadır. Çünkü bir dönemde uygun gö-

rülmeyen bir gelir kaynağı başka bir dönemde rağbet bulabili-

yordu. Meselâ Mısır’da Memlükler devrinde para vakfı vakıf yara-

rına işletilerek para ürettiği için tartışılmış ve Osmanlılar’a kadar 

uygulamasına rastlanmamıştır. Osmanlılar zamanında ise çok sa-

yıda para vakfı tesis edilmiştir.  

Osmanlı memleketlerinde her vakıf, ayrı bir birim halinde 

bir erkek ya da kadın nâzırın denetiminde bir mütevelli veya mü-

tevelliler tarafından yönetiliyordu. Son asırlarda vakıf yöneticiliği 

meslek haline gelmiş, giderek merkezîleşmiştir. Sadrazamlık, 

şeyhülislâmlık, Haremeyn vakıfları müfettişliği, Dârüssaâde ağa-

                                                           
30 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf “, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, s. 484. 
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lığı gibi makamlara bağlı vakıfların sayısı artmıştır. Esasen devle-

tin kadılar vasıtasıyla vakıflar üzerinde genel bir denetimi vardı. 

Selâtin vakıflarının bazı mahallî mütevellileri ve nâzırları çoğun-

lukla karar verme yetkisini taşısalar da Osmanlı Devleti bunların 

üzerinde XV. asırdan itibaren bir tür merkezî denetim uygulamış-

tır.  

Devlet belli zamanlarda denetimini diğer vakıflara da yay-

mak için girişimlerde bulunmuştur. Tanzimat’la birlikte vakıfla-

rın ve bunların ana mallarının idaresini düzenleyen mevzuat ge-

nişletilmiştir. Devletin hangi ölçüde vakfın denetimine müdahale 

yetkilerini kullandığını belirlemek zordur. Fakat XIX. asırda Os-

manlı Devleti’nin ve Jön Türkler rejiminin vakıfların yönetimini 

bütünleştirmeye yönelik bir alt yapıyı yavaş yavaş yerleştirdiği 

tartışılmaz bir gerçektir. 1921’de kurulan Şer‘iyye ve Evkaf 

Vekâleti 3 Mart 1924’te kaldırılmış, Vakıflar İdaresi Türkiye Cum-

huriyeti’nin devlet teşkilâtıyla bütünleştirilmiştir.  
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Vakıf Muhasebe Defterlerine Göre 

VAKIFLARIN GELİR-GİDER KALEMLERİ 

 

İsmail KURT 

 

Giriş 

Vakıf, Arapça bir terimdir. Sözlük anlamı olarak durma, 

durdurma, hareketten mahrum bırakma, hapsetme gibi mânâlara 

gelmektedir. Vakfiye ise vakfın kuruluş senedi, Vakfın kurucuları 

tarafından tanzim edilenen, vakfın işleyişiyle ilgili resmî vesika-

dır. 

Vakıf, Allah'a kurbiyet/yakınlaşmak, halka hizmet gaye-

siyle ve maddî durumu iyi olanlar tarafından yapılmış mühim bir 

müessese olup vakıf senedi tabir edilen vakfiyelerde esasları be-

lirlenmiştir. 

Vakfiyelerde vakfın kuruluş gayesi, vâkıfın hangi maksatla 

bu vakfı kurmak istediği, faaliyet sahası, nelerin vakfedildiği, va-

kıf mülklerinin bulunduğu yerlerin sınırları, vasıfları, vakfa tahsis 

edilen gelir kaynakları, vakfın hedeflediği hizmetler, bu hizmet-

lerin nasıl yürütüleceği, vakıf mallarının nasıl işletileceği, vakıfta 

kimlerin istihdam edileceği, vakıf çalışanlarına ödenecek maaşlar 

ile günlük olarak verilecek yemeklerin mahiyeti, vakıf için satın 

alınacak emtianın neler olduğu, nerelere ne miktar harcama ya-

pılacağı açıkça zikredilmiştir.  

Bu gibi hususlar vakıfların kendi bünyesinde tuttuğu mu-

hasebe kayıtları ile zabt u rabt altına alınmıştır. Bu sebeple vakıf 
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muhasebe bilgileri düne ait vakıf uygulamalarını günümüze ak-

settiren birinci el kaynak olmaları bakımından önemlidir.  

Vakfiyeler ve vakıf muhasebe kayıtlarıyla ilgili yapılan ça-

lışmalar, tarih kimliğimizi, içtimaî, iktisadî ve kültürel yapımızı, 

sosyal hayatımızdaki gelişme ve değişmeleri, insanî değerlerimizi 

de ortaya çıkarması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.  

Vakıf Muhasebe Defterleri 

Osmanlı mâlî geleneğinde muhasebe kültürü mevcut olup 

aynı uygulamalar vakıflarca tutulan muhasebe defterlerinde de 

devam ettirilmiştir.  

Şer‘iyye sicilleri arasında vakıf gelir-giderlerine mahsus 

pekçok vakıf muhasebe kaydı mevcut olup bu defter kayıtları va-

kıf tarihine ışık tutmaları bakımından önemlidir ki, bu defter ka-

yıtları sayesinde vakıflara ait bilgiler gerektiği zaman, gerekli 

kimselerin doğru bir şekilde kontrol, denetim ve teftişine imkân 

sağlamış, hazırlanan bu kayıtlardan zamanla muhasebe defteri 

serileri teşekkül etmiş olup günümüze kadar ulaşan pekçok vakıf 

muhasebe defteri mevcuttur. 

Bu defterlerin bir kısmında hicrî takvim esas alınmış, hicrî 

yılın ilk ayı Muharrem ile hicrî yılın son ayı olan Zilhicce arasın-

daki yıllık gelir ve giderler kaydedilmiştir. Ancak birkaç yıllık 

veya aylık olarak hazırlanmış muhasebe kayıtlarına da rastlan-

maktadır. 

Bazı muhasebe kayıtlarında, çabuk yazılması, az yere çok 

yazı sığdırılması, herkes tarafından kolaylıkla okunamaması, 

kâğıt tasarrufu gibi sebeplerle siyakat yazısı ve rakamları tercih 

edilmiştir.  

Vakıf uygulamalarında zaman içerisinde iktisadî ve içtimaî 

şartlar gereği değişmeler yaşanmıştır ki, bu gelişme ve değişme-

leri vakıf muhasebe kayıtlarından izlemek mümkündür.  
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Vakıf Muhasebe Kayıtları  

Vakıf muhasebe defterleri, vakıfların gelir ve giderlerinin 

kaydedildiği defterlerdir. Bu defterler, vakıfların iktisadî ve sosyal 

tarihi hakkında bilgilenmemize yardımcı olmakta, vakıf gelir ve 

giderlerinde meydana gelen dalgalanmalar ile vakfın büyüme ve 

küçülmesi ile ilgili temel bilgi ve göstergelere ulaşılabilmektedir.31 

Defterlerde genel olarak, varsa önceki dönemden devreden 

fazla ile cari dönemin gelir ve giderleri ve dönem sonu toplam 

bilgileri bulunmaktadır. Muhasebe kayıtlarına görülen hesap ka-

lemlerinin sayısı ve çeşidi ise vakıfların gelir ve gider çeşitliliğine 

göre değişmektedir.  

Vakıfların gelir ve giderleri ayrı başlıklar altında kayıt edil-

miş, toplam gelir-gider miktarlarına yer verilmiş; gelirlerin hangi 

kaynaklardan sağlandığı ve giderlerin ise nerelere harcandığı taf-

silatlı olarak kaydedilmiştir. 

Muhasebe kayıtları vakıflarca tutulup muhasebe defterine 

işlendiğinden diğer kaynaklarda tespit edilemeyen birçok vakfa 

ait bilgileri bu kayıtlardan tespit etmek mükündür. Bu bakımdan 

vakıflara ait tutulan defterler ile mahkeme kayıtları tatbikatın ya-

zılı vesikaları olup, geçmiş uygulamaları günümüze aksettirmesi 

bakımından önemlidir. 

Vakıflara ait kayıtların ekseriyeti Arapça veya Osmanlıca-

dır. Şer‘î mahkemelerde vakfiyelerin tescili, vakfiyenin isbatı, va-

kıf borçları ve alacakları, karz-ı şer‘î borçları, vakıf borç ve alacak-

larının ikrarı, tasdik ve taahhütleri, vakıftan verilen borca muka-

bil alınan rehinlerin cins ve miktarları, borcun ödenmesinden 
                                                           
31  Kayhan Orbay, “Vakıf Muhasebe Defterlerinde Aynî Toplanan 
Tarımsal Gelirler ve Aynî Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel 
Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda”, Osmanlı Araştırmaları, XXIV, 
İstanbul 2004, s. 291. 
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sonra rehinin kaldırılması, kefalet, vekâlet, niyabet, tevliyet, vasi 

nasbı ve azli, vakıf gayr-i menkullerinin kiraya verilmesi, vakfa 

gelir getirmeyen gayr-i menkullerin mahkeme kararı ile satışı ve 

vakıf gelirinin vakfın gayesine uygun sarfiyatı ile ilgili birçok mu-

amele bilgileri bu kayıtlarda yer almaktadır. 

Şer‘iyye sicillerinde bazen tek vakfın bir ya da birkaç yıllık 

muhasebesini ihtiva eden kayıtlar görülebildiği gibi bazen de şe-

hirdeki hemen tüm vakıfların muhasebeleri bir şer‘iye sicili def-

terinde yazılı olabilmektedir. Bazı büyük vakıfların muhasebesi 

için ise müstakil defterler tutulmuştur.32 

Şer‘î Mahkemelerde vakıf kayıtları genelde diğer vesikalarla 

birlikte tutulmuştur. Ancak yalnız vakfiye ve muhasebe kayıtları 

için müstakil defterlerin tanzim edildiği de görülmektedir. Müs-

takil olarak tutulan bu defterlerde, vakıftan borç alan kimselerin 

isimleri, adresleri, alacaklıların adı ve adresleri, borç miktarı, 

borcu geri ödeme zamanı, ne kadar müddetle borç verildiği, 

borca karşılık alınan rehin mal veya eşyasının özellikleri, borca 

mukabil gayr-i menkul gösterilmiş ise bu gayr-i menkulün hu-

dudu ve taşıdığı özellikler, vakıftan alınan borcun geri ödenme-

mesi halinde borca karşılık alınan mal veya eşyanın emsal be-

delle, günün rayicine göre satılması ve bu satıştan elde edilen pa-

radan vakfın alacağının tahsilinden sonra kalan fazla miktarın 

mal sahibine iadesi, borca karşılık kefil gösterilmiş ise kefile ait 

bilgilerin tesbiti ve vakıftan alınan borca “kefil ve zâminiz” sözü 

alındıktan sonra borç verildiği, borcun ödenmemesi halinde vakıf 

alacağının kefillerden alındığı, kefil borcunu ödemeden vefat et-

tiğinde ise vakıf alacağının ölen kefilin geride bıraktığı malından 

mahsup edildiği… gibi bilgiler yer almaktadır. 

                                                           
32 Samettin Başol. “Bursa Sicilleri Arasındaki Vakıf Muhasebe Defterle-
rine Genel Bir Bakış”, Vakıf ve İktisat Sempozyumu, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Yayınları, Ankara 2014, s. 151 vd. 
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Vakıf muhasebesinin hangi yıla ait olduğu ve kimin zama-

nında ve kim tarafından kontrolün yapıldığı muhasebe kayıtları-

nın baş kısmında belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle vakıf mu-

hasebesini kontrol eden kadı veya nâibin kim olduğu, hangi yılın 

muhasebesinin görüldüğü ve teftişi yaapanlar için hangi lâkabın 

kullanıldığı tespit edilebilmektedir 

Vakıf Muhasebe Defterinin Kayıt Usûlleri 

Vakıf Muhasebe Defterleri tafsilatlı bir şekilde incelendi-

ğinde muhasebe kayıt sisteminin bütün detaylarını görmek 

mümkündür.  

Vakıf muhasebelerinde ilk dönemlerde tek taraflı kayıt sis-

temi uygulanmış, ancak uygulanan bu merdiven usûlü sistemi on 

dokuzuncu asrın sonundan itibaren terk edilerek çift yanlı kayıt 

usûlüne geçilmiştir.  

Vakıflara ait muhasebe kayıtları, Osmanlı Devleti’nin gene-

linde aşağıda zikredildiği şekilde ve herkesin anlayıp uygulayabi-

leceği bir tarzda tutulmuştur: 

Buna göre defterin sol üst kısmına vakıf kuruluş sermayesi 

para ve kuruş cinsinden yazıldıktan veya önceki yıldan devreden 

meblağ nakl-i yekûn olarak aktarılmış, yine sol sütuna alt alta 

günlük gelirler kaydedilmiş, hemen yanına açıklamaları yapılmış-

tır. Yine günlük yapılan giderler alt alta yazılıp çıkarıldıktan sonra 

kalan meblağ kaydedilmiş, böylece vakfın mâlî durumu, elde edi-

len gelir ve harcamalar herkes tarafından ilk bakışta anlaşılabil-

mekte; vakfa ait mallar, vakfın gelirleri ve giderleri, vakıftan kim-

lere ne kadar borç verilip ne kadarının tahsil edildiği, rehin, kefil, 

ipotek bilgileri rahatlıkla görülebilmektedir.  

Şayet vakıftan borç verilmiş ise ikrazı alan kişinin adı, ad-

resi, ödünç verilen miktar, geri ödeme zamanı, ödünç verilen 

müddet, ipotek edilen mal veya gayr-i menkulün vasıfları, borç 
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geri ödenmediği takdirde rehinin satışına veya vakıf alacağının 

kefilden tahsil edileceğine, borç ödenmeden kefil ölürse kefilin 

mirasından tahsil edileceğine dair bilgileri ihtiva eden bazı idane 

hüccetlerinin vakıflara ait muhasebe kayıtları ile birlikte tutul-

duğu görülmektedir.  

Şer‘î mahkemeler ve vakıflarca, kendi bünyelerine ve ihti-

yaçlarına göre ayrı defterler tutulmuştur. Dârussaâde Ağaları’nın 

nezareti altında bulunan Haremeyn Muhasebesi Kalemi, selâtin 

camilerin vakıfları ve bu camilerde görev yapan vazifelilerin ma-

aşları ile ilgili işlemler ve bu dairelere bağlı bütün vakıfların mu-

hasebe işlemleri her sene evkaf müfettişleri tarafından gözden ge-

çirilmiş, sonra baş muhasebeye gönderilerek muhafaza altına 

alınmıştır.  

Vakfiyelerde, senede veya birkaç senede bir vakıf muhase-

belerinin yapılması şart koşulmuş bulunan vakıfların muhasebe 

cetvellerinin tanzimi mütevelliler tarafından hazırlanmış, vakfın 

varidat ve sarfiyatının tetkiki hâkim marifetiyle yapılmış; vakfiye-

sinde muhasebe şartı bulunmayan vakıflara su-i istimal olma-

dıkça hâkimler tarafından müdâhil olunmamıştır. 

VAKIFLARIN GELİR-GİDERLERİ 

Her vakıf, hizmetlerini sürdürebilmek için taiî olarak bir ta-

kım gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Vakıfların gelir kay-

naklarının büyük bir kısmını dükkân, han, hamam ve ev gibi 

gayr-i menkullerden alınan kiralar oluşturmuştur.  

Hayır yapmak maksadıyla hayrî hizmetlerin karşılanması 

için menkul-gayr-i menkul sayısız vakıflar kurulmuş ve kurulan 

bu vakıfların idamesi için çeşitli gelir kaynakları tahsis edilmiştir.  

Vakıf muhasebe defterlerinde gelir kalemleri için “re’sü'l-

mal” ve “asl-ı mal” tabirleri kullanılmıştır. Re’sü'l-mal, vakfın ana-
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parası, kuruluş sermayesi; asl-ı mal ise vakfın muhasebe döne-

minde elde ettiği gelir, yeni döneme devreden para demektir. Va-

kıfların asl-ı mallarının yarıya yakını akar veya akarlarla birlikte 

nakit teşkil etmektedir. 

Vakıfların gelirleri arasında ziraî mahsullerden alınan ver-

giler ile vakıf eliyle işletilen işletmelerin hâsılatı, dükkân ve mes-

kenlerden alınan kiralar, hamam, değirmen gibi çeşitli ticaret ve 

zenaat mekânlarından muhtelif imalathaneler ve gediklerden 

elde edilen gelirler ev ve konaklardan alınan gayr-i menkul kira-

ları, hayır maksadıyla yapılan aynî ve nakdî şartlı ve şartsız teber-

rular bulunmaktadır.  

Vakıf gelirleri, vakıflarda vazife yapan câbîler vasıtasıyla 

tahsil edilmiş ve vakıf muhasebesine "asl-ı vakf” olarak kaydedil-

miştir. Bir hizmetin karşılığı olarak ödenen ücrete "vazife, çoğulu 

vezâif” dendiği gibi bu vazifeyi alanlara da "ehl-i vezâif veya mür-

tezika” adı verilmiştir. İşte bu hizmet karşılığında ödenen ve ge-

nelde günlük olarak belirlenen ücretler ile talebelere ve fakirlere 

karşılıksız yapılan yardımlar da giderlerin bir bölümünü teşkil et-

miştir.  

Vakıfların devamlılıkları, sahip oldukları gelir kaynakları ile 

doğrudan ilgilidir. Menkul veya gayrimenkul olarak iki ana baş-

lıkta toplayabileceğimiz bu gelir kaynakları, aynı zamanda kuru-

luş amacının gerçekleştirilmesindeki en önemli materyallerdir. 

Vakıflar bu kaynakları doğru şekilde kullanabildikleri sürece, ku-

ruluş amaçları doğrultusunda, yollarına devam edebilmişlerdir. 

Vakıfların amaçlarını gerçekleştirmelerindeki en önemli engel-

lerden birisi, zamanla gelir kaynaklarında meydana gelen gerile-

melerdir. Vakfın işlemesini engelleyen ve işlevini yitirmesine ne-

den olan bu durum karşısında vakıf yöneticileri, gelir kaynakla-

rını yeniden arttırmak ve vakfın devamını sağlayabilmek için çe-

şitli yollara başvurmuşlardır. Bu yollardan birisi de istibdal adı 

verilen işlemdir.  
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Vakıflara ait gayr-i menkullerin zamanla harap olması ve 

tamir masraflarının yüksekliği, vakıflar için büyük sıkıntı mey-

dana getirmiştir. Vakıf mütevellileri bu gibi hallerde, gelir kay-

naklarını arttırmak, vakıf gayesini gerçekleştirmek ve vakfın de-

vamını sağlamak için istibdal33 adı verilen işleme başvurmuş, va-

kıflar gelir getiremez hale geldiğinde vakfın mevcut gelir kaynağı, 

gelir getirebilecek bir mülk ile değiştirilmiş ve bu yolla vakfın de-

vamlılığı sağlanmıştır.34 

Muhasebe kayıtlarına göre vakıfların kiralardan sağlanan 

icarât ve nukûdun işletilmesinden elde edilen murabahât ol-

mak üzere iki çeşit nakdî gelir kaynağı bulunmaktadır. Hem icâre 

hem murabaha veya bunlardan yalnız birinden geliri olan vakıflar 

da bulunmaktadır. 

Defterlerde görülen gelir-gider kalemlerinin sayısı ve çe-

şidi, vakıfların gerçekleştirdiği masraflara göre değişmektedir. 

Vakıfların muhtelif adlarla muhasebeye kaydetmiş olduğu gelir 

kalemleri arasında önceki yıldan devreden gelirler, kiralar, köy ve 

mezralardan elde edilen irâd-ı bostan, mahsul gelirleri, çiftlik, or-

man ve zeytinlik gibi işletmelerden elde edilen gayr-i menkul ge-

lirleri ile nukûdun işletilmesinden elde edilen kâr/ribh gibi ikraz 

gelirleri bulunmaktadır:  

a) Kiralar/Mukātaat: Ev, bağ, bahçe gibi gayr-i menkul va-

kıf mülklerinin kiraya verilmesiyle elde edilen icarât gelirleri; 

b) Murabahât: Nakit sermaye yani nukûd-ı mevkûfenin iş-

letilmesinden elde edilen gelirler.  

                                                           
33 Haklı sebeplerle, bir vakıf malının, emr-i sultânî ve izn-i kadı izni ile 
mülk olan diğer bir mal ile değiştirilmesidir. 
34 Diğer hükümler için bkz. Ahmet Akgündüz, “İstibdâl”, TDV İslâm An-
siklopedisi, c. 23, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, s. 319; 
İbrahim Oğuz, Osmanlı Vakıflarında İstibdal Problemi (Midilli Örneği), 
TAD, 2015, c. 34/ s. 58. 
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Vakfedilen nukûd-ı mevkûfe karz-ı hasen/ödünç verme, 

mudaraba/emek-sermaye ortaklığı, murabaha/vakıf para ile pe-

şin mal alıp vadeli satmak yoluyla kâr elde etme ve bidâa/vakıf 

parayı işletip kârın tamamını vakfa verme gibi usûllerle işletilmiş, 

elde edilen gelir vakfiye şartı gereği hayır cihetine sarf edilmiş-

tir.35  

c) Mukātaât: Mukataa, önceden belirlenmiş yıllık bir üc-

retle vakıf toprağının işletilmesi karşılığı başkasına devir edildiği 

bir kira sözleşmesidir. Kiracı bu arazi üzerinde kendi özel mülkü 

olmak kaydı ile binalar inşâ edebilmiş, hatta ağaçlar dikebilmiş-

tir. Bunları vakıf haline bile dönüştürebilmiştir.36 

Köy ve çiftliklerin padişah hükmü ile vakfa tahsisiyle vakıf-

ların sahip oldukları ziraî arazi ve çeşitli mukataalardan elde edi-

len gelirler câbi ve kâtipler tarafından toplanarak mütevelliye tes-

lim edilmiştir. Vakfa tahsis edilen mahsul, zahire gibi vergiler de 

vakıf gelirleri arasında yer almaktadır. Vakıf arsaları üzerinde bu-

lunan ev, dükkân, han, hamam gibi binalardan vakıflara kiralar 

ödenmiştir. 

Vakıf gelirleri Osmanlı maliyesi açısından büyük önem ta-

şıyordu. Çünkü vakıf mallarının payının yarıya hatta dörtte üç 

nisbetine ulaştığı; Fransızlar tarafından işgal edildiği sırada Ceza-

yir’in taşınmaz mallar ve topraklarının yarısının vakıf olduğu;37 

Anadolu Eyaleti’nin toplam kamu gelirinin %17’si, Rumeli Eya-

leti’nin %32’lik bölümünün vakıf gelirlerinden müteşekkil olduğu 

tesbit edilmiştir.38  

                                                           
35  Hamdi Döndüren, Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi 
Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi, UÜİF 
Dergisi, 2008, c. 17, sy. 1, s. 1-24. 
36  Tevfik Güran, Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vakıflar Süleymaniye ve 
Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları, İstanbul 2006, Kitabevi Yayınevi, s. 18. 
37 Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesi”, Vakıflar Dergisi, II, Ankara, 1942, s. 1. 
38  Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda İmaret Sitelerinin 
Kuruluş ve İşleyişi Tarzına Dair Araştırmalar, İktisat Fakültesi Mecmu-
ası, İstanbul 1962, s. 242. 
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A) VAKIFLARIN GELİR KALEMLERİ:  

Vakfa gelir getiren her şeye ‘’galle’’ denilmektedir. Vakıf ge-

lirleri her vakfa göre değişmekle birlikte, vakıf gelir kalemlerinde 

ortak bulanan noktalar mevcuttur. Vakıfların gelir kalemleri sı-

rayla şöyledir:  

a) Kira Gelirleri 

Vakıf gelirleri arasında kiralardan elde edilen gelirler 

önemli bir yer tutmaktadır. Vakıf gelirleri vakfiyelerindeki şart-

lara göre değerlendirilmiştir. Bazı vakıflar sahip olduğu han, ha-

mam, dükkân ve evli odaları39 gibi mülkleri kiraya vererek kira 

geliri elde etmektedir. Hem gayr-i menkul hem de nukûd serma-

yesi olan vakıfların ise hem kira hem de nema geliri bulunmakta-

dır.40  

Vakıflara dair muhasebe kayıtlarında vakfa ait mülkler ve 

bunlardan elde edilen kira gelirleri “îrâd” olarak vakfın muhase-

besine kaydedilmiş, bu kayıtlarda, kiralanan mülkün çeşidi, kiracı 

ve kira miktarına dair bilgilere yer verilmiştir.  

Bazı kayıtlarda kira gelirleri icâre ibaresi ile mukātaa gelir-

leri ise mukātaa ibaresi ile vakıf muhasebesine kaydedilmiştir. 

“İcârât”, “mukātaât” ve “icârât ve mukātaât” kira gelirlerinin hangi 

mülkten ve hangi kiralama usûlü ile elde edildiğini ifade etmek-

tedir. Bu duruma göre hangi vakfın hangi usûlle kira geliri elde 

ettiğini muhasebe kayıtlarından tesbit etmek mümkündür.  

Aylık kira ve benzeri tahsil edilen gelirler muhasebe defte-

rine “An mahsûlât-ı mezkûrîn” başlığı altında kaydedilmiş ve kira 

                                                           
39  "Müteehhilîn Odaları" da denilen evli odaları, dönemin otelleri 
mesabesindedir. 
40 Üsküdar’daki 81 vakıftan 28’i sadece nakit sermaye işleterek gelir elde 
ederken 11’i sadece kira geliri elde etmiştir. 42 vakıf ise her iki tür gelire 
de sahiptir (Süleyman Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar 
Vakıflarının Gelir Kaynakları, Dîvân, 2010/2, s. 97. 
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gelirlerinin nerelerden geldiği açıkça belirtilmiştir. Vakfın gider-

leri ise “Ani’l-ihracat-ı mezkûrîn” başlığı altında ve kime ne miktar 

ödendiği yazılmıştır. 

Vakıf emlakinden kiraya verilen mülkler genelde bağ, 

bahçe, arazi, oda, dükkân, hamam, imalathane, ev/menzil, hane, 

mahzen gibi gayr-i menkullerdir. Bazı kayıtlarda kiraya verilen 

dükkânın berber, kasap, fırın, kalaycı, kahvehane, kayıkhane ve 

bakkal olarak kullanıldığı, kiraya verilen mülkün mevkii, bazı ka-

yıtlarda ise kiracı olan kişinin ismi, mesleği, dini, kiracıların cin-

siyetlerine dair bilgiler yer almaktadır.  

Vakıf Mütevellileri vakfa ait gayr-i menkulleri kiraya verir-

ken normal kira akdinin yanı sıra genelde icâre-i muaccele 41 , 

icâre-i müeccele42, icâre-i vahide43, icâreteyn44 ve mukātaa45 usûl-

lerini kullanarak kira geliri elde etmiş, kira müddeti dolduğunda 

kira akdini yenilemişlerdir. 

b) Mukātaa Gelirleri/mukātaa-i zemin, icâre-i zemin 

Sözlükte kesişme, ortak bir noktada buluşma anlamına ge-

len mukātaa46, ıstılahta mülkiyeti devlete veya vakıflara ait arazi 

ve arsanın şahıs veya kurumlara uzun süreli kiralama akdidir. 

                                                           
41 Kiralanan bir vakıf malının peşin ödenen kira bedelidir. 
42 Mülkiyeti vakfa, tasarrufu kiracıya ait olmak üzere bir vakıf malı kira-
sının belli zamana göre gecikmeli olarak ödenmesidir. 
43 Vâkıfın şartına göre bir defaya mahsus ve kısa süreli kiraya verme 
şeklidir. Kira müddetinin sona ermesi veya kiracının ölümüyle bu kira 
akdi sona erer. 
44 Vakıf akarı kirasının bir kısmı peşin, kalanı vadeli olmak üzere çift 
kira şeklinde kiraya verilmesidir. İcâreteynde akarın mülkiyeti vakfa ait 
olup kiracı tarafından tamir edilmekte, vakıf bu yolla akarın inşa, imar, 
tamir ve bakımına kaynak bulmaktadır.  
45 Mülkiyeti devlete veya vakıflara ait arazi ve arsanın şahıs veya mües-
seselere uzun süreli kiralama akdidir.  
46 Tafsilat için bakınız, Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dev-
let ve Ekonomi, İstanbul 2000, s. 101. 
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Vakıf hukuku açısından, vakıf arsanın mukātaası, genellikle 

üzerine bina yapılmak, ağaç dikilmek üzere kiralanması anlamına 

gelir. Bu şekilde kiraya verilen vakıf mülklere de mukātaalı vakıf 

denir. Vakfa ait olup üzerine bağ, bahçe, çiftlik veya ziraata ait 

bina ve tesisler yapılmış araziden faydalanan kimse tarafından 

öşre mukābil ödenen kiraya mukātaa geliri, mukātaa-i zemin, 

icâre-i zemin denir. 

Vakıf bir mülkün yanması, yıkılması, yeniden inşası için ye-

terli gelire sahip olmaması veya icareteyn akdi ile kiralayıp mu-

acceleye mahsuben inşa edecek bir taliplinin bulunmaması ha-

linde bu gibi vakıf araziyi mütevelliler mukātaa akdi ile kiraya 

vermiş, köyler, meskenler, tarlalar, çayırlar, kuyular vakıflara ge-

lir getirmek gayesiyle işletilmiş, elde edilen gelirler mukātaa geliri 

olarak muhasebeye kaydedilmiştir.  

c) Murabaha Gelirleri  

Gayr-i menkul vakıflarına zamanla bir de menkûl ve 

nukûd-ı mevkûfe eklenmiş, daha sonra menkûlât, gayr-i menkule 

bağlı olmadan da vakfedilmeye başlanmıştır. 

Şer‘iye sicilleri, ahkâm defterleri ve fetva mecmualarında 

nukûd-ı mevkûfenin işletilmesinden faiz alınamayacağı açıkça 

ifade edildiğinden, vakıf mütevellileri, idaresi altındaki vakıfların 

nukûd-ı mevkûfelerini işletirken faiz yasağını çiğnememek için 

nukûdun işletilmesi sırasında Osmanlı ulemasının geliştirdiği 

muamele-i şer‘iyye47, bey‘ bi’l-istiğlâl48 ferağ bi’l-istiğlâl49  

                                                           
47  Borç alırken veya borcun vadesini uzatırken tahakkuk edecek 
fazlalığın satım akdinden kaynaklanmış olmasını sağlamak için yapılan 
işlemdir. 
48  Bir malın gelirinden faydalanmak için onun bizzat satıcısına 
kiralanması suretiyle yapılan satışa bey‘ bi’l-istiğlâl adı verilmiştir 
(Mecelle, md. 119). Üsküdar Mahkemesinde kayıtlı yetmiş nukûd vakfı 
bey‘ bi’l-istiğlâl akdini kullanmıştır. (Süleyman Kaya, XVIII. Yüzyıl 
Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, Dîvân, 2010/2, s. 101. 
49 Vakıf akarını icareteyn akdiyle tasarruf eden şahsın bu tasarrufunu bir 
başkasına devretmesine ferağ denilmektedir.  
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akidlerini uygulamış; bu işlemden elde edilen geliri ribh veya 

nema adıyla muhasebeleştirmiş, bu yolla elde edilen gelire de 

murabaha geliri denmiştir. Nukûd-ı mevkûfeler işletilirken mu-

darebe50 ve bidaa gibi usûllerin de kullanıldığı nazarî olarak be-

lirtilmekle beraber vesikalarda henüz tespit edilememiştir.  

Vakıflara ait sermayenin hangi nisbet nema ile işletileceği 

genelde vakıf kurucusu tarafından vakfiyesinde belirtilmiştir. 

Mütevelliler nukûdu vâkıf şartına göre işletmek zorundadır. An-

cak vakfın maddî anlamda sıkıntıya düşmesi durumunda bu nis-

bet vâkıfın şartı dikkate alınarak hâkimin hükmü ile değiştirile-

bilmiştir.51  

Nukûdun işletilmesi sırasında borç verilen nukûdun kim-

lere verildiği, nema nisbeti, borç verme müddeti ve borçluların 

kimlikleri muhasebe defterlerine kaydedilmiştir. Vakıftan alınan 

borç miktarları çok büyük meblağlarda olmamakla birlikte zaruri 

ihtiyaçları karşılayacak nisbetlerde seyretmiştir. Vakıf paraların 

ne kadarının ticarî ve sınaî alanda kullanıldığı henüz tam tesbit 

edilmemiş olsa da bu alanda katkısının olduğu, ticarî hayata can-

lılık kazandırdığı açıktır.52 

Para vakıflarının uygulamalarından ve muhasebe defterin-

deki bilgilerden hareketle nema nisbetlerini tespit mümkün ol-

maktadır. Vakfiyeler ve vakıf tahrir defterlerindeki kayıtlara göre, 

vakfedilen paraların işletilmesinde nema nispetleri genelde 

%10’dur. Bu nisbetin %7’lere kadar düştüğü veya %15, nadiren 

                                                           
50 Sözlükte “yol tepmek” anlamındaki darb fi’l-arz deyiminde geçen darb 
kelimesinden türetilen mudârebe terim olarak bir tarafın sermaye 
koyması, diğer tarafın işletmeyi üstlenmesiyle kurulan kâr paylaşımı 
esasına dayalı ortaklığı ifade eder. (Cengiz Kallek, “Mudârebe”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mudarebe) 
51 “Onu on bire istirbâhı meşrut olan nükûd-i mevkûfenin mütevellisi 
Zeyd vakfa zaaf târi olmağla re’-yi hâkimle onu on bir buçuk hesabı 
üzere istirbâha kãdir olur mu? Olur”; bkz. Numan Efendi Fetâva-yı 
Numaniyye, vr. 341a. 
52 İstanbul Şer‘î Siciller Arşivi, Abdi Çelebi Vakfı, 26, 5/7-a. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/mudarebe
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%20’e kadar yükseldiği olmuş, nemalandırma müddeti ise ge-

nelde bir yıl ile üç yıl arasında değişmiştir.  

Devlet tarafından ribh nisbeti konusunda 18. asır itibariyle 

sınırlama getirilmiş, muamele-i şer‘yye yolu ile % 15’in üzerinde 

ribh alınamayacağı kayıt altına alınmıştır.  

Para vakıfları sermayeleri vâkıfın şartına göre genelde “mu-

amele-i şer‘iyye” 53 , “istiğlal” 54  usûlleriyle işletilmiştir. Vakıftan 

borç verme sırasında “bâ-kefil, bâ-rehin, bâ-hüccet veya rehn-i 

kavi, kefil-i meli veyahut bunlardan birisinin...” “asl-ı malı vakfın 

onu on bir buçuk guruş hesabıyla bir senede hâsıl olan muraba-

hası” gibi ifadelerle kayda geçirilmiş, kefil veya rehin alınması, 

nema nisbeti şart koşulmuşsa bu işlemin “muamele-i şer‘iyye55 

                                                           
53 Hile-i şer‘iyye, fiil ve işlemleri dış görünüş ve şekil itibariyle İslâm 
hukukuna uygun hale getirmek, başka bir ifadeyle İslâm hukukunda bir 
olaya hukukî bir çözüm bulmak için başvurulan çaredir.(Ali 
Bardakoğlu, “Hile-i Şer‘iyye”, İslâmî Kavramlar, Ankara: Sema Yazar 
Gençlik Vakfı Yayınları, 1997, s.326; Mustafa Baktır, İslâm Hukunda 
Hile-i Şer‘iyye, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Sayı 2, Ekim 1986, s. 71). 
54 Vakıf alacağını mahsup etmek üzere gayr-i menkûle rehin koyma. 
Üsküdar Mahkemesi’nde 1520-1592 yılları arasında 22 bey‘ bi’l-istiğlâl 
akdi gerçekleştirilmiştir. Bey‘ bi’l-istiğlal, paraya ihtiyacı olan kimsenin, 
ev veya gayr-i menkulünü vakfa geçici olarak devretmek veya ipotek 
ettirmek suretiyle borç alma işlemidir. Borçlular bu şekilde gayr-i 
menkullerinin mülkiyetini borç vadesince, vakfa devretmiş, vakıf bunun 
karşılığında borçludan, rayiç bedel üzerinden kira almış, borç 
ödendiğinde, mülkiyet borçluya geri verilmiş, ipotek yapılmışsa 
kaldırılmıştır. 
Vakıf alacağının alınamadığı hallerde rehin alınan gayr-i menkûlün 
satışından elde edilen gelirler ile ferâğen tasarruf hakkı devredilen vakıf 
malının kiralanmasından elde edilen gelirler de muhasebe kayıtlarına 
kaydedilmiştir.  
Süleyman Kaya, Üsküdar vakıflarına ait nukûdun işletilmesinde sadece 
muamele-i şer‘iye ve istiğlâl usûllerinin kullanıldığını, mudarebe ve 
bidaa gibi usûllere rastlamadığını; Özcan ise Kanuni döneminde bu 
usûllerin kullanılmadığını tespit etmiştir. (İstanbul Kadı Sicilleri 
Işığında Bey‘ Bi’l-İstiğlâl Akidleri, Çağlar Mesci, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2017, s. 39). 
55  Muâmele-i şer‘iyye, faizli bir muameleyi önlemek için başvurulan 
fıkhî bir çaredir. Bu usûlle, borç alan ve veren arasında yapılan akitte, 
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oluğu ifade edilmek istenmiş, bazı muhasebe kayıtlarında geçen 

“gayr-i merbûh” tabiri ise, vakıf nukûdundan karz-ı hasen olarak 

borç verilmesi, ribhin alınamaması veya vakıf nukûdunun işletil-

meyip yedek akçe olarak tutulması amlamında kullanılmış olabi-

lir. 

d) Tahsisatlar  

Birçok devlet görevlilerine tahsisat kabilinden gelir bağlan-

mış, bazı vakıfların finansmanının bir kısmı, hazineden ayrılan 

bu tahsisattan karşılanmıştır.  

e) Cizye 

Şer‘î vergilerden olan cizye vergisinin toplanması devletin-

dir, ancak genellikle sultan vakıflarına ait arazilerde oturan gayr-

i müslim reayadan alınan cizyeleri toplama hakkının vakfa dev-

redildiği de olmuştur.  

B) VAKIFLARIN GİDER KALEMLERİ:  

Vakıfların önemli gider kalemleri arasında görevlilere öde-

nen maaşlar, aydınlatma, ısıtma ve temizlenme harcamaları ile 

gerektiğinde ortaya çıkan tamir ve diğer gider kalemleri yer al-

maktadır. Bu giderlerin arasında talebelere, fakirlere, gelip-giden 

yolcu ve misafirlere yemek vermek üzere kurulmuş olan aş ev-

leri/imaretlerin mübaya'a bedelleri ile vakıf eserlerin inşa, tamir 

ve bakım giderleri en başta gelen masraflar olup inşa, tamir ve 

aydınlatma giderleri vakfın mâlî gücü nisbetinde ve belli bir ön-

                                                           
borç nakit olarak verilmiş ve yıllık nema tutarı karşılığı borçlu tarafa va-
deli kitap, kumaş gibi bir mal satılmıştır. Borçlu olan taraf, borcunu geri 
öderken aldığı borç ile birlikte aldığı kitap veya kumaşın vadeli bedelini 
de ödemekte, bu şekilde anapara ve nema miktarı borç veren kişiye 
ödenmektedir. Bu şekilde borç verilen paranın neması, kitap veya ku-
maş bedeli haline dönüştürülmüş, böylece devletin belirlediği % 10, 11 
nema nisbeti korunmuştur.  
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celik sırasına göre yapılmış ve vakfiyelerde tamirle ilgili harcama-

lar yapılmış ve bu gibi giderler için "İmâre, rakabe, meremmet, 

termîm...” gibi tâbirler kullanılmıştır.  

Vakıfların gelirleri, fakir, muhtaç, aç ve susuz insanların ih-

tiyaçlarının giderilmesi; mütevelli ücretlerinin karşılanması; sı-

kıntı içerisindeki esnafa mâlî destek sağlanması; camilerin aydın-

latılması, çeşme ve suyollarının yapım ve onarımı, evlenme oda-

ları ve mahalle bekçilerinin ücretleri gibi ferdî ve içtimaî hizmet-

ler için harcanmıştır.56 

Vakıf giderleri arasında, herhangi bir hizmet karşılığı ol-

maksızın ilim sahiplerine yapılan ödemeler, mübarek gün ve ge-

celerde, bayramlarda yapılan harcamalar da bulunmaktadır ki, bu 

gibi vakıf giderleri, vakfın bütün masrafları düşüldükten sonra, 

“zevâid” denilen kalan gelir fazlasından karşılanmıştır. Yine va-

kıfların gelir fazlaları ile bir sosyal yardım hizmeti olarak imaret-

hanelere destek sağlanmış, dâru'ş-şifâlara bedava ilâçlar temin 

edilmiştir. 

Vakfiyelerde belirtilen mevkûfâtın nerelere sarf edileceği ve 

nasıl idare edileceği yani vakıf cihetlerinden nâzır, mütevelli, 

kâtip, câbî, mutemet, veznedar gibi vakıf hizmetlerini yürüten, 

vakfın idarî kadrosunu teşkil eden vazifelilerin unvanları ve bu 

görevler dolayısıyla alacakları ücretler vakfiyelerinde belirtilmiş, 

bu giderlerden kime ne miktar ödendiği açıkça yazılarak vakıf 

muhasebesine "el-Mesarifat/Giderler” olarak kaydedilmiş, diğer 

giderler ise “Ani’l-ihracat-ı mezkûrîn” başlığı altında yazılmıştır. 

Bu kısa açıklamadan sonra vakıfların ana gider kalemlerini şöyle 

sıralamak mümküdür: 

  

                                                           
56 İsmail Kurt, Para Vakıfları –Nazariyat ve Tatbikat–, Ensar Neşriyat, 
İstanbul 1996, s. 88. 
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İMAR, İNŞA ve TAMİR GİDERLERİ 

A. Tamir Giderleri 

Vakıf sisteminde, müessesenin kurulmasından sonra kuru-

luş gayesini gerçekleştirmek için vakfı kuran hayır sahipleri tara-

fından eserlerinin zaman içinde gereken tamir ve bakım hizmet-

leri için vakıf gelirlerinden tahsisatta bulunmuşlardır. Gerekti-

ğinde vakıf görevlilerin maaşlarının da bu maksatla kullanılabile-

ceği vakfiyelerinde açıkça belirtilmiştir. 

Vakıfların giderleri arasında yer alan pekçok mescid, türbe, 

ribat, tekke, medrese, mektep, köprü, sulama kanalı, suyolu, ker-

vansaray, hastane ve imaret gibi dinî ve hayrî müesseseler vakıf 

kurumu sayesinde vücuda getirilmiş ve idamesi için harcamalar 

yapılmıştır. 

Genellikle her yerleşim merkezinde cami ve etrafına yapı-

lan medrese, kütüphane, hastane, hamam, aşevi gibi hayır ku-

rumları, han, çarşı, fırın, değirmen, boyahane, salhane, debbağ-

hane gibi tesisler “külliye” halinde inşâ edilmiş, bu masraflar bazı 

muhasebe defterlerinde “tamir masrafları” olarak, büyük binalara 

yapılan harcamalar ise bütün tafsilatıyla kalem kalem kaydedil-

miştir. 

Vakıflara ait evler, odalar, dükkânlar, hanlar, cami, mescid, 

medrese, mektep, hamam, değirmen gibi binalar ile suyollarının 

tamir, bakım ve idame giderleri vakıfların önemli gider kalemleri 

arsında yer almıştır. Vakıfların tamire muhtaç bir yeri olduğunda, 

önce tamirler yapılmış, gelirden arta kalan meblağla çalışanların 

maaşları ödenmiştir.  

Bilhassa büyük vakıfların hizmetlerinin yürütülebilmesi, 

külliyelerin imar, inşa ve tamiri sırasında çalıştırılan usta ve işçi-

lere iş imkânı doğmuş, istihdam edilen elemanların maaşları va-

kıftan ödenmiştir.  
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Vakıfların en büyük gider kalemini tamir, bakım ve tefriş 

harcamaları teşkil etmiştir.  

b. Aydınlatma Giderleri 

Kandillerde kullanılmak üzere zeytinyağı, belli yerlerde ya-

kılan şem'a, fitil gibi aydınlatma malzemeleri aydınlatma ihtiyaç-

larının karşılanması için kullanılmıştır. Pekçok vâkıf, imar, inşa 

ve tamir ettirmiş olduğu eserleri tefriş ve aydınlatma ihtiyaçları-

nın karşılanması için de vakfiyesinde yer vermiş; hasır, revgan-ı 

zît (zeytinyağı), siraç57 yağı için de harcama yapılmasını şart koş-

muştur. Belli zamanlarda kandilleri yakmak için tayin edilen çe-

rağcılara günlük ücretleri verilmiştir. 

BB) VAKIF VAZİFELİLERİNE AİT GİDERLER 

bba) Tevliyet Vazifesi Giderleri 

Vakıfların idarî işlerinden mesul olan kişiye mütevelli de-

nilmektedir. Vakıfların kuruluşu sırasında vakfı kimin idare ede-

ceği, vakıf sermayesinin nasıl işletileceği, nerelere harcanacağı 

gibi hususlar vakfiyelerde belirtilmiş, tevliyet ücreti de zikredil-

miştir. 

Mütevelliler, vâkıfın vakfiyesinde zikrettiği şartlara göre 

kadı tarafından tayin edilmiş; mütevelli yerine bir başkasının ve-

kil tayin edildiği de olmuştur. Mütevellilerin bir kısmı vâkıfın biz-

zat kendisi veya vâkıfın münasip gördüğü kimse veyahut büyük 

vakıflarda olduğu gibi evkaf müfettişinin arzı ve padişahın tasdiki 

ile mütevelli tayin edilmiştir. Mütevelli değişiklikleri de kadıların 

kararı ve tescili ile yapılmıştır. Bir mütevellinin aynı mahallede 

kurulan mescid ve avarız vakıflarında olduğu gibi birkaç tevliyet 

görevini ifa ettiği de görülmektedir.  

                                                           
57 Sıraç, Farsça olup ışık, nur, kandil, çerağ anlamına gelmektedir. 
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Vakıfta esas olan mütevellinin tevliyet görevini bizzat ken-

disinin yerine getirmesidir. Tevliyete bir başkasının vekil tayin 

edilmesi de mümkündür. Kurulan birçok vakfın ilk mütevellisi 

vâkıfın kendisidir. Vakıf hizmetlerinin ciddiyetle yürütülmesinde 

bu usûl etkili olmuştur.  

Vâkıf, vakfiyesinde tevliyetin hayatta oldukça kendine ait 

olduğunu şart koşmuşsa mütevellilik, kayd-ı hayat devam etmiş 

vefatından sonra ise aslah/en sâlih, ekber/en büyük ve erşed/en 

olgun çocuklarına, sonra ailenin köle ve cariyesine geçmiştir. Va-

kıf ödeme sıkıntısına girdiğinde tevliyet ücreti ödenmemiş, mü-

tevelliden kaynaklanan zarar tazmin ettirilmiş ve gerektiğinde 

mütevelli azledilmiştir. 

Vakfın her türlü temizlik, bakım ve tamirini, vakfa hizmet 

yapacak kişilerin tayini, vakıf çalışanlarının ücretinin zamanında 

ve tam olarak ödenmesi, vakıf gayr-i menkullerinin kiraya veril-

mesi, gelirlerin toplanması, gereken harcamaların yapılması, he-

sapların tutulması, muhasebe kayıtlarının teftişe hazırlanıp su-

nulması mütevellilerin esas vazifeleri arasında olup, 3-6 aylık, 1-3 

yıllık muhasebeleri hazırlanarak mahallin kadısına arz ile kontrol 

ve tescili sağlanmıştır. Büyük vakıfların gelir ve giderleri ise nâzır-

lar vasıtasıyla teftiş edilerek rapor edilmiştir.  

Vakıf mütevellilerinin almış olduğu maaş bilgileri muha-

sebe kayıtlarına işlenmiştir. Tevliyet hizmetini ücret almadan gö-

nüllü olarak yürüten mütevelliler için “hasbî” tabiri kullanılmış-

tır. Bazı vakfiyelerde mütevelliye maaş ödenmesi ile ilgili her-

hangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

bbb) Kitâbet/Kâtiplik Vazifesi Giderleri 

Vakıfların gelir-gider hesapları ile diğer muameleleri kâtip-

ler tarafından kayıt altına alınmış ve bu hizmetten kâtipler mesul 
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tutulmuştur. Genelde her vakfın muhasebe kayıtları vakıf kâtip-

lerince ve vakfın kendi bünyesinde tutulmuş ve vâkıfın şartına 

göre kitâbet ücreti ödenmiştir.  

Vakıf kayıtlarını tutanların, yazı ve hesap işlerini, defter 

tertibini, muhasebe kaydını iyi bilen, vakfın gelir ve giderlerinden 

anlayan, az-çok hiçbir şeyi gözden kaçırmayan, muhasebe işini iyi 

bilen, evrak ve defterlerin tertip, tanzim ve zabtını yapan dikkatli 

kişilerin kâtip/muhasip seçilmesine dikkat edilmiştir.  

Kâtipler kadılıkta vazifeli olmakla beraber kayıt-kuyût işleri 

yanında vakıfların gelir-gider akışını sağladığı ve defterlere kay-

dedip muhasebesini tuttuğu için vakıflara ve vâkıfın şartlarına 

göre vakıftan ayrıca kitâbet ücreti almıştır.  

bbc) Nâzırlık Vazifesi Giderleri 

Vakıf nâzırının işi, vakfın işleyişine nezaret etmek, denetle-

mektir. Her vakıfta nâzır bulunmamaktadır. Nâzırların yürüttüğü 

göreve ise “nezaret” ismi verilmektedir. Büyük vakıflarda nâzırlar 

vazifelendirilmiş ve vâkıfın şartına göre nezaret ücreti ödenmiş-

tir. 

bbd) Câbîlik Vazifesi Giderleri 

Câbîler, vakıf gelirlerini toplayıp mütevelliye teslim eden 

kimseler olup, Tanzimat’tan sonra tahsildar olarak anılmış, 

akarâtı fazla olan vakıflarda ihtiyaca göre câbî çalıştırılmış, bir 

câbîye birden fazla vakfın gelirini toplama yetkisi verilmiş, yapı-

lan bu vazifeye “cibayet” denilmiştir.  

Câbîler, emanete ehil, çalışkan ve dikkatli kişilerden seçil-

miş ve vâkıfın şartına göre yaptığı hizmet mukabili ücret ödenmiş 

ve bu gibi giderler vakıf muhasebesine kaydedilmiştir. 
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bbe) Kāimmakam/kaymakam  

Mütevellinin yapması gereken işleri idare etmek üzere 

hâkim tarafından kāimmakamlar tayin edilmiş ve yaptığı hizmet 

mukabili kendilerine vazife ücreti ödenmiş, bu tarz giderler mu-

hasebeye işlenmiştir. 

bbf) Mutemedlik Vazifesi Giderleri  

Vakıf gelir-giderleriyle doğrudan ilgilenmek üzere mute-

met adı verilen ve kendilerine güven duyulan vazifeliler tayin 

edilmiş, kendilerine vâkıfın şartına göre hizmet bedeli ödenmiş 

ve vakıf muhasebesine kaydedilmiştir. 

bbg) Duâgûluk Vazifesi Giderleri 

Duâgû, Arapça duâ, Farsça gû kelimelerinin birleşiminden 

meydana gelen mürekkep bir kelime olup değişik yerlerde ve ve-

silelerle duâ eden vazifeli demektir.58 İstanbul’daki para vakıfla-

rında 800 civarında duâgûluk cihetine yer verdiği görülmekte-

dir.59  

Duâgûlar; eczahân, cüzhân, nâ‘athân, hatimhân, duâcı-yı 

hatm-i şerif, yâsînhân, tebarekehân, mülkhân, ihlashân, fethhân, 

en‘amhân, ammehân, delâil-i şerifhân, ed‘iye-i me’sûrehân ve de-

virhânlar, vâkıf ve yakınlarının dünyada selâmeti, ukbada bağış-

lanması için dualar yapmış, Hz. Muhammed’in hayatını ve onun 

faziletlerini ele alan naatları okuyanlara bu hizmetlerinden dolayı 

vâkıfın şartına göre ödeme yapılmış ve muhasebe kayıtlarına iş-

lenmiştir.60  

                                                           
58 İbrahim Ateş, “Vakfiyelerde Duâ ve Bed-duâlar”, Vakıflar Dergisi, 17 
1983, s. 6. 
59 İsmail Kurt, “953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterine Göre 
Para Vakıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 112(1996), s. 65t. 
60  Ateş, a.g.m., s. 23; Bâlî Paşa, camii için yaptığı vakfiyesi’nde “… 
cüzhânların her gün camide toplanıp birlikte birer cüz Kur’ân 
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bbh) Kurân, Aşırhân, Mevlidhân, Eczahân, Cüzhân, 

Salavathân Yâsin-i Şerîf ve Hatm-i Şerîf Tilâveti Vazifesi Gi-

derleri  

Kurân ve Mevlid-i Şerif okunması amacıyla vakıflar ku-

rulmuş, vakfedilen gayr-i menkullerden elde edilen kira gelir-

leri Kurân, Mevlid-i şerif, eczahân, cüzhân, salavathân yâsin-i 

şerîf ve hatm-i şerîf tilâveti vazifesi yapanlara tahsis edilmiştir. 

Ayrıca başta Rasûlullah (s.a.v.)’in, ashabın, ehl-i beytin ruhlarına, 

vâkıfın vefat etmiş yakınlarına, vefat ettiğinde kendi ruhuna 

Kur’ân okunması, Peygamber Efendimize (s.a.v.) salâvat getiril-

mesi, hatim, hatim duası, aşr-ı şerif, kelime-i şahadet ile istiğfar 

okunması ve vâkıfların ruhlarına hediye edilmesi için binlerce 

menkul-gayr-i menkul vakıfları kurulmuştur.  

Kur’ân okuma işini bizzat yapanlara “eczahân, cüzhân”, 

salâvat getirenlere ise “salavathân” denilmiştir. Bu gibi hizmeti ifa 

edenlere vâkıfın şartına göre ücretleri ödenmiş ve vakıf muhase-

besine kaydedilmiştir. 

Yâsin-i Şerîf ve Hatm-i Şerîf tilâveti, aşûre, mukaddes gün-

lerde şerbet, helva, kar, soğuk su, hasır dağıtılması, hatim ve Mu-

hammediye okunması ve abdesthâne yapılması için vakıflar ya-

pılmış, yapılan harcamalar ilgili vakıfların muhasebesiyle birleş-

tirilmiştir.  

bbı) Hâfız-ı kütüblük/Kâtib-i kütüblük Vazifesi Gider-

leri 

Vakıflar tarafından kütüphaneler yaptırılmış ve kütüpha-

neye gelen kitapları deftere kaydetmek, okuyucuların istifadesine 

sunmak, belli zamanlarda kitapların sayımını yapmak, kayıtları 

                                                           
okumalarını, okurken acele etmemelerini, tecvid kãidelerine riayet 
etmelerini, okuma bittikten sonra duâ etmelerini, hâsıl olan sevabı Hz. 
Peygamber, vefat eden Osmanlı padişahları ve kendi ruhuna hediye 
etmelerini…” şart koşmuştur. Hilâl Kazan, “İstanbul’da Bâlî Paşa Camii 
Vakfiyesi ve Yeni Bilgiler”, Vakıflar Dergisi, 29 (2005), s. 60. 
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tanzim edip muhafaza etmek üzere güvenilir, dürüst kimselerden 

hâfız-ı kütüpler/kütüphane memurları tayin edilmiş, bu hizmet-

leri ifa edenlere vakfın şartlarına göre ücret ödenmiştir.61  

Bazı kütüphanelerde ayrıca ders-i ‘âm, ders halifesi, güzel 

yazı yazan/hattat, hadis hocası/muhaddis, kitapları ciltleyen mü-

cellit, müzehhib 62 , Şeyhü’l-kurra 63 , yamak, talebe, kütüphâne 

nâzırı, ferraş64, bevvab65, kennâs66, kurşuncu ve meremmetî67 gibi 

hizmet erbabı da kütüphane bünyesinde çalıştırılmış ve kendile-

rine vakfın imkân ve şartlarına göre ücretleri ödenmiştir.  

bbi) Ferraşlık ve Mezbelekeşlik Vazifesi Giderleri  

Vâkıflarca su kanalları, kuyuların temizliği, mekteplerin, 

ibadethane ve çevresinin ve helâların tathîrâtı yani temizliği için 

de sorumlu kişiler tayin edilmiş, ferraşların süpürüp belli bir 

yerde topladığı çöpler mezbelekeşlerce her gün kaldırılıp ilgili 

yerlere dökülmüş, bu hizmetleri ifa edenlere ücretleri ödenmiştir. 

bbk) Kapıcılık Vazifesi Giderleri  

Bazı vakıflarda gayretli, sâlih ve daimî hizmet ehli olan kim-

selerden kapıcılar çalıştırılmıştır. Şeyhü’l-islâm’ın idare ettiği va-

kıflarda kapıcılar mütevellinin arzı, şeyhü’l-islâm’ın tasdiki ve pa-

dişahın tasvibi ile bu vazifeye getirilmiş; vakfiyesinde tahsis edi-

len ücret kendilerine ödenmiştir. 

  

                                                           
61  Kütüphaneler hakkında ayrıca bkz: İsmail Erünsal, Osmanlı Vakıf 
Kütüphaneleri, Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu, Ankara 2008. 
62 Altın yaldız ve çeşitli renkleri kullanarak yazma kitapları süsleyen. 
63 Kur’ân-ı Kerim’i usûlüne göre okuyan hâfızların şeyhi. 
64 Ferraşlık, cami, mescid, tekke, zâviye, medrese, mektep, kütüphane, 
türbe, sebil ve imaretlerin temizliğinde vazife yapan, halı, kilim, hasır 
gibi malzemeleri serip-kaldıran kişilere verilen addır. 
65 Kapıcı, eskiden mahalle mektebinden çocukları eve götürüp getiren 
hademe. 
66 Tekke, han ve misafirhâne gibi yerlerdeki helâ temizleyicisi. 
67 Her çeşit tamir işlerini yapan usta. 
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BC) EĞİTİM–ÖĞRETİM GİDERLERİ  

Birçok medrese ve mektep binalarının vakıflar tarafından 
inşa edildiği vakfiye kayıtlarından ve mevcut eserlerden anlaşıl-
maktadır. Ayrıca bu yerlerde eğitim-öğretim hizmetlerine ait gi-
derleri karşılamak için vakıflar kurulmuş, buralarda görevlendiri-
len müderris, muallim, muhaddis ve müfessirler halkın eğitim ve 
öğretimini sağlamıştır. Vakfiyelerde, medreselerde görev yapacak 
müderrisler ve diğer vazifelilerde aranacak vasıflar sıralanmış, so-
rumlu oldukları vazifeler ve karşılığında ödenecek ücretler de be-
lirlenmiştir. 

Osmanlı Devleti döneminde eğitim ve sağlık hizmetleri, 
ilmî, dinî ve medenî hayatın her türlü tezahürleri ile kültürel fa-
aliyetlerin giderleri merkezî bütçeden değil, vakıflar aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Osmanlı mâlî sistemi içinde vakıf gelirlerinin nisbeti XVII. 

asrın başlarında %20'lere kadar yükselmiş olup eğitim, sağlık, 

dinî, kültürel faaliyetler ile sosyal yardımlaşma, günümüz beledi-

yelerinin yerine getirdiği hizmetlerden yol, su, sokak aydınlat-

ması, park ve bahçe tanzimi gibi hizmetlerin giderleri vakıf gelir-

leriyle karşılanmıştır.68 

 Bazı vakıflarca muallimhâne ve sıbyan mektepleri genel-

likle câmi ve mescidlerin yakınına yapılmış, eğitim-öğretim hiz-

metleri ücretsiz verilmiştir. Sıbyan mektepleri, sabi denen beş altı 

yaşlarındaki çocukları okutmak için açılan ilk eğitim kurumları-

dır. Bu mekteplerde çocuklara Kur’ân okuma, namaz kılma ve 

yazı yazma öğretilmiş, namazda okunacak âyet ve dualar ezber-

letilmiştir.  

Muallimhâne ve sıbyan mekteplerindeki fakir talebeler va-

kıflarca giydirilmiş, gezilere götürülmüş, hediyeler alınmış, mek-

                                                           
68 Adnan Ertem, “Osmanlı’dan Günümüze Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, 
36, s. 42. 
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tep hocası ve yardımcılarına takım elbise verilmiş, kış mevsi-

minde kömürleri alınmış ve bu gibi pekçok gider kalemleri vakıf-

ların muhasebesine kaydedilmiştir. 

bca) Şeyhü'l-kurrâ/Reîsü'l-kurrâ69 Vazifesi Giderleri 

Bazı vakıflarda eğitime ağırlık vermek ve haftanın belli gün-

lerinde vazife yapmak üzere şeyhü'l-kurrâ/reîsü'l-kurrâlar tayin 

edilmiş, bu gibi vazifelilerin azilleri Şeyhü'l-islâm tarafından ye-

rine getirilmiştir. Bu vazifeye tayin edilecek kişilerde takrîb ica-

zetnamesine sahip olmak, bu hususta kıdemli olmak, temsil ve iyi 

idare etme kabiliyetine sahip olmak… gibi birtakım vasıflar aran-

mıştır. Vâkıfın şartına göre İslâm dünyasında meşhur olmuş on 

hâfızın tarzına göre, haftanın belli günlerinde, kendisine tahsis 

edilen yerde görevini ifa eden Şeyhülkuralara vakıf bütçesinden 

bu vazife karşılığında kendilerine yevmiyeleri verilmiştir. 

bcb) Şeyhü'l-kurrâ Halifelik Vazifesi Giderleri 

İslâm dünyasında meşhur olmuş on hâfızın tarzına göre 

Kur’an okumayı başaranlar arasından seçilen şeyhülkura halifle-

rine yevmiye olarak ücret ödenmiştir. 

bcc) Muhaddislik Vazifesi Giderleri 

Vakıflarca haftanın belli günlerinde sahih hadis kitapların-

daki hadisleri okumak ve açıklama yapmak üzere muhaddisler 

vazifelendirilmiş ve bu vazife karşılığında kendilerine yevmiye 

olarak ücret ödenmiş ve muhaddislere ödenen ücret “râyic-i fî’l-

vakt” adıyla muhasebeye kaydedilmiştir. 

bcd) Ders-i ‘âmlık Vazifesi Giderleri  

Vakıflarca belli bir mekân ve zamanda vazife yapmak üzere 

faydalı dinî, aklî ve diğer ilimleri öğretmeye muktedir, Arapçayı 

öğretme hususunda kudreti sabit olan ders-i ‘âmlar/âlimler vazi-

felendirilmiş ve bu vazifeyi ifa karşılığında kendilerine ücret 

ödenmiştir.  

                                                           
69  Reîsü'l-kurrâlık makamı, Şeyhu'l-İslâmlığa bağlı memuriyetlerden 
biridir. 
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bce) Dânişmendlik70 Vazifesi Giderleri  

Vakıflarda eğitim-öğretimle ilgilenmek üzere gayretli, ka-

biliyetli, başarılı, iyi huylu, ahlâklı kişiler dânişmend olarak vazi-

felendirilmiş ve yaptıkları hizmete mukabil vazife bedeli öden-

miştir.  

bcf) Muallimlik ve Muallim Halefleri Giderleri  

Mektep veya muallimhane vakfı olarak kurulan vakıflarda öğ-

retme kabiliyeti olan, öğrencileri eğitip öğretmek hususunda 

kudretli, güzel ahlâk sahibi, kıraat ve tecvidi iyi bilen, çocukları 

seven, onlara müşfik davranan ve talebelere öncelikle Kur’ân öğ-

reten, iyi ahlâklı, sâlih, iffetli, dindar ve sağlam karakterli kimse-

lerden seçilmiş muallimler sıbyan mekteplerinde hocalık yapmış, 

yaptıkları bu vazife karşılığında kendilerine vakfın şartlarına göre 

hizmet bedelleri ödenmiştir. Muallim kâfi gelmediğinde ise mu-

allim halefleri/yardımcıları tayin edilmiş, bu vasıftaki kimselere 

muallimlerden biraz daha az ücret ödenmiştir.  

bcg) Muarriflik71 Vazifesi Giderleri  

Genellikle güzel sesli, mûsikî ve edebiyata vâkıf, hal-

kın zevk ve seviyesine göre söz söyleyebilen, dinî konularda 

sathî malumata sahip olan, muarrif denilen kimseler vakfi-

yelerde belirtilen gün, zaman ve mekânlarda vâkıfa duâ et-

mek üzere vazifelendirilmiş ve vakıf tarafından kendilerine 

hizmet mukabili ücretleri ödenmiştir.72 

bch) Hattatlık (Meşk Hocası) Vazifesi Giderleri  

Hattatlığa, hüsn-ü hata vâkıf, güzel yazı yazan meşk 

hocası, sıbyan mektebine gelen öğrencilere güzel yazı yaz-

mayı öğretme karşılığında vazifelendirilmiş, tayin edilen 

ücret kendisine ödenmiştir.  

                                                           
70 Bir konu hakkında eser yazan, müderris yardımcısına verilen unvan. 
71 Muarrif; camilerle tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını hayır ile anan 
müezzin ve derviş hakkında kullanır bir tabirdir. Bu vazife sahiplerine 
de muarrif denir. (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, MEB Yay., İstanbul 1983, s. 552). 
72 Fuat Köprülü, “Vakfa Aid Tarihî Istılahlar Meselesi”, Vakıflar Dergisi, 
1, Ankara 1938, s. 137. 
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bcı) Talebeler İçin Yapılan Giderler  

Talebelerin ihtiyacı olan pabuç, mest, kavuk, kuşak gibi 

eşya alınıp giydirilmiş, başarılı olanlar ödüllendirilmiş, onların 

ısınmaları için kışlık yakacak ücretleri ödenmiş ve bu gibi giderler 

de muhasebeleştirilmiştir. 

bci) Kütüphane Hizmeti Giderleri 

Osmanlı döneminde yükseköğretim kurumu vazifesi gören 

gören medreselerin bazılarında ayrı bir bölüm olarak kütüphane 

inşa edilmiş, bazı medreselerde ise vakıf kitaplar dershane için-

deki dolaplarda muhafaza edilmiştir. Bu maksatla hem kütüp-

hane inşa hem de kitap temini ve vakıf kitapların korunması için 

vakıflar yapılmış, giderleri vakıftan karşılanmıştır. 

bcj) Hâfız-ı Kütüplük Vazifesi Giderleri 

Kütüphanelerde hizmet etmek için güvenilir ve dürüst ki-

şiler hâfız-ı kütüp olarak görevlendirilmiş, kendilerine bu görev-

leri mukabilinde yevmiyeleri vakıftan ödenmiştir. Hâfız-ı kütüp-

ler nöbetleşe, güneşin doğuşundan ikindi namazı sonuna kadar 

kütüphaneyi açık tutmuşlar, öğrencilerin kitaplardan okuma, not 

alma, mütalaa etme suretiyle faydalanmasına İmkân sağlamışlar-

dır. 

bck) Kütüphane Kâtibi Vazifesi Giderleri 

Kütüphanedeki kitaplan deftere yazmak ve kitapları koru-

mak görevini yerine getiren kâtibe kâtiplerere ücretleri verilmiş-

tir  

bcl) Mücellidlik Vazifesi Giderleri 

Kitap ciltleme ve tamir etme hususunda usta mücellidler 

çalıştırılmış ve kendilerine bu görevi karşılığında yevmiyeleri ve-

rilmiştir  
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BD) VERGİ GİDERLERİ 

bda) Mukātaa73 Giderleri  

Vakıf giderleri arasında mukātaa masrafları da bulunmak-

tadır. Bazı vakıfların harcamaları arasında yer alan mukātaa gi-

derleri muhasebe defterlerine işlenerek kayıt altına alınmış; ha-

mam ve dükkân zemini gibi mülkler için ödenen mukātaa bedel-

leri ilgililerine ödenmiştir. 

bdb) Avârız74 Giderleri 

Avarız vakıfları, Osmanlı döneminde toplanan vergilerin 

karşılanması gayesiyle, mahalle veya köy halkı veya hayırsever 

kimseler tarafından para ve akar vakfedilmesi ile ortaya çıkmıştır. 

Avârız, XV. ve XVI. asırlarda özellikle savaş gibi olağanüstü hal-

lerde alınan bir vergi iken, XVII. asırda düzenli olarak alınmaya 

başlanmış ve 1830 yılında ise kaldırılmıştır.  

Avârız kayıtları için mufassal ve icmal olmak üzere iki şe-

kilde defter tutulmuştur. Mufassal defterlerde şehir, kasaba ve 

köylerde ikamet eden yetişkin erkek nüfusun şahıs isimleri baba 

adları ile birlikte, hanelere düşen avarız hesaplanıp yazılmıştır. 

İcmal defterlerinde ise mufassal defterinde kayıtlı gerçek haneler 

birleştirilerek avarız hanelerin sayısı ile vergi nisbetleri kaydedil-

miştir. 

Mahalle avârız vergisinin ödenmesi için pekçok para vakıf-

ları kurulmuştur. Bu gaye ile vakfedilen nukûd-ı mevkûfeye 

avârız akçesi de denmiştir.  

Avârız için vakfedilen paraların işletilmesinden elde edilen 

gelirlerle mahalle ve köy avârız vergileri ödenmiştir. Ayrıca köy 

                                                           
73 Mukātaa, önceden belirlenmiş yıllık bir ücretle vakıf toprağın işletil-
mesi karşılığı başkasına devir edildiği bir kira sözleşmesidir. Bahaeddin 
Yediyıldız, “Vakıf", İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1986, s. 158. 
74 Avârız, fevkalade hallerde devletin vatandaşlarından topladığı aynî, 
malî ve bedenî verginin adıdır. 
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veya mahallede geçim sıkıntısı çekenler ile gerçek ihtiyaç sahip-

lerinin ihtiyacı, fakirlerin cenaze masrafları, köy ve mahallenin 

suyolu giderleri, yaya kaldırımlarının tamir ve bakımı karşılan-

mış, fakirlerin vergi borçları ödenmiştir. Vakıflar tarafından öde-

nen avârız giderleri de tafsilatıyla muhasebe kayıtlarına geçiril-

miştir.  

bdc) Teftiş ve Harç Giderleri  

Vakıf muhasebe kayıtları zaman zaman müfettişlerce kont-

rol edilmiş, teftiş neticeleri imza edilip mühürlenerek onaylan-

mıştır. Vakıfların muhasebe kayıtlarının kontrol ve incelenmesi 

için yapılan harcamalar teftiş bedeli olarak ödenmiş ve muhasebe 

kayıtlarına gider olarak işlenmiştir.  

Vakıfların tamamından gelir ve giderlerine göre belirli mik-

tarlarda, resm-i muhasebe, kalemiye, kaydiye, çukadariye, mah-

zariye adlarıyla çeşitli harç ve resimler alınmış, vakıfların gene-

linde resm-i muhasebe adıyla alınan resim, müstakillen kaydedil-

miştir.  

B. Vakıfların Kira Giderleri  

Bazı vakıfların giderleri arasında kira masrafları da bulun-

makta olup, kira masrafları da muhasebesinde gösterilmiştir. 

ba) Suyolları ve Çeşme Giderleri 

İnsanlık tarihinin her döneminde ve özellikle Osmanlı Dev-

leti zamanında suyun insanlığa ulaştırılması için büyük çabalar 

sarfedilmiş, topluma su temin etmek için çok sayıda su vakfı ku-

rulmuş, menbaından itibaren kanallar ve bendlerle yerleşim yer-

lerine getirilen sular, inşa edilen çeşmeler vasıtasıyla halka ulaş-

tırılmıştır.  

Çeşmeler genellikle cami, mescid, medrese, mektep, çarşı, 

pazar, meydan, han ve hamam ile saray, konak ve hanelerin 

içinde, tarla ve yol üzerlerinde özellikle toplumun en kolay şe-

kilde istifade edebileceği yerlerde yapılmıştır. 
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İnsanların gelip geçtiği yol güzergâhlarında, mahalle arala-

rında, imaret, hamam, umûmî helâ gibi yerlerde suya büyük ihti-

yaç duyulduğundan bu tarz ihtiyaçların karşılanması için cami 

avlularına şadırvanlar yapılmış, imâretlerin münasip yerlerine se-

biller inşa edilmiş, sebillerde kar konularak soğutulan suların 

halka dağıtılması için vakfiyeler düzenlenmiştir. İstanbul’da bu 

maksatla vakfedilen paralara ait 48 adet sicil kaydı bulunmakdır. 

İhtiyaç bulunan yerlere yapılan çeşmelerin uzun zaman hiz-

met verebilmesi, idamesi, tamir masraflarının karşılanması, mus-

luk alınması, temiz tutulması, tekne yapımı ve su tasının korun-

ması için vakıflardan harcamalar yapılmıştır. Vakıf eserlerin ya-

pımı, bakımı ve tamiriyle vazifelendirilen kimseler bu yolla geçim-

lerini sağlama imkânı bulmuştur. Bu maksatla yapılan vakıf gider-

leri “Ani’l-ihracat-ı mezkûrîn” başlığı altında muhasebeye kayde-

dilmiştir. 

bb) Suyolcu Vazifesi Giderleri  

Mahallenin içme suyu ihtiyacını sağlayan çeşmeler ile bu 

çeşmelere su getiren kanal ve suyollarını devamlı kontrol etmek 

ve ihtiyaç duyulan yerleri vaktinde tamir etmek üzere suyolcu-

ları tayin edilmiş, çeşme, şadırvan, sebil, cami, mescid, mektep, 

medrese, kütüphâne, dâru’l-hadis, menzil, han gibi vakıf 

emlâkine getirilen su kanallarının bakımından suyolcular mesul 

tutulmuş, namazgâh, kuyu ve sebillerle ilgili hizmetler nâzırlar, 

âb-keş75 ve sakalar tarafından yürütülmüştür ve kendilerine vak-

fiye şartına göre hizmet bedelleri ödenmiştir.  

bc) Sebilcilik Vazifesi Giderleri  

Genellikle halkın sık gelip-geçtiği yerlere özel mimarî 

üslupta sebiller yapılmış, bu mekânlarda karla soğutulmuş 

içme suyu, mübarek gün ve gecelerde bal şerbeti dağıtılmış, 

                                                           
75  Âb-keş, sucu anlamına gelmektedir. Vakfın veya mescidin su 
ihtiyacını gideren kişiye denir. 
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bu hizmetleri yerine getirmek üzere vazifeliler tayin edilmiş, bu 

hizmeti veren sebilcilerin ücretleri vakıftan karşılanmıştır.  

be) Meremmetcilik Vazifesi Giderleri 

Vakıf binaları veya diğer vakıf emlâkinin zaman içinde yıp-

ranması, yanması, yıkılması gibi hallerde bu mekânların tamir ve 

imar işlerini yürütmek üzere ustalar vazifelendirilmiş ve emekleri 

vakıftan karşılanmıştır. 

BF) HİZMET GİDERLERİ 

bfa) Seyyid ve Şeriflere Yapılan Vakıf Giderleri 

Hazret-i Peygamber’in (s.a.v.) torunu Hazret-i Hüseyin’in 

neslinden gelenlere “Seyyid”; Hazret-i Hasan’ın neslinden gelen-

lere “şerif” denmiş, bazen her iki neslinden gelenler için seyyid, 

hanımlar için “Seyyide” unvanı kullanılmıştır. Onların neslinden 

gelen Seyyid ve şeriflere Ehl-i Beyt de denmekte olup, bunları sev-

mek her mü’mine farz kabul edilmiştir.  

Bu verilen önem ve hassasiyete binaen Osmanlı Devleti dö-

neminde seyyid ve şeriflerin doğum-ölüm kayıtlarını tutmak, 

ahlâka mugayir davranmalarını önlemek, suç işleyenleri cezalan-

dırmak, adi sanatlara girmelerine ve dengi olmayanlarla evlenme-

lerine izin vermemek üzere Şehü’l-İslâmlık bünyesinde “Na-

kibü’l-eşraf”lık kurulmuş ve kasabalarda Nakibü’l-eşraf Kayma-

kamları tayin edilmiş76, muhtaç olmamaları için kendilerine vakıf 

gelirleri tahsis edilmiş, vergi muafiyeti imtiyazı tanınmış, darda 

olanlara in‘amda bulunulmuştur.77 

                                                           
76 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara 1972, s. 9; 
Mehmet İpşirli, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İst. 1994, c. 1, s. 
271. 
77 Tafsilat için bkz., Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğunda Nakibü’l-
eşraflık Müessesesi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Doktora Tezi, Erzurum 1989. 
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bfb) İmam, Hatip, Müezzin ve Kayyımlık Vazifesi 

Giderleri 

Vakfiyelerde zikredilen şartlar gereği cami ve mescidlerde 

vazife yapacak vazifeliler, sâlih, iffetli, tecvide hâkim, namazı, 

farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları hakkıyla bilen ve bil-

diklerini yaşayan, haramlardan sakınan, ta‘dil-i erkâna riayet 

eden, mütedeyyin, muttaki, fıkha vâkıf, güzel tilâveti olan, takva 

ve güzel ahlâk sahibi kimselerden cami hizmetlerini ifa etmek 

üzere imam, hatip, müezzin ve kayyım gibi vazifeliler tayin edil-

miştir.78 Namazın şartlarına ve tadil-i erkâna uygun olarak mes-

citte cemaate beş vakit namazı kıldırdığında imamlara ve hatip, 

müezzin ve kayyım gibi vazifelilere günlük ücretleri vakıflarca 

ödenmiştir. 

Bu maksatla cami ve mahalle mescidlerinde bir, salâtin ca-

milerde birden fazla imamlar ve güzel sesli, namaza davet için 

ezan okuyan müezzinler vazifelendirilmiş, bazı vakıflarda, belirli 

zamanlarda salâ vermek üzere ayrıca salâ müezzinliği, camilerin 

temizliğiyle meşgul olmak üzere kayyımlık ihdas edilmiş, vâkıfın 

şartı gereği tahsis edilen ücretleri ödenmiş, muhasebe defterine 

işlenmiştir. 

bfc) Çerağcılık Vazifesi Giderleri  

Bazı vakıflarda, belli gecelerde kandilleri yakmak için 

çerağcı adı verilen kimseler tayin edilmiş ve hizmetleri mu-

kabilinde kendilerine ücret ödenmiştir. 

bfd) Türbedarlık Vazifesi Giderleri  

Vâkıfa ait türbe ve hazirelere bakmak üzere türbedar-

lar tayin edilmiştir. Türbedarlar dindar insanlardan seçile-

rek kendilerine bu görevi karşılığında ücretleri ödenmiştir. 

  

                                                           
78 Murat Yıldız, a.g.e., s. 254. 
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BG) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ 

Vakıfların sosyal yardım harcamaları arasında fakirlerin 

giydirilmesi için esvap, meslek erbabının ihtiyaçları için âlet-

edevât, ordu sefere gittiğinde sefere giden esnaf için gitmeyen es-

naftan orduya yardım, “ordu-yu hümayûn” ve “donanma-yı hü-

mayûn”un ihtiyacı için sosyal yardım harcamaları yapılmıştır.  

bga) Ta‘âmiye İçin Yapılan Vakıf Giderleri  

Osmanlı döneminde esnaf, kendi meslekdaşları arasında 

“avârız akçesi”, “esnaf vakfı”, “esnaf sandığı” veya “esnaf kesesi” 

adıyla sosyal yardım sandıkları kurmuş, bu sandıklardan sanat ve 

ticaretini geliştirmek isteyenlere borç verilmiş, halka ve mensup-

larına ücretsiz yemek/ta‘âmiye ve su dağıtılmış, bu gibi hayır iş-

lerinde kullanılmak maksadıyla vakıflar yapılmış, giderleri vakıf-

larca karşılanmıştır. 

bgb) Fakir-Fukara İçin Yapılan Giderler 

Vakıfların kuruluş gayelerine bakıldığında, fakirlikle müca-

dele için çare ve çözümler arandığı görülmektedir. Vakfiyelerde 

mahalle fukarasına, tekke fukarasına, dervişan fukarasına, helvacı-

lar fukarasına, saraçhane fukarasına, eytam fukarasına, dedeler 

fukarasına, fukarâ-yı müslimîne, Mekke ve Medine’de yaşayan 

Haremeyn fukarasına, Haremeyn ahalisine, garip-gurabaya yar-

dım için vakıflar kurulmuş, vakfiyelerde fakirlere yardım edilmesi 

şartı getirilmiştir.79 

bgc) Karz-ı Hasen/İdane İşlemleri 

Maddî sıkıntıya düşmüş kimselere ihtiyaç duyduğu meb-

lağı verip bir menfaat temin etmeden, sadece Allah rızâsı için ve-

rilen borcu aynen geri almaya karz-ı hasen/güzel borç verme iş-

                                                           
79 İsmail Kurt, Nazarî ve Tatbikî Olarak Para Vakıfları (Doktora Tezi, İ. 
Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994), s. 98. 
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lemine "İdâne” tâbir edilmiştir. "İdâne” işlemleri mütevelliler ta-

rafından gerçekleştirilmiş ve "sicil” adı verilen defterlere kaydedi-

lip zabıt ve kayıt altına alınmış, yalnız "idâne” muamelelerinin 

kaydı için müstakil defterler tutulmuştur.80 

BG) DİĞER GİDERLER 

bga) Evlâd-ı Vakıf Ciheti Giderleri  

Vakfiyesinde evlâd-ı vakıf ciheti şartını koyan vâkıf, akraba 

ve yakınlarını gözetmek için aile fertlerinden bazı kimseleri vak-

fın idarî kadrosuna tayin etmek suretiyle onlara maişet imkânı 

sağlamış, yılsonu vakıf fazlasını81  aile fertleri ve nesli arasında 

paylaştırılması şartını vakfiyesine koyarak aile fertlerinin geçi-

mini garanti altına almıştır.  

Bazı aile vakıflarında ise vakfın tüm masraflarının karşılan-

masından sonra geride kalan meblağ sonraki senenin başında 

vâkıfın hayatta olan bütün evlâdına eşit miktarda dağıtılacağı, 

eşitlik ilkesine azamî derecede riayet edileceği, şayet evlâd-ı vâkı-

fın nesli kesilirse, o zaman vakıf fazlası, ailenin azat edilmiş köle-

lerine aynı şartlar çerçevesinde tevzi edileceği, onların da nesli 

kesilirse, vakfın fazlası, nâzır tarafından darü’l-hadis, medrese, 

mescit, zaviye, mektep gibi eğitim kurumlarına, maddeten zor 

durumda olan vakıflara yardım olarak verileceği, bu da mümkün 

                                                           
80 İstanbul Şer'î Siciller Arşivi, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi'ndeki 2088 
numaralı sicil. 
81 Bütün giderlerden sonra vakıf fazlasına zevâid denilirdi ve bu kalan 
miktar vâkıfın şartına göre vârislere dağıtılırdı. (Bkz., Kurt, a.g.m., s. 
157.) Vakfın borcu varken evlâd-ı vâkıfa vakıf fazlası dağıtmamak esas 
olmakla birlikte bu kurala her zaman da uyulmazdı… Bunun muhtemel 
sebebi, aile fertlerini mağdur etmemekti. Amcazâde Hüseyin Paşa 
Vakfı’nda, vâkıfa ait bazı mülkler sadece evlâd-ı vâkıfın kullanılması için 
vakfedilmiştir. (Murat Yıldız, a.g.e., s. 392). 
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değilse vakfın gelirinin fakirlere tahsis edileceği şart koşulmuş-

tur.82 

bgb) Vakfa Zam Giderleri 

Bazı vakıf kuran kimseler vakfının ihtiyaçlarına yetecek ka-

dar sermaye vakfetmiş, bu paraların nerelerde ve nasıl kullanıla-

cağını vakfiyesinde belirtmiştir. Vakfa tahsis edilen servetin ye-

terli gelmemesi halinde ise vakfa zam yapılarak sermaye artışına 

gidilmiş, bazı vakıflarda ise sermaye artışı yanında yeni gayr-i 

menkuller vakfedilerek vakıf hizmetlerinin devamı sağlanmıştır. 

Meselâ “…üçbün beşyüz guruş nukûd ve eşyâ-yı muharrere-i 

mezkûreleri zam ve ilhak ve cem‘an dörtbin beşyüz guruşa iblağ 

olunub…”83 

bgc) Gelir Fazlasıyla Akar Alımı Giderleri veya Taksimi 

Bazı vakfiyelerde vakıfların gider kalemlerinden sonra vak-

fın kasasında kalan gelir fazlası ile akar alınacağı şart koşulmuş, 

bütün giderlerden sonraki gelir fazlası kaldığı takdirde vakfiye 

şartına uyularak vakfa akar alınmıştır. Buna dair İstanbul Müftü-

lüğü Şer‘î Siciller Arşivi sicilleri arasında 76 adet vakıf kaydı bu-

lunmaktadır. 

bgd) Rûhuna Kur’ân İçin Yapılan Vakıf Giderleri 

Kur’ân öğretilmek, ruhuna Kur’ân okunmak, ilim öğretil-

mek üzere pekçok vakfiye şartı bulunmaktadır. Vâkıfların bir 

kısmı, sağlığında selâmeti, irtihal-i dâr-ı beka eylediğinde ruhu 

için Kur’ân okunmak üzere İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Ar-

şivi sicilleri arasında sekizyüzden fazla vakfiye bulunmaktadır. 

                                                           
82  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 30.01.1702 tarihli, 502 numaralı 
vakfiye, s. 16 vd. 
83 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davutpaşa Mahkemesi, 129. 
Sicil, s. 19. 
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bge) Vâkıfın Kendisi İçin Yaptığı Giderler  

Vakfiyelerde vâkıfın kendi sağlığında yine kendisinin tasar-

ruf etmesi için vakfettiği paralar mevcut olup, vâkıfın vefatından 

sonra şart koşulan yerlere harcanacağı belirtilmiştir. Buna dair İs-

tanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi sicilleri arasında 488 adet 

vakıf kaydı bulunmaktadır 84 

bgf) Mübarek Gün ve Gecelerde, Bayramlarda Yapılan 

Giderler  

Vakıf giderleri arasında, herhangi bir hizmet karşılığı ol-

maksızın ilim sahiplerine yapılan ödemeler, mübarek gün ve ge-

celerde, bayramlarda yapılan harcamalar da bulunmaktadır ki, bu 

giderler vakfın bütün masrafları düşüldükten sonra kalan zevâid-

den karşılanmıştır. 

VAKIFLARIN GELİR-GİDER DENGESİ  

Vakıfların daimî olması, te'bîdi/daimîliğini temin için vakıf 

muhasebelerinde gelir-gider dengesi esas alınmış, gelir fazlası ol-

ması halinde bir sonraki senenin asl-ı malına eklenmiştir. Aksi 

durumlarda ise bazı vakıflarda gelir-gider açığı mütevelli tarafın-

dan telafi edilmiştir.85  

Önceki yılın gelir fazlası muhasebe kayıtlarında yeni yıla 

devredilmiş, genelde vakfa gelir getirecek akar satın alınmış, yeni 

gelişme ve değişmeler muhasebe defterlerine kaydedilmiştir.  

Vakıf muhasebe sonuçlarında gelirlerin giderlerden fazla 

olması o vakfın o muhasebe dönemi itibariyle mâlî yönden sıkın-

tıda olmadığını göstermektedir. Geliri giderlerini karşılayamayan 

vakıflara zam yani sermaye artışı yapılmış, bir kısmı ise mahkeme 

kararıyla aynı gayeyi taşıyan vakıflarla birleştirilmiştir. 

                                                           
84 İsmail Kurt, Para Vakıfları -Nazarî ve Tatbikat- İstanbul 2015, s.126 vd. 
85 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Üsküdar Mahkemesi 417. sicil, 
vr. 11a. 
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Onsekizinci asrın sonlarına doğru Üsküdar vakıflarının ge-

lir-gider dengelerine bakıldığında 53 vakfın geliri giderinden 

fazla, 18 vakfın geliri giderine denk ve 10 vakfın geliri giderinden 

azdır.86 Diğer bir araştırmaya göre, 81 vakıftan 44 tanesinin geliri 

giderinden fazla, 26 tanesinin geliri giderine denk, 11 tanesinin ise 

geliri giderinden azdır.87 Bu araştırmalara göre Üsküdar vakıfları-

nın 18. asrın ilk yarısında ve sonlarında gelir-gider dengeleri açı-

sından benzer bir durumda olduğu; muhasebe sisteminin iyi ça-

lışması ve idarecilerinin ehil kimseler olması sebebiyle genelde 

gelir ve gider dengesinin sağlandığı görülmektedir.  

Netice 

Osmanlı Devlet Teşkilâtı’nda yer alan önemli müesseseler-

den biri olan vakıflara ait nazarî bilgiler fıkıh ve fetva kitapla-

rında, tatbikatı ise Şer‘iyye Mahkemeleri’nce tutulan siciller ara-

sında yer almaktadır.  

Yukarıda zikredilen hizmetler dikkate alındığında vakıflar, 

fertleri doğumundan ölümüne varıncaya kadar ilgilendirmiştir.. 

Zira pekçok insan vakıf bir evde doğmuş, vakıf bir mektepte oku-

muş, vakıf suyu içmiş, vakıf bir işletmede çalışmış, öldüğü zaman 

da yine vakıf bir mezarlığa gömülmüştür... Bütün bu vakıf hiz-

metleri insanlığın hayatını kolaylaştırmış, gelir paylaşımı sağlan-

mıştır.  

Günümüze kadar ulaşan vakfiye ve muhasebe defterlerin-

den, vakıf hizmetlerini tafsilatıyla tesbit etmek mümkündür. Gö-

nüllü sivil toplum kuruluşu olan vakıflar genelde eğitim, öğretim, 

kültür, diyanet, imar ve inşa, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini 

ifa eden mâlî ve hayrî bir kurum olarak asırlardır varlığını sürdür-

müştür.  

                                                           
86 Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir 
Kaynakları” Divan Dergisi, c. 15, sayı 29, 2010/2, s. 126-131. 
87 Muhammed Emin Durmuş, “Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın 
Son Çeyreğinde Üsküdar Para Vakıfları”, Yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi, Sakarya, 2016, s. 175. 
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Vakıf sisteminin sağlıklı işletilmesi sebebiyle pekçok vakıf 

daimiliğini devam ettirebilmiş, zaman içinde ömrünü dolduran-

ların dışında kalanlar günümüze intikal edebilmiş, yenileri ekle-

nerek vakıf hizmetlerinin devamı sağlanmıştır. 

Önceki vakıflarla günümüz vakıflarının gaye, hizmet, işle-

yiş, gelir-giderlerinde büyük bir benzerlik söz konusudur. Günü-

müz vakıflarının gelir-gider kalemlerinde, sarf yerlerinde, hizmet 

alanlarında günün şartlarına göre elbette kısmî değişmeler ol-

muştur. Özellikle muhasebe kayıt sistemi değişmiştir. üçük va-

kıflar için işletme defteri, büyük vakıflarda ise bilanço esasına 

göre tutulmaya başlanmıştır.  
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KUR’ÂN İLİMLERİ ve TEFSİR USÛLÜNE DAİR MAKALELER 

 

Murat SÜLÜN* 

 

GİRİŞ  

Bu çalışma; Türkiye’de yaklaşık bir yüzyıllık süreçte kaleme 

alınan Tefsir Usûlü makale ve tebliğlerinin bibliyografik künyele-

rini içermektedir. Tefsir Profesörü Bedrettin Çetiner’in, İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı’nın 50. yılı münasebetiyle Kur’ân-ı Ke-

rim’in anlaşılmasını kolaylaştıran ilimlere dair makalelerin sunul-

ması arzusu üzerine hazırlanmıştır.  

Kur’ân tefsir edilirken karşılaşılan sıkıntı ve sorunların iş-

lendiği söz konusu makalelerin bir arada derli toplu verilmesi is-

teği, İSAV başkanı Prof. Dr. Ali Özek hocamızın Tefsir profesörü 

olarak vakıfta yaklaşık elli yıldır verdiği Tefsir derleri ve vakfın 

tartışmalı ilmî toplantıları arasında özel bir yeri bulunan Kur’ân 

ve Tefsir Araştırmaları serîsi ile de irtibatlandırılabilir. 

Çalışma, daha evvel tespit ettiğim1 beş bini aşkın makale ve 

tebliğin Kur’ân ilimleri ve Tefsir Usûlü’ne müteallık olanlarının 

                                                           
* Prof. Dr., Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi. 
1 Daha evvel TALİD’in TEFSİR sayısında “2003’e Kadarki Bir Asırlık Dö-
nemde Neşredilen Tefsir Makaleleri Hakkında Genel Bir Değerlen-
dirme” başlıklı bir çalışma neşretmiş ve taranan periyodikler (dergi, der-
leme ve sempozyumlar) ile Kur’an makaleleri ve bunların yazarları hak-
kında özet bilgi sunmuştum.  
Bu periyodiklerden bazıları: 

FAKÜLTE ve ENSTİTÜ DERGİLERİ:  

Ankara, Marmara, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Sakarya, Sivas Cum-
huriyet, İzmir Dokuz Eylül, Bursa Uludağ,  Samsun Ondokuz Mayıs, 
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Konya Selçuk, Kayseri Erciyes, ŞanlıUrfa Harran, Isparta Süleyman De-
mirel, İstanbul, Malatya İnönü, Van Yüzüncü Yıl, İst. Dârulfünûn, Di-
yarbakır Dicle, Çorum Gazi, Adana Çukurova İlâhiyat fakülteleri der-
gine ek olarak, İst. Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi, Ank. İslâmî İlimler 
Enstitüsü Dergisi, Erciyes SBE ve İslâm Tetkikleri Enstitüsü dergileri vd. 
Not: ÜİFD, “Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergsisi”nin kısaltmasıdır. 

İLMÎ VE FİKRÎ PERİYODİKLER:  

Akademik Araştırmalar, Din Eğitimi Araştırmaları, Din Öğretimi Der-
gisi, Dîvân İlmî Araştırmalar, Diyanet (İlmî), EKEV Akademi –Sosyal Bi-
limler-, Fecre Doğru, Güldeste, Hakses, Haksöz, Hilâl, İlim ve Sanat, 
İlmî Araştırmalar Merkezi (İLAM) Araştırma, İslâm Güneşi, İslâm Me-
deniyeti, İslâm (1), İslâm (2), İslâm Düşüncesi, İslâm’ın İlk Emri Oku, 
İslâm’ın Nuru, İslâmî Araştırmalar, İslâmî Edebiyat, İslâmî Sosyal Bilim-
ler, İslâmiyât, Kitap, Köprü, Kubbealtı Akademi, Kur'an Mesajı, Kur’an 
ve Sünnete Ayna, Makālât, Marife, Millî Kültür, Mimar Sinan, Nesil, 
Nüsha Şarkıyat Araştırmaları, Sebîlürreşâd, Sıratımüstakim, Tasavvuf 
ilmî ve Akademik Araştırma, Tezkire, Türkiyat, Türk Edebiyatı, Türk 
Düşüncesi, Türk Dünyası Araştırmaları, Türkiye Günlüğü, Umran, Zafer 
dergileri vd. Bu dergiler çeşitli açılardan birbirinden temayüz etmekle 
birlikte, Kur’an / Tefsir alanındaki tartışmaların nabzının, daha ziyade 
Sebîlürreşâd, Sıratımüstakim, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, Makālât, 
Tezkire, Marife, Umran, Haksöz, Fecre Doğru dergilerinde attığı söyle-
nebilir.  

SEMPOZYUMLAR:   

Bediüzzaman, Bilgi Bilim ve İslâm I, Bilgi Vakfı & Fecr Kur'an Sempoz-
yumları, Ebedi Risalet -I ve II, İSAV Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, İSAV 
Tarihte ve Günümüzde Şiîlik, İslâm ve Modernizm Tecrübesi -Fazlur-
rahman Tecrübesi-, Kur’ân Mealleri; Eleştiriler ve Öneriler, KURAV 
Kur’an’ı anlamada Tarihsellik, Tefsirin Dünü ve Bugünü, Türkiye Diya-
net Vakfı Kur’an ve Sünnet, Uluslar arası I. İslâm Araştırmaları, Yüzüncü 
Yıl ÜİF Kur’an ve Dil Dilbilim ve Hermenötik. Bu sempozyumlar ara-
sında İSAV’ın Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, Bilgi Vakfı ve Fecr’in 
Kur'an sempozyumlarının yanı sıra Kur’ân Mealleri, Kur’an ve Dil, 
Kur’an’ı anlamada tarihsellik ve Tefsirin Dünü ve Bugünü sempozyum-
larının müstesna bir yeri bulunmaktadır.  

DERLEMELER:  

Kur'an Okumaları, Kur'an Üzerine Makaleler, Kur'an'ın Tarihsel ve Ev-
rensel Okunuşu, İDYA, İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Osmanlıdan 
Cumhuriyete Siyaset ve Değer Tartışmaları, Oryantalistlerin Gözüyle 
İslâm -yaklaşımlar, örnek metinler vd. 
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ayıklanmasıyla oluşmuştur. Usûl makaleleri önce diğer makale-

lerden ayrılmış ve bunlar şu şekilde sınıflandırılmıştır: (i) Kur’ân 

İlimleri ve Tefsir Usûlünü genel olarak ilgilendiren çalışmalar; 

Kelâm, Tasavvuf vd. disiplinlerin Kur’ân’a yaklaşımları, Kur’ân-ı 

Kerim’e çağdaş yaklaşımlar, Kur’ân’ın mecazı, garibi, eşbâh–

nazāir vd. filolojik yönleri genel nitelikli çalışmalar adı altında; (ii) 

Yedi Harf ve Kıraatler, Tefsirde rivayet malzemesi, Kur’ân kıssa-

ları ve İsrâîliyyât, Nass–Olgu İlişkisi ve Esbâb-ı Nüzûl, Muhkem–

Müteşâbih, İ‘câzu’l-Kur’ân, Bilimselci Tefsir, Nesh, Müşkil, Müb-

hemât, Tenâsüb ise özel nitelikli çalışmalar olarak bir araya geti-

rilmiş; (iii) Oryantalistlerin Kur’ân’a yaklaşımları bağımsız olarak 

verilmiştir. Şüphesiz, bazı makale ve tebliğler başka bir başlık al-

tında da değerlendirilirdi. Sözgelimi Oryantalistlerin Kur’ân ve 

Tefsire yaklaşımları, genel nitelikli makalelerin sunulduğu İkinci 

Bölüm’de “1.5.” başlığı altında da verilebilirdi; ancak bunları 

Kur’ân-ı Kerim’e yaklaşımlarındaki temel farktan dolayı diğerle-

rinden bağımsız vermeyi uygun gördüm. Oryantalistlerin kurrâ 

ve kıraatlere yaklaşımının konu alındığı makalelerin asıl konusu 

kıraatler olduğu için o kısımda verildi. Tarihsellik tartışmalarının 

konu alındığı makaleler, çağdaş yaklaşımlarda verilmiş olmakla 

birlikte, nass olgu ilişkisini (Esbâb-ı Nüzûlü) de ilgilendirir.  

Makalede; Tefsircilerin yazdıklarıyla yetinilmemiş, Kelâm, 

Fıkıh, Dinler Tarihi, Tasavvuf, Felsefe alanındaki uzmanların im-

zası bulunan makaleler de verilmiştir; çünkü dinin ana metni 

olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılıp yorumlanması çabası Tefsir ana-

bilim dalı mensuplarına münhasır değildir. Bu vb. alanların men-

supları da Kur’ân yorumuna dair makale/kitap yazdıklarında on-

ların bu çabalarının da Tefsir ilminin kapsamına gireceği açıktır. 

                                                           
Her iki çalışma da büyük ölçüde, Prof. Dr. Ömer Çelik’le birlikte hazır-
ladığımız Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası’nın (İstanbul: İFAV, 
1999) alt yapısına dayanmaktadır; ancak bu kitabın neşrinden sonraki 
süreçte bizzat tespit ettiğim yaklaşık 2000 makale de elinizdeki çalış-
maya kaynak teşkil etmektedir. 
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Çalışmada “tebliğ ve makaleler” tırnak içinde verilmiş, neş-

redildikleri periyodik/derlemeler italik dizilmiş, neşir tarihi su-

nulduktan sonra, özellikle uzun nefesli büyük periyodiklerin yıl 

ve sayı -ya da cilt ve sayı- no.ları ilki Roma rakamı, ikincisi Arap 

rakamı ve numaralarında taksim işareti olmak üzere arz edilmiş-

tir (Meselâ, XXV/12).  

İSAV’ın 50. Yılı münasebetiyle hazırlanan bu makale saye-

sinde okurlar, Kur’ân’ın tefsir ve te’vilini ilgilendiren genel ve özel 

nitelikli makale ve tebliğ çalışmalarından haberdar olacak; işle-

nen konulara ve tartışılan hususlara ek olarak daha ne gibi konu-

ların işlenebileceği hk. malumat edinebilecek; makaleler neşir ta-

rihleri dikkate alınarak (kronolojik) sıralandığı için, gerekirse o 

konunun nasıl bir gelişim seyri sergilediği görülebilecektir.  

Yaşadığımız tarih diliminin “bilim çağı” olması sebebiyle, 

âyetlere bilimselci yaklaşımların revaç bulduğu, Kur’ân’ın mu‘ci-

zeliğine (i‘câz) ağırlık verildiği görülmektedir. Ancak özellikle In-

ternet ortamında Kur’ân aleyhindeki tezvirât ve iddialara cevap 

olmak üzere Müşkilu’l-Kur’ân konularına, yine, Temel İslâm di-

siplinlerinin Kur’ân’ı anlama metodlarındaki benzerlik ve farklı-

lıklara daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

I. GENEL NİTELİKLİ MAKALE VE TEBLİĞLER 

1.1. KUR’ÂN-I KERİM’İ ANLAMA ve YORUMLAMA USÛLÜNE DAİR 
GENEL NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR (120) 

Cerrahoğlu, İsmail, “Kur’ân-ı Kerim Tefsirine Duyulan İhtiyaç”, Di-
yanet D., I/5 (1962), s. 6-11. 

Cerrahoğlu, İsmail, “Muhyiddin Kâfiyecî ve et-Teysîr fî Kavâ‘idi 
İlmi’t-Tefsîr Adlı Risâlesi”, Ankara ÜİFD, X (1962), s. 127-132.  

Abdül’azîm, Ali, “Kur'an Naslarını Anlamak Gayesiyle Kur'an Üze-
rinde Yapılan İncelemeler I ve II”, çev. Ali Arslan Aydın, Diyanet İD, 
1965, IV/9, s. 136-140; 1965, IV/10-11, s. 164-169.  

‘Akk, Halid Abdurrahman, “Usûlü’t-Tefsîr li-Kitâbi’llâhi’l-Münîr 
(Dimaşk, 1969), Tanıtan: İsmail Cerrahoğlu”, Ankara ÜİFD, XVII (1969), 
s. 329-331.  
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Zerkānî, M. Abdülazim, “Tedvinden Önce ve Tedvin Döneminde 
Ulûmu’l-Kur’ân”, çev. Yusuf Işıcık, İİE Oku, XVII/195 (1978), s. 1-3. 

Atik, M. Kemal, “Endülüs ve Kur’ân İlimlerindeki Yeri”, Kayseri Er-
ciyes ÜİFD, II (1985), s. 265-288.  

Akdemir, Salih, “Kur’ân İlimlerine Dâir Bazı Mülâhazalar”, DÖDHS, 
1988, s. 223-230. 

el-Huli, Emin, “Tefsir ve Tefsir’de Edebî Tefsir metodu”, İAD, 1988, 
II/6, s. 32-41. 

Akdemir, Salih, “Nas ve Yorum İlişkisi”, GDBPS, (Samsun, 27-30 Ha-
ziran 1989), 1989, s. 525-538. 

Açıkgenç, Alparslan, “Tefsir Usûlünde Bütünlük Sorunu (Uygula-
malı Bir Çalışma Denemesi)”, İAD, III/3 (1989), s. 95-101. A.mlf., “Tefsir 
Usûlünde Bütünlük Sorunu Bir Eleştiriye Eleştiri”, İAD, V/1 (1991), s. 56-
62.  

Cebeci, Lütfullah, “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Doğru”, Kur’ân Semp., 
(1989), s. 143-158. 

Turgut, Ali, “Osmanlı Tefsir Çalışmalarına Genel Bakış”, DÖD, XVIII 
(1989), s. 25-39.  

Albayrak, Halis, “Tefsir Usûlünde Bütünlük Sorunu Adlı Makalenin 
Düşündürdükleri ve Farklı Bir Yaklaşım”, İAD, 1990, IV/3, s. 203-219. 

Pazarbaşı, Erdoğan, “Bursalı, Mehmed Tahir, “Delîlü’t-Tefâsîr”, Kay-
seri Erciyes ÜİFD, VII, (1990), s. 265-271. 

Arif, Muhammed, “Bilginin İslâmîleştirilmesi ve Model Kurmada 
Bazı metodolojik Meseleler Çev. Mehmet Paçacı - Mevlüt Uyanık”, 
İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, (1991), s. 31-65.  

Kanan, Orhan, “Kur’ân’ın Anlaşılmasının Önündeki Engeller”, Hak 
Söz, I/4-5 (1991), s. 30-31. 

Atay, Hüseyin, “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Ait İlkeler”, Kayseri Erciyes 
ÜİFD, 1992, VIII, s. 1-36. 

Kırca, Celal, “Tefsirde Yorumun Bağlayıcılığı Problemi”, Tefsirin 
Dünü ve Bugünü Semp., (1992), s. 91-97. 

Şimşek, M. Sait, “Tefsir Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Tefsirin 
Dünü ve Bugünü Semp., (1992), s. 81-90.  

Yazıcı, İshak, “Kur’ân’ın Yorumlanmasındaki Temel İlkeler”, Tefsirin 
Dünü ve Bugünü Semp., (1992), s. 139-156.  

Atay, Hüseyin, “Kur’ân ve Hadis Yorumlaması”, Bilgi ve Hikmet, VIII 
(1994), s. 137-143. 

İzzetbegoviç, Ali, “Kur’ân’ı Nasıl Okumalıyız?”, çev. Yusuf Aydın”, 
Hak Söz, L (1995), s. 32-33. 
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Karagöz, İsmail, “Kur’ân’ın Anlaşılmasında Kavramların Önemi ve 
İnsanı Anlatan Kur’ân’ın Temel Kavramları”, Diyanet İD, XXXI/3 (1995), 
s. 37-52. 

Özer, Hüsnü, “Mısır’da Son Asırda Yapılan Kur’ân Çalışmaları”, I. 
Kur’ân Semp., (1995), s. 11-13. 

Akyol, İsmail, “Türkiye İlâhiyat Fakültelerinde Kur’ân, Tefsir ve 
Kur’ân İlimlerine Dair Hazırlanan Tezler Bibliyografyası”, İAD, IX/1-4 
(1996), s. 240-244. 

Başer vehbi, “Sosyal Bilimler Açısından Kutsal Metinlerin Anlaşıl-
ması”, II. Kur’ân Semp., (1996), s. 13-50.  

Baydar, Ahmet, “Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Çalışmalarında Karak-
teristik Yapı ve Eksik Kalan Boyutlar”, II. Kur’ân Semp., (1996), s. 215-
222. 

Görgün, Tahsin, “Fakihlerin Kur’ân’ı Anlama Usûlü”, II. Kur’ân 
Semp., (1996), s. 109-114. 

Benna, Hasan, “Tefsir İlminin Doğuşu, Gelişmesi ve Başlıca Tefsir 
Ekolleri, çev. Yusuf Işıcık”, Konya Selçuk ÜİFD, VII (1997), s. 123-141.  

Kılınç, Fethi, “Kur’ân Çalışmalarında Usûl ve Gaye Üzerine -Kur’ân’ı 
Anlamak İslâmî Mücadeleye Katılmaktan Geçer-“, Hak Söz, VII/76 
(1997), s. 35-40. 

Namlı, Tuncer, “Kur’ân’a Dair Bir Yöntem Denemesi”, Fecre Doğru, 
XV (1997), s. 18-25. 

Atay, Hüseyin, “Kur’ân’ı Anlamada Kültürün Olumsuz Etkisi”, Fecre 
Doğru, XXIX (1998), s. 3-8. 

Duman, M. Zeki, “On Dört Asırlık Tefsir Birikiminin Kur’ân’ın An-
laşılmasındaki Olumsuz Etkileri”, Kayseri Erciyes ÜİFD, 1998, X, s. 27-
48. 

el-Kattān, Mennâ‘, “Kur’ân İlimleri’nin Tarifi, Ortaya Çıkışı ve Geliş-
mesi”, çev. Erdoğan Pazarbaşı – İbrahim Görener, Kayseri Erciyes ÜİFD, 
1998, X, s. 187-206. 

Eren, Şadi, “Kur’ân’ın bütünlüğü ve Tefsirde tenevvû ihtilâfı”, EKEV, 
Erzurum 1998, I/2, s. 23-32. 

Soysaldı, H. Mehmet, “Kur’ân-ı Kerîm’i Nasıl Okumalıyız”, KMİAD, 
I/10-12 (1998), s. 152-168. Ayrıca, a.mlf., Elazığ Fırat ÜİFD, 1999, IV, 145-
166. 

Yılmaz, Hasan, “el-Kavâ‘idü’l-hisân li-tefsîri’l-Kur’ân [Kur’ân yoru-
munun sağlam temelleri] Abdurrahman b. Nâsır es-Sa‘dî, Mektebetü’l-
ma‘ârif, Riyad 1400/1980, 207 s.”, EKEV, Erzurum 1998, I/2, s. 341-343.  

Cündioğlu, Dücane, “Çağdaş Tefsir tarihi tasavvurunun kayıp hal-
kası: Osmanlı Tefsir mirası: Bir histografik eleştiri denemesi”, İslâmiyât, 
Ank. 1999, II/4, s. 51-73. 
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Demirci, Muhsin, “Tefsir Usûlünün Temel Kaynakları”, KMİAD, 
1999/2, II/22-24, s. 155-186. 

Erdem, Sabri, “Kur’ân’ın Anlaşılması Üzerine”, Ankara ÜİFD, 1999, 
XXXIX, 273-285 Ayrıca, a.mlf., “Kur’ân’ı Anlamaya Dair”, Dinî Araştır-
malar, 2000, II/6, s. 163-178. 

Kahraman, İdris - Yörük, Ali Yücel, “Kur'an'la ilgili eserler bibliyog-
rafyası”, Umran, İst. 1999, LXIV, ek: 24 sayfalık.  

Özel, Mustafa, “Debreli Vildân Fâik ve el-Mültekāt fî usūli’t-Tefsîr”, 
İslâmiyât (Osmanlı ), Ank. 1999, II/4, s. 223-226.  

Uysal, Halil, “Cumhuriyet dönemi Kur’ân araştırmaları [bibliyograf-
yası]”, Makālât Konya 1999, Temmuz sayısı, s. 139-263. 
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gisi 

ERS   Ebedi Risalet Sempozyumu 

Fazlurrahman tecr. :İslâm ve Modernizm Tecrübesi "Fazlurrahman 

tecrübesi” 

GDBAP Semp : Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Prob-

lemleri  
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GDBPS Semp : Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Prob-

lemleri  

İAD : İslâm Araştırmaları Dergisi 

İBMS : İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu 

İDYA : İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar 

İF : İlâhiyat Fakültesi 

İFD : İlâhiyat Fakültesi Dergisi 

İHAD : İslâm Hukuku Araştırmaları Dergis 

İİE Oku : İslâm’ın İlk Emri Oku 

İLAM : İlmî Araştırmalar Merkezi 

İMD : İslâm Medeniyeti Dergisi 

İSAV : İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 

İSBD : İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi 

İst. : İstanbul 

İTED : İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 

KAD : Kelâm Araştırmaları Dergisi 

KMİAD : Kur’ân Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi 

KTEO : Kur’ân’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu 

KURAV : Kur’ân Araştırmaları Vakfı 

Marife : Marife Sosyal Birikim Dergisi 

SBE : Sosyal bilimler enstitüsü 

Semp. : Sempozyumu [yani tartışmalı ilmî toplantısı] 

Şî‘îlik Semp. : İSAV Tarihte ve Günümüzde Şiîlik Sempoz-

yumu 

Tarihsellik Semp. : Bursa KURAV Kur’ân’ı anlamada tarihsellik 

Semp. 

Tasavvuf : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 

TDBS : Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu 
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İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI  

VE FAALİYETLERİ  
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VAKFIN KURULUŞ GAYESİ 

İslâmî dünyasının iktisadî ve içtimaî gerilemesinin tabiî 

bir neticesi olarak, İslâmî İlimler sahasındaki çalışmalar da 

büyük bir duraklama devresine girmiştir. Tedrisat faaliyetleri 

büsbütün durmamışsa da ciddi ilmî araştırmalar tamamen ya-

vaşlamıştır. Şurada veya burada ferdî ve küçük çaptaki teşeb-

büsler bir türlü canlı bir safhaya girememiştir. 

Son yıllarda bir kısım İslâm ülkelerinde, İslâmî İlimler 

sahasında ilmî araştırmaların gereği ve ehemmiyeti anlaşılmış 

ve bu maksatla “ilmî araştırma merkezleri” kurulmuştur. Tür-

kiye’mizde de bu gibi müesseselerin kurulma zamanı gelmiş 

olup bunun için gereken şartların teşekkül ettiğine inanmak-

tayız. 

Değişen hayat şartları yeni yeni meseleler ortaya çıkar-

maktadır. İslâm toplulukları bu yeni meseleler karşısında 

İslâm’ın görüşünü öğrenmek istemekte ve her an hissetmek-

tedir. Bu ihtiyacı gidermek gayesi ile ferdî olarak muayyen ki-

şilere yapılan müracaatlar, sorular ve cevaplar ekseriyetle tat-

minkâr bir netice vermemekte ve nihayet bunlar muayyen şa-

hısların ferdî görüşleri olarak kalmakta, ciddi ve müşterek bir 

ilmî araştırmaya dayanan neticeler olarak değerlendirilme-

mekte ve kabul de görmemektedir. 

Bu meselelerin İslâm’a uygun olarak çözülmesi, hiçbir 

konuda meselelerin gerisinde kalınmaması ve İslâm dinamiz-

minin daima canlı tutulması İslâm dünyası için hayatî önem 

taşımaktadır. Ayrıca üniversitelerimizde İslâmî sahalarda ya-

pılmakta olan araştırmaların özel teşebbüslerle desteklenme-

sine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşte vakfımız 1970 ylında yukarıda zikredilen bu boşluğu 

doldurmak, İslâmî İlimler sahasındaki ilmî araştırmaları ger-

çekleştirmek gayesiyle memleketimizin seçkin ilim ve iş 

adamları tarafından kurulmuş olup gayesi tamamen ilmîdir.  
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VAKFIN HEDEFLERİ  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı senedinde vakfın he-
defleri şöyle belirtilmiştir:  

* İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve 
yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma 
merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, ilim adam-
larını araştırmalar yapmak maksadıyla yabancı ülkelere 
göndermek, araştırma bursları vermek, araştırmacılara 
“İslâmî İlimler Araştırma Ödülü” vermek; 

* Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmî kuruluşlarla 
münasebet kurmak, millî ve milletlerarası seminer, kongre 
ve konferanslar düzenlemek, ilmî toplantılara araştırmacı 
göndermek; 

* Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kazanç 
amacına yönelik olmayan yükseköğretim kurumları ile 
bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kur-
mak, bu konularda öğretim görenlere ve doktora yapanlara 
burslar tahsis etmek; 

* İlmî konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, ki-
tap teşhir ve satış yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, ga-
zete, mecmua ve benzeri yayınlar yapmak; 

* İslâmî ilimler alanında yapılmış yerli-yabancı araş-
tırmaları değerlendirmek, lüzum görünenleri Türkçeye ter-
cüme etmek ve yayınlamak. Vakfın gerçekleştirdiği ilmî 
toplantı metinlerini diğer yabancı dillere çevirerek neşret-
mek; 

* Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve geliş-
mesinde İslâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirt-
mek; 

* Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye destek olmak 
üzere ve gelir sağlamak amacıyla işletmeler kurmaktır. 
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VAKFIN TARİHÇESİ ve VAKIF MERKEZİ 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 1970 yılında 48 ilim ve iş 

adamı tarafından kurularak İstanbul 17. Asliye Hukuk Mah-

kemesi'nin 20.10.1970 gün ve 1970/809 esas ve 1970/750 karar 

numaralı tescil ilâmı 7 Ağustos 1971 tarihli Resmî Gazete'de 

ilân edilmiştir: 

Vakıf ilk olarak İstanbul- Laleli, Ordu Cad. numara 

210/2 adresinde faaliyete başlamıştır. 

Vakfın ilk Mütevelli Heyeti, Müteşebbis Mütevelli He-

yeti olarak merhum Mahir İz'in başkanlığında Sabahattin 

Zaim, Ali Özek, Salih Tuğ, Sabri Özpala, Mustafa Runyun ve 

Muzaffer Somay'dan müteşekkildir. 

Vakfın kuruluşunu takip eden ilk altı aylık dönem için 

çalışmalar yapan bu kurucu mütevelli heyeti, ilk Kurucular 

Kurulu toplantısını gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Mahir 

İz başkanlığında Mustafa Runyun, Ali Özek, Osman Öztürk, 

Sabri Özpala, Salih Tuğ ve Emin Saraç yeni mütevelli heye-

tine seçilmiş, kurucu mütevelliler vazifelerini yeni seçilen 

heyete devretmiştir. 

Vakfımız 1976'dan itibaren hizmetlerini Fatih, Kıztaşı 

Cad. Saraçhane Sokak'ta bulunan Amcazâde Hüseyin Paşa 

Medresesi'nde, 1980'den itibaren ise Fatih, Feyzullah Efendi 

Sokak, numara 6'da sürdürmüş olup müstakil bir hizmet bi-

nasına sahip olamadığı için hizmetlerini kiralık binalarda, 

uzun yıllar dar mekânlarda ve elverişsiz şartlarda yapma 

durumunda kalmış, yürütülen çalışmalar verim düşüklü-

ğüne sebep olmuştur.  

1985 yılında Fatih İlçesi, Sofular/İskender Paşa 

Mahallesi, Kıztaşı Cad. Kâmil Paşa Sokak, numara 5'de, bir 
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diğer ifade ile Dülgerzâde Camii ön tarafında dört daire, bir 

dükkân ve bir depodan ibaret altı bağımsız bölümden 

oluşan beş katlı müstakil bir bina, Vakıf Başkanımız Prof. 

Dr. Ali Özek’in gayreti ve çalışmaları ile hayır sahiplerinin 

yardımlarıyla satın alınmış, tamir ve tefriş edilerek vakıf 

merkezi olarak kullanılmaya başlanmış 1985 yılından bu 

yana faaliyetlerini bu merrkezde sürdürmektedir. 

Türkiye’de ve dünyanın belli başlı ilim merkezlerinde 

İslâmî ilimler sahasında yapılan yayınları takip etmek, ilim 

adamlarımıza bu eserleri tanıtmak ve satın almalarını sağ-

lamak gayesiyle vakıf merkezi girişinde “İlmî Neşriyat” 

adıyla bir işletme kurulmuş, vakfın kendi yayınları yanında 

diğer yayınların da satışı yapılarak Türkiye’deki ilmî çalış-

malara katkı sağlamak istenmiş, ancak istenen hedefe uka-

şılamadığı için işletme kapatılmış, mekânı kiraya verilerek 

değerlendirilmiştir.  

Vakıf merkezinin birinci katı iki sınıflı dersane, ikinci 

kat idare merkezi olarak tanzim ve tefriş edilmiştir. Üçüncü 

kat ise araştırmacılar için bilgisayarlı müstakil çalışma oda-

ları, Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde onbine yakın 

eser bulunan ihtisas kütüphanesi olarak düzenlenmiştir. 

Binanın son katında çok amaçlı bir salon yer almaktadır. 

Vakfımız, ilmî çalışma ve araştırmacılarda çağın geliş-

miş imkânlarından faydalanmaları, çalışmalarını kolaylıkla 

yapabilmelerini hızlandırmak gayesiyle bilgisayar, foto-

kopi, tarama cihazı temin ederek araştırmacılarımızın 

hizmetine hazır hale getirmiştir. 

Vakfa ait bilgiler ile vakfın gerçekleştirği faaliyetler, ilmî 

toplantılar ve ilmî toplantı neticelerinin yayınlandığı vakıf 

neşriyatı ile vakıf kütüphanesinde bulunan kitap bilgileri 

internet ağına dâhil edilmiştir. 



 

371 

 

Prof. Dr. Ali ÖZEK 

Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı 

 

VAKFIN İDARÎ TEŞKİLAT YAPISI 

1. Kurucular Heyeti 

2. Mütevelli Heyeti 

3. Murakabe Heyeti 

1. VAKIF KURUCULAR HEYETİ 

Kurucular heyeti, vakfa mal tahsis etmiş, Vakıf Se-

nedi’nin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül 

eder. Kurucular heyeti 2/3 ekseriyetle, vakfa mal bağışlayan 

ve vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu ola-

rak kabul edebilir. Kurucular heyeti, yılda bir defa Ocak 

ayında toplanır. 
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İLK KURUCULAR, VEFAT EDİNCE YERİNE SEÇİLENLER 

İlk vakıf kurucularının Adı, Soyadı birinci sütunda, ve-

fat eden kurucularımızın vefat tarihleri ikinci sütunda, ve-

fat eden kurucularımızın yerine heryıl Ocak aylarında yapı-

lan Kurucular Kurulu Toplantısında seçilen kurucu halefle-

rinin Ad ve Soyadları üçüncü sütunda, vefat eden haleflerin 

vefat tarihleri dipnotlarda gösterilmiştir: 

 İLK KURUCULAR 

-İsim sırasına göre- 

Vefat  

Tarihleri 

YERİNE SEÇİLENLER 

1.  Abdullah Mahir İz 09.07.1974  Sami Erdem1,  

Cengiz Kallek 

2.  Ali Eymen Topbaş 10.07.1991 Hamdi İshakoğlu2  

M. Avni Kiğılı 

3.  A. Muammer Topbaş 18.07.1994 Ahmet Topbaş 

4.  Abdülkadir Çavuşoğlu 09.07.1974 Ahmet Yıldız 

5.  Abidin Topbaş   

6.  Ali Özek   

7.  Ali Rıza Güven 28.06.2006 Ahmet Kavas 

8.  Ali Sünnetçioğlu  Mustafa Kalaycıoğlu3 

                                                           
1 Vefatı: 23.05.2009. 
2 Vefatı: 00.00.2006 
3 Vefatı: 12.06.2019. 
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9.  Asaf Ataseven 08.09.2008 M. Fatih Ataseven4  

İsmail Bacacı 

10.  Asım Ülker 06.07.2001 Selçuk Berksan 

11.  Avni İman 06.05.2019  

12.  Bekir Sadak 05.07.1993 Tarık Sadak 

13.  Cemalettin Yavaşça 02.03.2010 Turgay Akbulut 

14.  Emin Saraç   

15.  H. Hilmi Kurtulmuş 16.10.2020  

16.  Hasan Tahsin Uğur 21.10.2009 Müfit Uğur 

17.  İ. Niyazi Kurtulmuş 00.04.1986 Numan Kurtulmuş 

18.  İbrahim Bodur 23.05.2016 Osman Okyay 

19.  İsmail Başar  Bilal Başar 

20.  Korkut Özal 02.11.2016 Mehmet Sami Kirazoğlu 

21.  Lütfi Doğan   

22.  M. İhsan Babalı 29.06.2000 Mahmut Kaya 

23.  Mahmut Bayram 00.02.1997 Ekmeleddin İhsanoğlu 

24.  Mehmet Güler 13.07.1982 Seyit Ali Tüz 

25.  Mehmet Uzun 26.11.1999 İsmail Kurt 

26.  Mehmet Üretmen  Nevzat Yalçıntaş5  

Murat Yalçıntaş 

27.  Mustafa Dedeoğlu  Bedreddin Çetiner 

28.  Mustafa Doğanbey 00.00.1977 Nureddin Doğanbey6 

29.  Mustafa Köseoğlu  Raşit Küçük 

                                                           
4 Vefatı: 19.11.2011. 
5 Vefatı: 15.07.2016. 
6 Vefatı: 27.11.2018. 
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30.  Mustafa Oral 08.04.2009 Nazım Cumhur 

31.  Mustafa Özmen 26.07.2010 Tayfun Ergin7  

Ali Rıza Temel  

32.  Mustafa Runyun  Necati Runyun 

33.  Mustafa Latif Topbaş   

34.  Muzaffer Somay  Abdülaziz Bayındır 

35.  Osman Öztürk 02.12.2014 Feyzullah Kıyıklık  

36.  Osman Topbaş   

37.  Ömer Derin  Halis Ayhan 

38.  Ömer Kirazoğlu   Esat Kirazoğlu8  

Kadir Topbaş  

39.  Ömer Lütfi Çulha 22.04.2018 Mehdi Sungur9 

40.  Sabahattin Topbaş  Mevlut Karaca 

41.  Sabahattin Zaim  09.12.2007 Selim Zaim 

42.  Sabri Özpala 04.09.2020  

43.  Sabri Ülker 12.06.2012 Murat Ülker 

44.  Salih Tuğ   

45.  Selçuk Özçelik 16.01.2015  

46.  Süleyman Yalçın 18.12.2016 Ahmet Sinan Yalçın 

47.  Şentürk Mutçalıoğlu   

48.  Yurdakul Dağoğlu   

 

                                                           
7 Vefatı: 19.01.2014. 
8 Vefatı: 19.13.2013. 
9 Vefatı: 22.04.2018. 
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MEVCUT VAKIF KURUCULARIMIZ 

-İsim sırasına göre- 

 

1. Abdülaziz Bayındır 

2. Abidin Topbaş 

3. Ahmet Hamdi Topbaş 

4. Ahmet Kavas 

5. Ahmet Selçuk Berksan  

6. Ahmet Sinan Yalçın 

7. Ahmet Yıldız 

8. Ali Özek 

9. Ali Rıza Temel  

10. Bedreddin Çetiner 

11. Bilal Başar 

12. Cengiz Kallek 

13. Ekmeleddin İhsanoğlu 

14. Emin Saraç 

15. Feyzullah Kıyıklık  

16. Halis Ayhan 

17. Hamza Aktan 

18. İsmail Bacacı 

19. İsmail Kurt 

20. Kadir Topbaş  

21. Lütfi Doğan 

 

22. M. Necati Runyun 

23. M. Sami Kirazoğlu 

24. Mahmut Kaya 

25. Mehmet Avni Kiğılı 

26. Mevlüt Karaca 

27. Murat Ülker 

28. Murat Yalçıntaş 

29. Mustafa Latif Topbaş 

30. Müfit Uğur 

31. Nazım Cumhur 

32. Numan Kurtulmuş 

33. Osman Okyay 

34. Osman Nuri Topbaş 

35. Raşit Küçük 

36. Salih Tuğ 

37. Selim Zaim 

38. Seyit Ali Tüz 

39. Şentürk Mutçalıoğlu 

40. Tarık Sadak 

41. Turgay Akbulut 

42. Yurdakul Dağoğlu 
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MEVCUT VAKIF KURUCULARININ 

ÖZGEÇMİŞLERİ  

-İsim sırasına göre- 

 

1. Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR 

1951’de Erzurum/Tortum’da doğdu. 1976’da 

Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesini 

bitirdi. Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar İstan-

bul Müftülüğü’nde Uzman olarak çalıştı. 1984’te 

“Şer‘iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda Muha-

keme Usulleri” isimli teziyle İslâm Hukuku da-

lında İlahiyat Doktoru; 1987’de İslâm İktisadıyla 

ilgili çalışmalarıyla da Kelâm ve İslâm Hukuku 

dalında Doçent oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi’nde öğretim üyesi, 2003 yılında ise İslâm Hukuku Profesörü oldu. 

2018 yılında emekli oldu. Süleymaniye Vakfı Başkanıdır. Evli ve dört 

çocuk babasıdır. 

 

2. Ebubekir Abidin TOPBAŞ 

1941 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası 

Ahmed Hamdi Topbaş 1917’de Konya-Kadın-

hanı ilçesinden İstanbul’a göç etmiş ve Eren-

köy’e yerleşmiştir. Ahmed Hamdi Efendinin en 

küçük evladıdır. İlk açılan İstanbul İmam Hatip 

Lisesi’nin ilk mezunlarındandır. Tekstil sektö-

ründe iş hayatına atıldı. İlim Yayma Cemiyeti, 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Aziz 
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Mahmud Hüdayi Vakfı gibi gönüllü teşekküllere maddi, manevi des-

tek verdi. İki kız ve bir erkek evladı olup Yusuf ismindeki oğlu yirmili 

yaşlarda vefat etti.  

 

3. Prof. Dr. Ahmet KAVAS 

1964 yılında Vezirköprü’de doğdu. Merzifon 

İmam-Hatip Lisesi (1982) ve Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1987) 

eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını (1991) 

ve doktorasını (1996) Paris’te Denis Diderot 

Üniversitesi’nde tamamladı.  

İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı 

olarak çalıştı. 2002’de doçentlik unvanı aldı. 2006 yılında İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı 

oldu. 2008-2011 yılları arasında Başbakanlık’ta Afrika ile ilgili 

konularda müşavir olarak görev yaptı. 2009 yılında profesörlük unvanı 

aldı. 2011’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne geçiş yaptı. 2013 yılı 

Mart ayında Çad Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

büyükelçisi olarak iki buçuk yıl bu görevini sürdürdü. 2015 yılı 

Ağustos ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi dekanı olarak tayin edildi. Halen Türkiye Cumhuriyeti Sene-

gal Büyükelçisi olup evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

4. Ahmet Hamdi TOPBAŞ 

05.05.1946’da İstanbul’da doğdu. 1957 yılında 

Fatih İmam-Hatip Okulu’na girdi. Buradan 

ayrıldıktan sonra, babasının ortağı olduğu tekstil 

fabrikasında iş dünyasına adım attı. Halen 

sanayici-işadamı olarak, Türk iş dünyasında 

saygın bir yere sahip bulunan Ahmed Hamdi 

Topbaş, 1986 yılında kurucuları arasında yer 

aldığı Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’nın Başkanlığını yürütmektedir. 

Kendisini ilim ve hayır işlerine adayan Topbaş, evli ve 4 çocuk 

babasıdır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE5v6h_93LAhXLVRQKHV3fDxEQjRwIBw&url=http://ahmetkavas.info/&psig=AFQjCNGVLVCrr2jjX5HOFkfXfLYTqTHK8g&ust=1459069412739537
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5. Ahmet Selçuk BERKSAN 

1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1960’da İstan-

bul Erkek Lisesi, 1965’te İTÜ Makine Fakül-

tesi’nden Yüksek Makine Mühendisi olarak 

mezun oldu. Kar Şirketler Topluluğu Genel 

Koordinatörü olarak çalışmaktadır. İngilizce 

(çok iyi) Almanca bilmektedir. 

Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.  

6. Ahmet Sinan YALÇIN 

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenim yıl-

larını ABD Newyork’ta tamamladıktan sonra 

ortaokul ve liseyi İngiliz lisesinde bitirdi. Mar-

mara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fa-

kültesi İşletme bölümünden 1986 yılında mezun 

oldu. 35 yıldır turizm camiasında İngilizce ve 

Fransızca dillerinden profesyonel turizm reh-

berliği ve operasyon müdürü olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki 

çocuk babasıdır. 

7. Ahmet YILDIZ 

1950 yılında Erzurum-Tortum-Pehlivanlı Bel-

desi’nde dünyaya geldi. Hıfzını ve İlkokulu Peh-

livanlı Beldesi’nde tamamladı(1962). 

1967 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda 

başladığı lise öğreniminden 1972 yılında mezun 

oldu. Onsekiz Sekbanlar Camii’nde İmam-Hatip 

olarak göreve başladı(1976) İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 

1979 yılında mezun oldu. 

1981 yılında Muhterem Ali Özek hocamızın yanında İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı’nın ilmî çalışmalarında görev aldı. Hâlen İSAV’ın 

Mütevelli Heyet Üyeliği ve bu vakfın müdürlüğünü yürütmektedir. 

Arapça bilmektedir. Evli, üç çocuk babasıdır.  
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8. Prof. Dr. Ali ÖZEK 

1932 yılında Muğla'ya bağlı Fethiye kazasının Do-

ğanlar köyünde doğdu. 1941'de Çaltılar İlko-

kulu’nu bitirdikten sonra dinî bilgiler edinmek ve 

hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyü’ne 

gitti, orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi, 

1944’de hafız oldu. 1950’de Mısır'a gitti, el-Ezher 

Üniversitesi'ne girdi, 1955’de Usûlüddin Fakülte-

si'ni, 1957'de aynı fakültenin Kur'ân ve Hadis ilimIeri mastır bölü-

münü bitirdi. 1957'de İzmir'e geldi ve 1959'a kadar Kestanepazarı 

Kur'ân Kursu'nda öğretmenlik yaptı. 1962-1963 ders yılında İstanbul 

Yüksek İslâm Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu; 

"Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri" konulu teziyle 1973'te 

Edebiyat Doktoru unvanını aldı. 1986'da doçent, 1991'de profesör oldu 

ve 1999’de emekliye ayrıldı. 1970’de 48 arkadaşıyla İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından bu yana bu vakfın başkanlı-

ğını yürütmektedir.  

Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir.  

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

9. Ali Rıza TEMEL 

1946 yılında Manisa/Demirci'de doğdu. 

1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 

1971’de İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bi-

tirdi. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı. 

1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer 

olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde 

asistan olarak görevlendirildi.  

1982-1987 yılları arasında Brüksel İslâm Kültür Merkezi’nde Türk 

temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde 

Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.  
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10. Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER 

1949 yılında Akşehir’e bağlı Reis Köyü’nde 

dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip 

Okulu’ndan 1967’de, Konya Yüksek İslâm 

Enstitüsü’nden 1971’de mezun oldu. 

1977 yılında İstanbul Yüksek İslâm 

Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Asistanı 

oldu. 1982’de Doktor, 1986’da Doçent, 

1994’de Profesör oldu. 2016 yılında Mar-

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim 

Üyeliğinden emekli oldu. 1998 yılından itibaren İSAV Mütevelli He-

yet Üyeliğinde bulunmaktadır. Evli ve üç erkek çocuk babasıdır.  

11. Bilal BAŞAR 

1948’de Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı De-

mirci Köy’de doğdu. İlkokulu köyünde okudu, 

Simav Ortaokulu’nu bitirdi. Ankara Tapu Ka-

dostro Meslek Lisesi'nde okudu. Alanya Li-

sesi’ni dışardan bitirmek suretiyle Yıldız Üni-

versitesi'e girdi ve 1974 yılında İnşaat Fakül-

tesi’nden mezun oldu. 1979 yılında arkadaşla-

rıyla birlikte Pendik Kurtköy'de Laksan A.Ş'yi 

kurararak sentetik iplik üretimiyle meşgul oldu. 1989 yılında ise kendi 

fabrikası olan Başar Plastik A.Ş'yi kurdu. Evli olup Merve ve Selcen 

isimli iki kız evladı vardır. 

12. Prof. Dr. Cengiz KALLEK 

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi 

Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül-

tesi İşletme Bölümü’nü bitirdi (1982). 

İktisat Tarihi doktorası yaptı (1994). Ma-

lezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi 

(IIUM) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül-

tesi’nde (1994-96) yardımcı doçent ve Ulus-

lararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde (ISTAC, 1997-
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99) doçent olarak ikişer yıl görev yaptı. Türkiye’ye dönüşünden sonra 

Şubat 2010 tarihine kadar TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde çalı-

şıp Fatih Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen İstanbul Şehir Üniver-

sitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim 

üyesidir. 

13. Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU 

1943 yılında Kahire’de doğdu. Mısır Ayn 

Şems Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun 

olduktan sonra El Ezher Üniversitesi’nde aka-

demik hayata başladı. 1974’te Ankara Üniver-

sitesi Fen Fakültesi’nde doktorasını tamam-

ladı. İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde ça-

lışmalar yaptı. 1984’te profesör oldu. İslâm 

Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi(İRCİCA)’nin genel direk-

törlüğünün yanı sıra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü baş-

kanlığında bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

14. Emin SARAÇ 

Muhammed Emin İbn Mustafa ibn Esat ibni 

Yusuf ibni Ali Saraç 1950’li yıllarda gittiği 

Mısır’da el-Ezher Üniversitesi ed-Da’ve el-İs-

lamiyye Fakültesi’ni bitirdi Türkiye’ye dön-

dükten sonra özel olarak dinî dersler verdi. Di-

yanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Mer-

kezi’nde Öğretici olarak çalıştı. 

 

15. Feyzullah KIYIKLIK 

1949 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam-

Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 

ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bi-

tirdi. 1972 - 1982 yılları arasında Galatasaray 

Lisesi'nde öğretmenlik yaparken, serbest avu-

katlık görevini de sürdürdü. 1983 yılından itiba-

ren Refah Partisi İstanbul il yönetim kurulu 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz05jqj97LAhWK1xQKHXmsABwQjRwIBw&url=http://www.yasamoykusu.com/biyografi-4448-Feyzullah_Kiyiklik&psig=AFQjCNGmjkC372C5N1neGZi9sphUljACbg&ust=1459073859527065
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üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında 

Bağcılar Belediye Başkanı oldu ve16 yıl Bağcılar Belediye Başkanlığı 

görevini yürüttü. 23. ve 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 

Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. İyi derecede Arapça, orta derecede 

İngilizce ve az derecede Farsça bilmektedir. evli ve 3 çocuk babasıdır.  

16. Prof. Dr. Halis AYHAN  

Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri 

ve Yozgat'ta tamamladı. 1966'da yükseköğreni-

mini bitirdi. 1966-1970 yıllarında Çorum Lisesi 

felsefe grubu öğretmenliği ve Çorum İmam-Ha-

tip Lisesi müdürlüğü yaptı. Kayseri Yüksek 

İslâm Enstitüsünde, Bursa Yüksek İslâm Ensti-

tüsü’nde ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2005’te 

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine tayin edildi. Evli ve dört çocuk ba-

basıdır.  

17. Av. Dr. Hamza AKBULUT 

1957 yılında Bayburt’ta doğdu. 1984 yılında 

avukatlık mesleğine başladı ve halen mesleğini 

icra etmektedir. Kamu hukuku dalında dokto-

rası bulunmaktadır. Çeşitli sivil kuruluşlarda 

vazifelerde bulundu. 2003 – 2012 yılları ara-

sında İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanlığı 

yaptı. 2011 yılından itibaren Türkiye Gönüllü 

Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. 

18. İsmail BACACI 

1950 yılında doğdu. Giresun İli, Alucra İlçesi, 

Kaledibi Köyünden olup İlkokulu Halıcaoğlu 

Hoca İshak Efendi İlkokulunda okudu. İstan-

bul İmam-Hatip Lisesinden 1970, Ticari İlim-

ler Akademisinden 1975 yılında mezun oldu. 

4 yıla yakın Diyanet İşleri’nde İmam-Hatip 

olarak çalıştı. 1976-2002 yılları arası Çalışma 
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Bakanlığı’nda Müfettiş olarak çalışıp 2002 yılında emekli oldu. Evli 

olup üç çocuk ve beş toruna nezaret etmektedir. 

19. İsmail KURT 

1949 yılında Kastamonu, Azdavay İlçesi’ne 

bağlı Yeşilköy’de doğdu. İlkokulu köyünde, 

Orta ve lise öğretimini Ankara İmam-Hatip 

Okulu’nda tamamladı(1971). İstanbul Üniversi-

tesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Ede-

biyatları Bölümü’nden mezun olduktan 

sonra(1977), çeşitli ortaöğretim kurumlarında 

ücretli öğretmenlik yaptı. Askerlik hizmetini tamamladı(1981). İstan-

bul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisansını (1988) bitirdik-

ten sonra aynı bölümde doktor unvanını kazandı(1995). Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilâtlarında, genel idare hizmetle-

rinde çalıştı ve kendi isteği ile 1998’de emekli oldu. İSAV’ın bütün 

tartışmalı ilmî toplantılarında ve toplantılmetinlerinin yayına hazırlan-

masında aktif görev aldı. Hâlen aynı görevine devam etmektedir. Evli 

ve 2 çocuk babasıdır. 

20. Kadir TOPBAŞ 

1945'te Artvin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğiti-

mini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üni-

versitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji 

Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1999'da 

Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi, ardından, 

2004, 2009 ve 2014 olmak üzere üç dönem üst 

üste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapt. Evli ve 3 çocuk 

babasıdır.  
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21. Lütfi DOĞAN 

1930’de Gümüşhane Kelkit Salyazı 

Köyü’nde doğdu. Kur’ân-ı Kerim, tecvid ve 

tashih-i huruf okudu, özel dersler aldı. 1952 

yılında Gümüşhane’de imam-hatiplik göre-

vine başladı. 1954’da Kemah Müftüsü oldu. 

1960’da Erzincan Müftülüğüne tayin edildi. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ka-

zandı, Ankara Müftü Yardımcılığına naklen 

atandı. Gezici vaizlik ve Ankara merkez va-

izliği yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine atandı. 1965’te 

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Diyanet İşleri Başkan Yar-

dımcılığı yaptı. 15 Ocak 1968 tarihinde vekâleten Diyanet İşleri Baş-

kanlığı görevine atandı. Daha sonra Başkanlık müşavirliğine ve An-

kara Merkez vaizliğine tayin edildi. 14 Ekim 1973 seçimlerinde Erzu-

rum Senatörü seçildi. 1991-2002 yılları arasında da Gümüşhane mil-

letvekilliği yaptı.  

22. Mehmet Necati RUNYUN  

12.06.1951 İstanbul, Erenköy’de doğdu. İlko-

kulu Ankara’da okudu. Ortaokul ve Liseyi İs-

tanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1975’de 

mezun oldu. 1977’de askerliğini yaptı. 

1978’de evlendi.  

Askerlikten sonra İstanbul Sultanhamam’da 

Ticarî bir firmada çalıştı. 1988’de kendi işye-

rini açtı. 20 sene kadar ticaretle meşgul oldu. 2010’de işyerini kapatt. 

Erenköy’de ikamet etmektedir. Evl, iki evladı, 3 torunu var. 

23. M. Sami KİRAZOĞLU 

1967’de İstanbul’da doğdu. 1985 yılında St. 

Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. Lisans eğiti-

mini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül-

tesi’nde tamamladı. Çok iyi derecede Fran-

sızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk 

babasıdır. Paslanmaz çelik ithalatı ile iştigal 

etmektedir. Paslanmaz Çelik Derneği yönetim 

kurulu üyesidir. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159298264242501&set=a.159298257575835.1073741825.100004869846947&type=3&source=11


 

386 

24. Prof. Dr. Mahmut KAYA 

1945’de Artova’da doğdu. Lisans Eğitimi: İ. Ü. 

Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümünü bitirdi. 1977’de aynı fa-

kültenin Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi 

Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1979’da Aynı 

Fakültenin Felsefe Bölümünde Doktor, 1982’de 

Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent, 1992’de 

Profesör, 2012’de emekli oldu. 

25. Mehmet Avni KİĞILI 

1974’te İstanbul’da doğdu. İş hayatına Hayat 

Kimya bünyesinde başladı. 1997 yılında kuru-

lan Hijyenik Ürünler Yatırımının sorumlulu-

ğunu aldı. 2002’daHayat Temizlik ve Sağlık 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim 

Kurulu Başkanı, 2009’daHayat Temizlik ve 

Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ha-

yat Kimya Sanayi A.Ş. şirketlerinin birleşmesinden sonra Hayat 

Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Evli ve 3 çocuk ba-

basıdır.  

26. Mevlüt KARACA 

1943’daKırşehir'de doğdu. 1956’da İstanbul'a 

gelerek Kur'an Kursunda okudu. 1958’da İstan-

bul İmam Hatip Okulu'na başladı, talebe iken 

ciltcilik öğrendi. 1968’de Hisar Yayınevi adıyla 

yayıncılığa başladı ve 200'den fazla kitap neş-

retti. Yayıncılık yanında sosyal faaliyetlerde bu-

lundu. İSAV, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar 

Neşriyat'ın kurucularındandır. İstanbul Kadıköy’de ikamet etmekte 

olup yayıncılığa devam etmektedir. 
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27. Murat ÜLKER 

1959’da İstanbul‘da doğdu. Lise eğitimini İs-

tanbul Erkek Lisesi’nde yaptı. Boğaziçi Üni-

versitesi İdarî Bilimler Fakültesi İşletme Bö-

lümü’nü bitirdi. Bisküvi, çikolata ve gıda sek-

törüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa’da, üç yıl 

60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. 

1984’da Ülker gurubunda Kontrol Koordina-

törü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda İş-

letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-

lığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. u süreçte, Dikey 

Entegrasyon modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti. 

2000’ds Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2008 

yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdü-

rümektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.  

29. Mustafa Latif TOPBAŞ 

1944’da İstanbul’da doğdu. 1961’de tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi 

olan Bahariye Mensucat A.Ş.’de ortak ve yö-

netici olarak iş hayatına başladı. 1994’de kur-

dukları BİM’in kurucu ortakları arasında yer 

aldı, 2005 yılından itibaren İdare Meclisi Baş-

kanlığı, Ocak 2010’dan itibaren ise İcra Ku-

rulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen 

BİM Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

30. Prof. Dr. Müfit UĞUR  

1950’de İstanbul’da doğdu. Kadıköy Anadolu 

Lisesi’nden sonra 1974’de Cerrahpaşa Tıp Fa-

kültesi ve Psikiyatri bölümünü bitirdi. İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psiki-

yatri Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 

1983’de Doçent, 1988’de Profesör oldu. İngi-

lizce, Almanca bilmektedir. 
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31. Nazım CUMHUR  

1954’de Akçaabat-Trabzon'da doğdu. Orta öğ-

renimini Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nde ta-

mamladı. 1980’de İstanbul Yüksek İslâm Ens-

titüsü’nden mezun oldu. Daha sonra Kuveyt 

Üniversitesi-Diller Merkezinde Arapça Bölü-

münü bitirdi. Arapça ve İngilizce bilmektedir. 

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

32. Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ 

1959’da Ünye’de doğdu. İstanbul İmam-Hatip 

Lisesi'ni bitirdi. 1982’de İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1988’de 

evlendi. 1992’de İktisat Doktoru, 1994’de Do-

çent, 2004’de Profesör oldu. Daha sonra Siya-

sete atıldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İs-

tanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkan Yardım-

cılığı yaptı. 2015’de Ordu milletvekili olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Başbakan Yardımcısı olarak 

görev üstlendi. 2017’de Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Evli ve üç ço-

cuk babasıdır. 

33. Osman OKYAY  

1966’da İstanbul'da doğmuş, ilk, orta ve 

lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İstanbul 

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendis-

liği Bölümünden mezun oldu. ABD Uni-

versity of New Hampshire Üniversite-

si'nde Masterını tamamladı. Askerlik gö-

revini müteakiben, 1990-1993 yılları ara-

sında Digital Equipment Corporation şir-

ketinin İstanbul ofisinde, teknik servis mühendisi, teknik servis plan-
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lama yöneticisi olarak çalıştı. ve Elektronik Fon Transferi (EFT) siste-

minin donanım altyapısının kurulması ve bakımı görevlerini yürüttü. 

1994’de Kalekalıp A.Ş. Genel Müdür yardımcılığı, 1997’de Kalekalıp 

A.Ş. Genel Müdürlügü, 2000’de ise Kale Grubu Teknik Bölüm Baş-

kanlığına yükseldi. Halen Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı ve Teknik Bölüm Başkanıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

34. Osman Nuri TOPBAŞ  

1942’de İstanbul Erenköy’de doğdu. 

1960’da İstanbul İmam Hatip Okulunu bi-

tirdi. Bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul 

oldu. Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi 

ve ticaretin içinde buldu. Tarih, edebiyat ve 

şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan 

sonra yazı hayatına başladı.  

 

35. Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK 

1947’de Antalya ili, Akseki ilçesi, Menteş-

bey Köyü’nde doğdu. 1966’da Antalya 

İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. Beş ay 

Akseki Müftülük memurluğu ve Müftü ve-

killiği yaptı. Konya Yüksek İslâm Ensti-

tüsü’nden 1970’de mezun oldu. Erzurum 

İmam-Hatip Okulu Meslek dersleri öğret-

menliğine tayin olundu. 1975’de Erzurum 

Yüksek İslâm Enstitüsü Hadis ve İslâm Ahlâkı öğretim görevliliğine, 

1981 senesinde, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne naklen tayin oldu. 

1983’de Doktor, 1997’de Doçent, 2003’de Profesör oldu. 2011’de 

DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine ve Kurul Başkanlığına seçildi. 

2014’de yaş haddinden emekli oldu, ardından Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi. Ha-

len bu görevini ifa etmektedir.  
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36. Prof. Dr. Salih TUĞ 

12 Şubat 1930 tarihinde İstanbul Aksaray'da 

doğdu. 1948’de Pertevniyal Lisesi'ni, 1954’de 

İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963’de 

doktorasını tamamladı.1969’da Doçent, 

1978’de Profesör oldu. 

1969-70 yıllarında İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsü ve İ.Ü Edebiyat Fakültesi İslam 

Araştırmaları Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. 1982’de Marmara Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesine kurucu Dekan olarak tayin edildi, 

1997’de yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1970 sonrasında İlim Yayma 

Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Türkiye 

Millî Kültür Vakfı, Aydınlar Ocağı gibi sivil toplum kuruluşlarının te-

şekkülünde idare heyeti üyesi ve başkan olarak hizmetlerde bulundu. 

Aydınlar Ocağı'nın (1980 - 1982) yılları arasında başkanlığını yaptı. 

Türkiye Millî Kültür Vakfı'nın hali hazırdaki Mütevelli Heyeti Baş-

kanlığını da yürütmektedir. 

37. Prof. Dr. Selim ZAİM  

1962 İstanbul doğumlu olan Selim Zaim, İs-

tanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fa-

kültesi’nden 1986’da mezun oldu. 1987’de 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 

yüksek lisans, 1994’de İşletme doktora dere-

cesini aldı. ABD’de Cornell Üniversitesi’nde 

misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılından sonra birçok 

üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. 2018’de İstanbul Teknik Üni-

versitesi’nden emekli oldu. 2020’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-

sitesi’nde göreve başladı ve aynı bölümde görevine devam etmektedir.  
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38. Seyit Ali TÜZ  

23.09.1949’da Konya-Beyşehir Doğanbey Ma-

hallesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta tahsilimi 

Doğanbey’de tamamladı. Konya İmam-Hatip 

Lisesi’ni bitirdi. 1975’de Konya Yüksek İslâm 

Enstitüsü’nden mezun oldu. Mecburi hizmetim-

den dolayı hemen öğretmenliğe başladı. Edirne-

Uzunköprü Ortaokul ve Lise öğretmenliği 

(1975-1977), Yozgat İmam Hatip Lisesi Öğret-

menlik ve idareciliği (1979-1980), İstanbul-Ga-

ziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği (1980-1987), İstanbul-

Fatih İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği (1987-2014) vazifelerinde bu-

lundu ve yaş haddinden emekli oldu. 1993’den itibaren İSAV’ın çalış-

malarında yer aldı ve aynı vazifesini devam ettirmektedir. Evli, iki ço-

cuk babasıdır.  

39. Şentürk MUTÇALIOĞLU 

Denizli Babadağ ilçesinde 1940’da dünyaya 

geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun 

oldu. Sultanhamam’da ticaret hayatına atıldı. 

1998 yılından 2013 yılına kadar Narin Ma-

deni Eşya Fabrikası’nda Muhasebe Sorum-

lusu olarak çalıştı. 2013’de emekli oldu. İngi-

lizce bilmektedir. 

 

40. Tarık SADAK 

1967’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğ-

renimini İstanbul’da tamamladı. Ankara 

Fen Lisesi’ni müteakip 1989’da Boğaziçi 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-

lümünden mezun oldu. Çeşitli kurumlarda 

bilgi işlem alanında çalıştı. Başbakanlığa 

bağlı “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-

kenti Ajansı’ndan” görev aldı. Boşnakça 

ve İngilizce tercümanlığı ve çeviriler yap-

maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_RDHz2HahB3BQF-P506RYJE1B-LNyzubPeaPXA-0wmmN5tGA70zQvvS8WL-Jb6WMQ&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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47. Prof.Dr. Turgay AKBULUT 

1966’da Erzurum’un Olur ilçesinde doğdu. 

K.T.Ü. Orman Fakültesi’nden 1986’da mezun 

oldu. 1989’da İstanbul Üniversitesi, Orman 

Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bö-

lümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. İ. Ü. 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1996’da Doktora-

sını tamamladı. 1997’de Yardımcı Doçent, 

1999’da Doçent unvanı aldı; Ekim 2005’te 

Profesörlüğe atandı. Halen aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak göre-

vine devam etmektedir. Evli olup, dört çocuk babasıdır.  

48. Yurdakul DAĞOĞLU 

1935’te Kars'ta doğdu. 1967’de Aldağ A.Ş. ni 

kurdu. İstanbul Topçular’daki Buz Üretim Buz 

Üretim ve Entegre Et Tesisleri ile bu tesislerin 

soğutma cihazlarının üretimini yaparak konu-

sunda öncü ve lider oldu. 1994’de “Geçmişten 

Gelen Tecrübe, Geleceğe Yürüyen Güç” sloga-

nıyla İstanbul Kartal’da yeni tesisler kurarak is-

mini Aldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirdi. 

Sosyal faaliyet olarak 1970’de kurulan İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı’na, 1973’te kurulan İlim Yayma Vakfı’na kurucu oldu. Bekâr 

olup İstanbul’da yaşamaktadır. 
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VEFAT EDEN KURUCULARIMIZ 

-İsim sırasına göre- 

1. Abdullah Mahir İz 

2. Abdülkadir Çavuşoğlu 

3. Ahmet Selçuk Özçelik 

4. Ali Eymen Topbaş 

5. Ali Rıza Güven 

6. Ali Sünnetçioğlu 

7. Asaf Ataseven 

8. Asım Ülker 

9. Avni İman 

10. Bekir Sadak 

11. Cemalettin Yavaşça 

12. Esat Kirazoğlu 

13. Hamdi İshakoğlu 

14. Hasan Tahsin Uğur 

15.   H. Hilmi Kurtulmuş 

16. İ. Niyazi Kurtulmuş 

17. İbrahim Bodur 

18. İsmail Başar 

19. Korkut Özel 

20. M. Fatih Ataseven 

21. M. İhsan Babalı 

22. Mahmut Bayram 

23. Mehdi Sungur 

24. Mehmet Güler 

25. Mehmet Uzun 

26. Mehmet Üretmen 

27. Muammer Topbaş 

28. Mustafa Dedeoğlu 

29. Mustafa Doğanbey 

30. Mustafa Kalaycıoğlu 

31. Mustafa Köseoğlu 

32. Mustafa Oral 

33. Mustafa Özmen 

34. Mustafa Runyun 

35. Muzaffer Somay 

36. Nevzat Yalçıntaş 

37. Nurettin Doğanbey 

38. Osman Öztürk 

39. Ömer Derin 

40. Ömer Kirazoğlu  

41. Ömer Lütfi Çulha 

42. Sabahattin Topbaş 

43. Sabahattin Zaim  

44. Sabri Özpala 

45. Sabri Ülker 

46. Sami Erdem 

47. Süleyman Yalçın 

48. Tayfun Ergin 
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VEFAT EDEN KURUCULARIN 

ÖZGEÇMİŞLERİ  

-İsim sırasına göre- 
 

Abdullah Mahir İz 

1895 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul’da Vefa İdadi’sini 

ardından da Ankara Sultanisi’ni tamamlamıştır. Lise son sınıfta iken 

okuduğu okula ihtiyaca binaen hoca olarak tayin edilmiş, ilk şiirlerini 

bu arada yayınlamıştır. 

İlk TBMM’de dört yıl zabıt kâtipliği yaptı, istifa ederek İstan-

bul’a geldi, emekliliğine kadar birçok okulda öğretmen ve idareci ola-

rak görev yaptı. 09 Temmuz 1974’da dar-ı fenadan dar-ı bekaya göç 

etti. Pek çok cemiyet ve vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir.  

 

Abdülkadir Çavuşoğlu 

1943 yılında İstanbul'da Şaban, Recep ve Abdülkadir Çavu-

şoğlu kardeşler tarafından boya ürünleri satan bir küçük bir işletme 

kuruldu. 1953 yılında ise boya üretimine başladı. 1962 yılında ICI ile 

lisans anlaşması imzalayarak otomotiv boyaları üretmeye başladı. 

1971 yılında Alman mürekkep üreticisi Hostmann-Steinberg ile mü-

rekkep sektörüne girdi. 90'lı yıllardan itibaren Nippon Paint ile otomo-

bil fabrikalarına boya ikmaline başladı. 30.11.1995 Perşembe gecesi 

vefat etti. 

 

Prof. Dr. Ahmet Selçuk Özçelik  

1924 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ana-

yasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. Akademik hayatında 
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Türk Anayasa hukuku üzerine derin çalışma ve araştırmalarda bu-

lundu. 91 yaşında 06 Ocak 2015 Salı günü vefat etti. Cenazesi 07 Ocak 

2015 Çarşamba günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde kılınan ikindi 

namazını müteakip, Başçeşme Mezarlığı’na defnedildi. 

 

Ali Eymen Topbaş 

Hisar Tekstili kurdu. İşadamı ve dindar bir siyasetçi idi. 1980'li 

yıllar ANAP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Kansere yakalanmış 

ve1991'de vefat etti. Kurduğu Vefatından sonra Hisar Tekstili ağabeyi 

Faruk Topbaş devraldı. 

 

Ali Rıza Güven 

1914 yılında Antalya Akseki’de doğdu. 1945 yılında İzmir Ke-

meraltı Tilkilik'te tuhafiyecilik yapmaya başladı. Mesleğini genişlete-

rek İzmir'in sayılı işadamları arasına girdi. Kestanepazarı Öğrenci Ye-

tiştirme Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı, derneğin çalışmala-

rına maddi ve manevi destekte bulundu. Binlerce ögrencinin yetişme-

sine vesile oldu. 2006 yılında İzmir'de vefat etti. Bornova Mezarlı-

ğı'ndaki aile kabristanina defnedildi. 

 

Ali Sünnetçioğlu  

Ali Sünnetçioğlu Muğla’da doğdu. Aliminyum üzerine çalışma-

lar yapmak için Fillandiya’ya gitti, dönüşünde İstanbul At pazarında 

imalata başladı. Çocuğu olmadığı için evlatlık edinmiş, mirası ablala-

rına ve evlatlığına kalmıştır. İlim Yayma Cemiyeti ve İSAV kurucula-

rındandır. Ehl-i hayır bir kimse idi. Vakfımıza önemli bir mal bağı-

şında bulunmuş, Muğla’da Sünnetçioğlu Camii’ni yaptırmıştır. 

  

Prof. Dr. Asaf Ataseven 

1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 1952 yılında İstanbul Tıp Fa-

kültesi'ni bitirdi. Askerlik vazifesini ifasının ardından üniversitede 

asistan, 1964'te genel cerrahi uzmanı, daha sonra başasistan, 1984 yı-

lında başhekim oldu. 10 yıl başhekimlik görevini yürüttü. 8 Eylül 2008 

günü vefat etti. İki çocuğu ve beş torunu vardır. 
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Asım Ülker 

1911 yılında Trakya’da dünyaya geldi. 1912 yılında, babasının 

memleketi olan Kırım’a göç etti. Aile 1929 yılında İstanbul’a döndü. 

Tahsilini, Kırım’da Rusça eğitim görerek tamamladı. 1944 yılında kar-

deşi Sabri Ülker ile birlikte Ülker Gıda Sanayii’ni kurup 43 yıl süre-

since Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1987 yılında, 

çocukları ile birlikte Kar Şirketler Topluluğu’nu kurdu. 6 Temmuz 

2001 tarihinde vefat etti. Üç çocuk sahibidir. 

 

Avni İman 

1935’te Balıkesir’de doğdu. 1941 yılında ailece İstanbul’a hic-

ret etti. 

1950 yılında İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Azası ola-

rak vazife yaptı. 1960 sonrası İlim Yayma Vakfı kurucu üyesi oldu.  

1982 yılında Medine-i Münevvere’ye hicret ederek orada ika-

mete başladı. Beş yıl sonra 1987’de tekrar yurda döndü. 1970 yılında 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı kurucu üyesi oldu. Son yıllara kadar 

İlim Yayma Vakfı Yönetim Kurulu’nda aktif olarak çalıştıktan sonra 

sıhhî sebeplerle daha sakin bir hayatı seçti. 06.05.2019 tarihinde 

Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

 

Bekir Sadak 

1920 yılında Üsküp’te doğdu. İlköğrenimini Yahya Paşa Okulu 

ve orta öğrenimini Meddah Medresesi’nde tamamladı. Hukuk Fakül-

tesini 1956 yılında tamamlayarak avukat oldu. 

12 Mart 1957 yılında eşiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Beyazıt 

ve Süleymaniye Kütüphanelerinde “Eski Eserler Tasnif Komis-

yonu”nda çalıştı. Avukatlık bürosu açtı. İmam Hatip Liseleri’nde ders 

verdi. 1959 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğretim üyesi 

olarak göreve başladı 1983 yılında rahatsızlığı nedeniyle emekli oldu. 

5 Temmuz 1993’te vefat etti ve Silivrikapı mezarlığında defnedildi. 

 

Cemalettin Yavaşça 

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın abisidir. 10.06.2009 Çarsamba 

günü Ataköy 5. kısım Camii’nde öğle namazından sonra kılınan ce-

naze namazının ardından Topkapı kozlu aile mezarlığına defnedildi. 
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Mehmet Esat Kirazoğlu 

1930’da Kayseri’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Ü. 

Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Kayseri Milletve-

kili ve TBMM Başvekili ağabeyi merhum İbrahim Kirazoğlu’nu Yas-

sıada Mahkemeleri’nde müdafaa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

 

Hamdi İshakoğlu 

1924 yılında Çayeli Küçüktaşhane’de doğdu. 1949’da ticarete 

başladı. 1957’de İshakoğlu Boya Kimya Sanayi A.Ş. yi kurdu ve şir-

ketin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. İstanbul Sanayi Odası, İstan-

bul Ticaret Odası Meslek Komitesi başkanlığı üyeliklerinde bulundu. 

Birçok vakfa kurucu oldu, yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 2006’da 

vefat etti. Üç çocuk babasıdır.  

 

Hasan Tahsin Uğur 

1920 yılında Balıkesir'de doğdu. Yüksek Ticaret Mektebinden 

1945'te mezun oldu. Babasıyla birlikte kumaş ticaretine başladı. Baba-

sının vefatından sonra kumaş ticaretini kendisi devam ettirdi. 2000 yı-

lında işi büyük oğluna bıraktı. 2009’da vefat etti. 

 

Hüseyin Hilmi Kurtulmuş 

Ali Baba Türbe Sokak'da Fatih Yayınevi matbaası sahibi idi. 

Uzun yıllar İslam Ansiklopedisi’nde musahhih ve editör olarak çalıştı. 

2020 yılında vefat etti. 

  

İsmail Niyazi Kurtulmuş 

1920 yılında Ordu Ünye’de doğdu. 1932’de ailesiyle İstanbul’a 

geldi. Lise tahsili ardından 1945 yılında Tıbbiye’den mezun oldu. 1947 

yılında serbest hekim olarak çalışmaya başladı. İstanbul Tıp Fakültesi 

Dâhiliye Kliniği’nde ihtisasını tamamladı. 1971 yılında Millî Saraylar 

doktoru oldu. Dolmabahçe Sarayı’nda, Heybeliada’da vazifelerde bu-

lundu. Nisan 1986’da vefat etti. 

 

Hacı İbrahim Bodur  

1928 yılında Çanakkale İlinin Yenice İlçesi Nevruz köyünde 

doğdu. İstanbul Robert Koleji ekonomi ve edebiyat bölümlerini bitirdi.  
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Babasının ve kayınpederinin ortaklığı ile kurulan Bodur-Eğinli-

oğlu Edirnekapı Pamuk İpliği Fabrikası'nı 1956 yılına kadar yönetti. 

1955 yılında 47 ortaklı Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited 

Şirketi'ni kurdu. Türkiye'nin ilk seramik fabrikalarının temelini attı. 

Birçok konuda faaliyet gösteren Kale Gurubu'nu oluşturdu. Kale 

Grubu Başkanı ve Kurucu Murahhas Azası olarak görev ve faaliyetle-

rini sürdürdü. 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Kaleseramik Fabrikaları 

Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Nevruz Köyü'ndeki aile kab-

ristanına defnedildi. Evli olup Zeynep adında bir kızı vardır.  

 

İsmail Başar 

Vakfımızın ilk kurucularındandır. Hakkında bilgiye ulaşılama-

mıştır. Vefatından sonra yerine Bilal Başar halef seçilmiştr. 

 

Korkut Özal 

1929'da Malatya'da dunyaya geldi. 1951'de İstanbul Teknik 

Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Eylül 1951'de Devlet 

Su İşlerinde İşletme Dairesi Başkanı oldu. ABD'de Su Kaynaklari 

Sistem konularında ihtisas yaptı. Ortadogu Teknik Üniversitesi'nde 

öğretim üyesi oldu. 1967'de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 1971'de özel sektörde çalışmaya 

basladı. 1973 ve 1977 seçimlerinde Milletvekili seçildi. Tarım ve 

İçişleri Bakanlığı yaptı. 1995 seçimlerinde tekrar Milletvekili seçildi. 

1987 yılında hayır hizmetlerini gerçekleştirmek üzereAKÖZ vakfını 

kurdu. İki kız, üç erkek evladı, yedi torunu bulunmaktadır.  

 

M. Fatih Ataseven 

Babası Prof. Dr. Asaf Ataseven’in 08.09.2008’de vefatı üzerine 

halef olarak Vakfımıza kurucu alınmış, genç yaşta vefat etmiştir. 

 

Mehmet İhsan Babalı 

1928 yılında Mudurnu’da doğdu. İstanbul İktisadî ve Ticarî Bi-

limler Akademisi'nden 1946 yılında mezun oldu. Yeminli malî müşa-

virlik yaptı. Balıkesir'de bir müddet çalıştı ve istifa ederek İstanbul’a 

geri geldi. Erenköy'de yaşamaya başladı. Muhasebecilik yanında mat-

baacılık da yaptı ve önemli kitaplar yayınladı. Pek çok hayır faaliye-

tinde yer aldı. 1997’de hastalık geçirdi ve evine çekildi. 29 Haziran 

2000 tarihinde vuslata erdi. İki erkek bir kız çocuğu var.  

 

http://www.lightmillennium.org/march_april/KOzal_Degisim.html
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Mahmut Bayram 

1914 yılında Gönen’in Bayramıç köyünde doğdu. 16 yaşında 

iken Gönenli Mehmet Efendi’den hafızlık eğitimi aldı. İstanbul İmam 

Hatip Lisesi’nde 20 yıl Arapça Hocası olarak görev yaptı. Emekli ol-

duktan sonra da hizmetlerine vefatına kadar devam etti. 1997 yılında 

vefat etti ve İstanbul’da defnedildi. 

 

Mehdi Sungur 

1924 yılında doğdu. 1947 yılında Bursa Işıklar Askeri Harp 

Okulundan mezun oldu. Doğu vilayetlerinde görev yaptı. Sonra Teftiş 

Kurul Başkanlığına çağırıldı ve İskenderun’a gönderildi. 1977 yılında 

buradan emekli oldu ve pekçok vakıf ve dernek faaliyetlerine katıldı. 

22 Nisan Pazar günü Rahmeti Rahman’a kavuştu. 5 çocuğu vardır.  

 

Mehmet Güler 

1950'lerde Grundig, Avrupa'nın en büyük radyo imalatçısıydı. 

Mehmet Güler bir mümessillik şirketi kurdu ve Grundig TV cihazı 

üretme çalışmalarına başladı. 1980'li yıllarda Grundig hisselerinin bü-

yük bölümünü devir aldı ve Cihan Elektronik çatısı altında oğlu Tahir 

Güler'e devretti. Cihan Elektronik, sadece TV üretip, diğer cihazların 

ithalatına yöneldi. 

 

Mehmet Uzun 

Vakfıkebir İlyaslı Köyünde 1934’te dünyaya geldi. İlkokul’u 

köyünde okudu. Babasından hafızlığını tamamladı. Askerlikten sonra 

İstanbul’a yerleşti (1956). Ticaret hayatına atıldı. Uzun Mefruşatı ve 

kadife imalâtı yapmak üzere dokuma fabrikası kurdu.  İlim Yayma Ce-

miyeti, Millî Kültür Vakfı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı gibi pek çok 

hayır kurumunun idare heyetlerinde yer aldı. Böbrek yetmezliği sebe-

biyle 26 Kasım 1999’da vefat etti, Topkapı mezarlığına defnedildi. 

 

Mehmet Fahrettin Üretmen  

24 Aralık 1937’de Kınık’ta doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi, 

sonra, İngiltere‘de işletme tahsili yaptı. 1967 yılında evlendi. Sanayiin 

değişik alanlarında faaliyetlerde bulundu. 1946 yılında babasının kur-

duğu demir-çelik ve döküm sanayiinde 1996 yılına kadar çalıştıktan 
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sonra sakin hayatı seçti. Biri kimya yüksek mühendisi, diğeri Makine 

yüksek mühendisi iki kızı vardır. 

 

Abdullah Muammer Topbaş 

1925 yılında İstanbul’da doğdu. Muhtelif hocalardan dinî eğitim 

ve öğretim aldı. Küçük yaşta ticarî hayata atıldı. 1945 yılında evlendi. 

Vatanî görevini tamamladı. Ağabeyleri ile birlikte Bahariye Mensu-

cat'ı satın aldı. Bahariye'den ayrılıp Kader Mensucat'ı kurdu. 1975 yı-

lına kadar bu fabrikayı işletti. Daha sonra bazı ticarî ve sınaî işlerle 

uğraşarak iş hayatından kopmadı. Babıali'de Sabah isimli gazeteyi çı-

karttı. 18 Temmuz 1994 Pazartesi günü Hakkın rahmetine kavuştu. 

 

Mustafa Dedeoğlu 

Vakfımızın ilk kurucularındandır. Hakkında bilgiye ulaşılama-

mıştır. Vefatından sonra yerine Bedreddin Çetiner halef seçilmiştr. 

 

Mustafa Doğanbey 

Konya'nın Doğanbey ilçesinden 1895 yılında çıkan büyük dede 

Hacı Ahmet Doyuran 1897'de Sirkeci'de 'Konya Lezzet Lokantası' 

adıyla mütevazı bir aşçı dükkânı açmış, bir müddet sonra lokantayı da-

madı Mustafa Doğanbey'e devretmiştir. 

Lezzet ve temizliğin temsilcisi olarak kısa sürede tanınan lo-

kanta, İstanbul mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden birine dönü-

şerek şöhreti 1940'lardan sonra Nurettin Doğanbey'in çabalarıyla Tür-

kiye'ye yayılmış, yerli-yabancı önde gelen kişilerin uğrak yeri olmuş-

tur. 

 

Mustafa Kalaycıoğlu  

1923 yılında Girit adasında doğdu. 6 aylıkken İstanbul'a gelerek 

yerleşti. Kabataş Lisesini bitirdi. 1950 senesinde Sultan Ahmet Yük-

sek Ekonomi ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. 

1955 senesinde Doğu Batı Metal şirketini kurarak Ticarî faali-

yetine başladı. 1963 senesinde Feniş Alüminyum şirketini ve Modern 

Alüminyum Tesisini kurdu. 6 firma ilavesi ile Holding haline geldi.  

1990 yılında Feniş'teki görevini devredip ilk kurduğu Doğu Batı 

Şirketine dönerek Yapı ve İnşaat malzemeleri üzerinde faaliyetlerine 
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devam etti. Evli ve 3 çocuk babası olup 12 Haziran 2019 tarihinde ve-

fat etti. 

 

Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu 

1926 yılında Alanya’da doğdu. Antalya Lisesi’nden 1943 yı-

lında mezun oldu. Yüksek Mühendis Mektebi’nde Makine Fakültesini 

bitirdi ve Tekstil Kürsüsü’nde asistan oldu. 1953 yılında yüksek lisans 

tezini tamamladı. 1956 yılında doçent oldu. Özel Işık Mühendislik 

Okulu’nu, Bursa Uludağ Universitesi’nde Mühendislik Fakültesi’ni, 

Makine ve Tekstil Mühendisliği bölümlerini, Tekstil Konfeksiyon 

Araştırma Laboratuvarı’nı kurdu. Kurucu dekanlık yaptı. 1993 yılında 

yaş haddinden emekli oldu. 10 Ekim 2004 tarihinde vefat etti. 

 

Mustafa Oral 

Vakfımızın ilk kurucularındandır. Hakkında bilgiye ulaşılama-

mıştır. 08.04.2009’da vefatından sonra yerine Nazım Cumhur halef se-

çilmiştr. 

 

Mustafa Özmen 

1924’te İstanbul’da dünyaya geldi. Ticarî İlimler Akademisi’ni 

bitirdikten sonra 1954 yılında Özmen Demir Ticaret A.Ş. yi kurdu, de-

mir ticaretine atıldı.  

26 Temmuz 2010 tarihinde vefat etti, Karacaahmet Mezar-

lığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. İki kız, bir erkek çocuk babası-

dır. 

 

Mustafa Runyun 

1917 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini ve hıfzını Konya’da, 

yüksek tahsilini de Mısır’da Camiü’l-Ezher’de tamamladı. İslâm Hu-

kuku İhtisası yaptı. Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Kurulu Azalığı 

sırasında Hacı Bayram Camii hatipliği görevini de üslendi. 1957 yı-

lında görevinden istifaen ayrıldı. 1957-1960 yılları arasında Konya 

milletvekili olarak TBMM’de bulundu. Şişli Vaizi, İstanbul Yüksek 

İslâm Enstitüsü’nde Arapça öğretmeni olarak çalıştı. 1981 yılında 

emekli oldu. 1988 yılında vefat etti. 
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Muzaffer Somay 

1920 yılında Köprülü’de doğdu. 1926 yılında Balkanlar’daki 

baskıdan ailece kaçarak İstanbul’a yerleşti. İlköğretim tahsilini İstan-

bul’da yaptı. Kuleli Askerî Lisesi 2. sınıfa kadar okudu; İstanbul Erkek 

Lisesi’ne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra askerlik görevini ifa etti. 1949 - 1957 

yılları arasında İstanbul, Niğde ve Maraş’ta savcılık ve Ağır Ceza 

Hâkimliği yaptı. Sonra İstanbul’da avukatlık ve çeşitli okullarda öğ-

retmenlik ve müdürlük yaptı. 1969 yılında Türkiye Millî Kültür 

Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve 1988 yılından vefatına kadar 

Vakıf’ın Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1979-1980 yılları ara-

sında Demokratik Parti genel başkanlığını yaptı. 1988 yılında İstan-

bul’da vefat etti. 

 

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş 

1933 yılında Ankara’da doğdu. 1945 yılında Necatibey İlko-

kulu’ndan, 1951 yılında Ankara Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. 1954 

yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu bitirdikten sonra 

Fransa’da Caen Üniversitesi, Hukuk ve İktisadî İlimler Fakültesi’nde 

doktorasını tamamladı. Askerlik görevini yaptı. 1960 yılında İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan oldu. 1965’te doçent, 1971’te 

profesör oldu. 1975 yılında TRT Genel Müdürlüğü yaptı. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı 

yaptı. 1999 yılında öğretim üyeliği görevinden ayrıldı ve İstanbul Mil-

letvekili seçildi. Birçok gönüllü müessesenin, kuruluş ve gelişimine 

katkı sağladı.  

 

Nurettin Doğanbey 

Sirkeci’de 4 masa 16 sandalyeli “Konyalı lokantası” 1897’de 

Hacı Ahmet Doyuran tarafından kuruldu. Zamanla büyük ilgi gördü. 

Babasının vefatından sonra işletti; yerli ve yabancı pek çok ödüle layık 

görüldü. Türkiye’nin ilk İngilizce dergilerinden Focus on Turkey’in 

yayın kurulunda bulundu. 27.11.2018 Salı günü Zincirli Kuyu Ca-

mii’nde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi. 
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Osman Öztürk 

1944’te Tarsus’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-

tesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Tarih Bölümü / Osmanlı Mües-

seseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nde “Osmanlı Medeniyet ve 

Kültürü” üzerine doktora yaptı. 1972’de doktor, 1979’da doçent ve 

1984’de profesör oldu. Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz Eylül, 

Kırklareli Üniversitelerinde görev yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

2014’te vefat etti. 

Ömer Derin 

Vakfımızın ilk kurucularındandır. Hakkında bilgiye ulaşılama-

mıştır. Vefatından sonra yerine Halis Ayhan halef seçilmiştr. 

Ömer Kirazoğlu 

1916 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İn-

şaat Fakültesi’nden yüksek mimar olarak mezun oldu (1946). Bir süre 

serbest çalıştı. 1959 yılında Süleymaniye Camii restorasyonunda şan-

tiye şefi olarak çalıştı. Anadolu’nun pek çok yerinde Osmanlı stilinde 

câmiler inşa etti. 1962-71 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Ens-

titüsü’nde İslâm Sanatları dersleri verdi. 1971-75 yılları arasında 

TBMM Millî Saraylar Başmimarı olarak çalıştı. 1976 yılında ailesi ile 

birlikte Medine-i Münevvere’ye göç etti. 1981 yılından ölümüne kadar 

Ümmü’l-Kura Üniversitesine bağlı Hac Dairesinde uzman mimar ola-

rak çalıştı. 1989’da vefat etti ve Medine’de defnedildi. 

Ömer Lütfi Çulha 

İlim Yayma Vakfı, Türkiye İlmî İçtimaî Hizmetler Vakfı ve 

İSAV’ın kurucularındandır. Vakfımıza Beşiktaş’ta bir daire bağışla-

mıştır. Hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. 22.04.2018’de vefatından 

sonra yerine Mehdi Sungur halef seçilmiştr. 

 

Sabahattin Topbaş 

İlim Yayma Vakfı ve İSAV kurucularındandır. Hakkında bil-

giye ulaşılamamıştır. Vefatından sonra yerine Mevlüt Karaca halef se-

çilmiştr. 
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Sabahattin Zaim  

1926 yılında Makedonya’nın İştip kasabasında doğdu. Ailesi ile birlikte 

1934’te İstanbul’a göç etti. Yüksek öğrenimini Ankara Ü. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’nde 1947’de tamamladı. 1953’de İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde asistan oldu; bu üniversitede doktor, 

doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı. Sakarya Üniversitesi 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı oldu. 1998 yılında 

emekli olarak akademik hayatını tamamladı. YÖK üyeliği, Kurucu Rektörlük, 

İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliği yaptı. 

2007 yılında 81 yaşında iken rahmeti rahmana kavuştu. 

 

Sabri Özpala 

1935 yılında Bursa’da doğdu. Aynı sene ailesiyle birlikte İstan-

bul’a göç etti. İlkokulu İstanbul’da bitirdi. Nuruosmaniye Kur’an 

Kursu’nda okudu. Askerlik çağına kadar kuyumcu çıraklığı yaptı. 

1960 yılında dükkân açarak kuyumculuğa devam etti. 1961 yılında 

İlim Yayma Cemiyeti’ne üye oldu. 1968 yılında ise İlim Yayma Ce-

miyeti İdare Heyeti Üyeliğine seçildi. 1970 yılında İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı, 1973 yılında da İlim Yayma Vakfı kurucusu oldu ve 

kesintisiz 33 sene İYV, 50 sene İSAV mütevelli heyet üyeliği yaptı. 

04.09.2020 Cuma günü Eyüp Mezarlığındaki aile kabrine defnedildi. 

 

Sabri Ülker 

Kırım’da doğdu, Türkiye’de büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren 

çalışmaya başladı; 1944 yılında, İstanbul Sirkeci’de şekerleme imalatı 

ve satışı yapmak amacıyla ağabeyi Asım Ülker’in kurmuş olduğu, mü-

tevazı bir dükkânda işe başladı. O dükkândan bir marka doğdu. “Ül-

ker” markasının kurucularındandır. Üç işçiyle bisküvi imalatına başla-

mış, binlerce kişiyi istihdam eden dev bir firma olmuştur. İlkelerinden 

hiç taviz vermemiş, doğru bildiği yolda ilerlemiştir.  

 

Sami Erdem 

1937 tarihinde Darende’de doğdu. 1959 yılında İstanbul Üni-

versitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Müfettiş muavinliği imtihanını ka-

zanarak Akbank`ta göreve başladı. Bir süre sonra Ankara Bölge Mü-

dürlüğü görevini yürüttü. 1981 yılından itibaren Türkiye Vakıflar Ban-

kası Genel Müdürlüğünde hizmet verdi. 1987 sonunda Faysal Finans 
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Kurumu Yönetim Kurulu Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. 

1988-1993 yılları arasında Tütünbank Başkanvekilliği, Murahhas Aza 

ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Egebank’ta görev aldı. Evli 

ve bir çocuk babasıdır. 

 

Prof. Dr. Süleyman Yalçın 

1926 yılında Çanakkale, Büyük Anafartalar Köyü’nde doğdu. 

İlk ve ortaokulu Çanakkale’de okudu. 1941 yılında İstanbul’a geldi. 

1950 yılında Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1954 yılında İç Hastalıkları Bö-

lümü’nde ihtisas yaptı. 1960 yılında İç Hastalıkları, 1961’de de Pato-

lojik Anatomi doçenti oldu. 1973 yılında Aydınlar Ocağı’na başkan 

seçildi; 1988 yılında başkanlık görevinden ayrıldı. Üniversitedeki ho-

calığını 1993 yılı ortalarında kanunî emeklilikle noktaladı.  

 

Tayfun Ergin 

Karşıyaka Erkek Lisesi/Ayvalık Lisesi’ni bitirdi 1974. Marmara 

Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden mezun oldu 1978. 

Vakfımız kurucusu Mustafa Özmen’in 26.07.2010’da vefatı üzerine 

halef olarak kurucu alındı. Çeşitli iş yerlerinde danışmanlık ve müdür-

lük yaptı. GMD Dış Ticaret Genel Müdürü iken 2014 tarihinde vefat 

etti. Evli, 4 çocuk babasıdır. 
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2. VAZİFE YAPAN VAKIF MÜTEVELLİ HEYETLERİ 

Vakıf mütevelli heyeti, yedi kişiden teşekkül eder. İlim 
Yayma Cemiyeti ile Türkiye Millî Kültür Vakfı'nın kendi bünye-
sinden seçecekleri birer temsilci, Mütevelli heyetinin tabiî âzâsın-
dandır. Bu iki âzâ ile birlikte Mütevelli heyeti dokuz kişiden iba-
rettir. Kurucular heyeti, yılda bir defa Ocak ayında toplanır ve iki 
yılda bir yeni Vakıf mütevelli heyet üyelerini seçer. 

Vakfın kuruluş senedinde ilk altı aylık devre içinde faali-
yette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı heyet vakfın 
müteşebbis mütevelli heyeti olarak gösterilmiştir: (23.10.1970-
09.4.1971) 

Bu kurucularımızdan Mahir İz, Sebahattin Zaim, Sabri Öz-
pala, Osman Öztürk ve Muzaffer Somay vefat ettikleri için kısa 
özgeşmiş bilgileri dipnot olarak verimiştir.   

                                 

               Başkan: Mahir İZ   II. Başkan: Sabahaddin ZAİM 

                 

Genel Sekreter: Ali ÖZEK  Muhasip: Salih TUĞ          Veznedar: Sabri ÖZPALA 

                         

  Üye: Mustafa RUNYUN   Üye: Muzaffer SOMAY 
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İlk kurucular toplantısında seçilen yeni Mütevelli He-
yeti: (09.4.1971-09.02.1973) 

                                    
         Başkan:            II. Başkan: 

         Mahir İZ                      Mustafa RUNYUN 

                                         
Genel Sekreter:         Muhasip:            Veznedar: 

Ali ÖZEK         Osman ÖZTÜRK       Sabri ÖZPALA 

            
                Üye: Salih TUĞ               Üye:Emin SARAÇ  

 

Dönemler İtibariyle Mütevelli Heyet Üyeliğine Seçilenler   

Vakfımızın ilk kurucu heyet seçiminden itibaren bugüne kadar 
her iki yılda bir Ocak aylarında yeni mütevelli heyeti seçimleri 
yapılmış, pekçok değerli insanlar tevliyette vazife almıştır. Dö-
nemler itibariyle tevliyet vazifesi alan mütevellilerin isimleri şöy-
ledir: 

09.02.1973-10.02.1975 Dönemi: Ömer Lütfi ÇULHA, Bekir 
SADAK, Salih TUĞ, Osman ÖZTÜRK, Sabri ÖZPALA 

10.02.1975-12.02.1977 Dönemi: Ömer Lütfi ÇULHA, Bekir 
SADAK, Osman ÖZTÜRK, Salih TUĞ, Mustafa BİLGE, Emin SA-
RAC, Sabri ÖZPALA 

12.02.1977-17.02.1979 Dönemi: Ömer Lütfi ÇULHA, Bekir 
SADAK, Osman ÖZTÜRK, Salih TUĞ, Abdullah SERT, Nedim 
URHAN, Sabri ÖZPALA 
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17.02.1979-21.03.1981 Dönemi: Ömer Lütfi ÇULHA, Bekir 
SADAK, Osman ÖZTÜRK, Salih TUĞ, Sabri ÖZPALA, Nedim UR-
HAN, Abdullah SERT 

21.03.1981-29.01.1983 Dönemi: İsmail Hakkı ŞENGÜLER, 
Bekir SADAK, Salih TUĞ, Ekmeleddin İHSANOĞLU, Ali ÖZEK, 
Osman ÖZTÜRK, Nedim URHAN 

29.01.1983-21.01.1989 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Asaf 
ATASEVEN, Sabri ÖZPALA, Sadreddin GÜMÜŞ, Üye Bekir SA-
DAK, Ekmeleddin İHSANOĞLU 

21.01.1989-29.01.1991 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Ab-
dülaziz BAYINDIR, Sabri ÖZPALA, Bekir SADAK, Mustafa KA-
LAYCIOĞLU, Mehdi SUNGUR 

29.01.1991-26.01.1993 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Ab-
dülaziz BAYINDIR, Bekir SADAK, Sabri ÖZPALA, Mustafa KA-
LAYCIOĞLU, Mehdi SUNGUR 

26.01.1993-17.01.1995 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Bilal 
BAŞAR, Ahmet YILDIZ, Sabri ÖZPALA, Mustafa KALAYCIOĞLU, 
Mehdi SUNGUR 

17.01.1995-01.02.1997 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Bilal 
BAŞAR, Ahmet hamdi İSHAKOĞLU, Sabri ÖZPALA, Mustafa KA-
LAYCIOĞLU, Mehdi SUNGUR 

01.02. 1997-31.01.2003 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Bed-
reddin ÇETİNER, Sabri ÖZPALA, Ahmet YILDIZ, Mustafa KÖSE-
OĞLU, Mehdi SUNGUR 

31.01.2003-04.02.2005 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, 
Mahmut KAYA, Sabri ÖZPALA, Ahmet YILDIZ, Bedreddin ÇETİ-
NER, Mehdi SUNGUR 

04.02.2005-02.02.2015 Dönemi: Ali ÖZEK, Salih TUĞ, 
Bedreddin ÇETİNER, Sabri ÖZPALA, Ahmet YILDIZ, Mahmut 
KAYA, Mehdi SUNGUR 

Vakfın Şimdiki Mütevelli Heyeti(20.01.2015-20.01.2021) 

Ali ÖZEK, Salih TUĞ, Bedreddin ÇETİNER, Sabri ÖZPALA, 
Mahmut KAYA, Feyzullah KIYIKLIK, Ahmet YILDIZ 
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3. VAKFIN MURAKABE HEYETİ 

Vakıf Senedine göre Vakfın Murakabe Heyeti, iki kişiden 

teşekkül eder. Kurucular heyeti, yılda bir defa Ocak ayında topla-

nır ve iki yılda bir yeni Murakabe Heyeti üyelerini seçer.  

Osman Öztürk ve İhsan Babalı vakfın kuruluşunda ilk mu-

rakıp olarak seçilmişlerdir. Vakfın kuruluşunu müteakip ilk altı 

aylık devre için Osman Öztürk ve İhsan Babalı vakfın ilk mura-

kıplarıdır.  

02.02.2001 yılından itibaren vakfımızın kurucu üyelerinden 

Avni İman vefatına kadar Hüseyin Hilmi Kurtulmuş ile beraber 

vakfımızın murakabe hizmetini yürütmüştür.  

20.01.2015 tarihinden itibaren ise Hüseyin Hilmi Kurtulmuş 

ve İsmail Kurt tarafından vakfın murakabesi devam ettirilmiştir. 

 

İLİM ADAMLARI HEYETİ  

İlim heyeti, İslâmî İlimler ile sosyal ilimler sahalarında ye-

tişmiş çok sayıda ilim adamından müteşekkildir. Bu heyet vakfın 

her çeşit ilmî faaliyetlerini planlayıp programlarını hazırlamakta, 

çalışmaları mütevelli heyetinin tasvibine sunmakta, uygun görü-

len programlar Mütevelli Heyetin kararından sonra icra edilmek-

tedir. 

Fıkıh, hukuk ve iktisat alanlarında mütehassıs araştırma 

grubu ise fıkhî, hukukî ve iktisadî konularda İslâmî bakış açısını 

tesbit etmeye çalışmaktadır.  

Bunun yanında yüksek tahsilini tamamlamış, Arapça ve İn-

gilizce bilen, ilmî araştırma yapabilecek durumdaki genç araştır-

macılar desteklenmekte, belli konularda ilim adamlarının neza-

retinde ilmî araştırmalar yapmaları sağlanmaktadır.  
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VAKIF ÇALIŞANLARI 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV)’nın çalışmaları burs 

karşılığı ve gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Şöyle ki: 

Ahmet YILDIZ, 18 Sekbanlar Camii İmam-Ha-

tibi iken aynı zamanda 1980 yılından itibaren vak-

fın müdürlüğünü yapmış ve emekli olduktan sonra 

da bu vazifesini devam ettirmektedir. 

İsmail KURT, İstanbul Müftülüğü Şer‘î Sicil-

ler Arşivi Uzmanı iken 1982 yılından itibaren vak-

fın ilmî toplantı, neşriyat ve yazı işleriyle ilgilen-

miş ve emekli olduktan sonra da bu vazifesini de-

vam ettirmektedir. 

Seyit Ali TÜZ, İstanbul İmam-Hatip Lisesi 

meslek dersleri öğretmeni iken 1993 yılından iti-

baren vakfın yazı işleriyle ilgilenmiş ve emekli ol-

duktan sonra da bu vazifesini devam ettirmekte-

dir. 

İbrahim YILMAZ, Bomante firmasında ça-

lışırken Fabrikanın kapanması sebebiyle işten 

ayrıldı ve 1986'da yılından itibaren vakfta hiz-

metli olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi 

devam ettirmektedir. 
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VAKIF ÇALIŞMALARINA KATILANLAR 

 

Abdülaziz Bayındır1 

 

Nureddin Uzunoğlu2 

 

Recep Akakuş3 

                                                           
1 Özgeçmişi için bkz. s. 379. 

2  1939 yılında Kütahya’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kütahya, Uşak ve 

Manisa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi SB Fakültesini bitirdikten sonra ABD 

Northwerst Üniversitesinde Master ve doktorasını yaptı. Nebraska, Bellevue ve 

ODTÜ‘de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar ABD’de kaldı ve profesör unvanı 

aldı. Çeşitli ülkelerde eğitimler verdi. 9 Ekim 2013 günü vefat etti. cenazesi 10 Ekim 2013 

Perşembe günü öğle namazına müteakip İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze 

namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

3 21. 4. 1938’de İngöl’de doğdu. İlkokulu dışarıdan bitirdi. İnegöl’de hıfzını tamamladı. 

Ta’lim ve tashih-i huruf dersleri almak için İstanbul’a geldi. Yavuzersinan ve Yeni Cami 

müezzin-kayyımlığı yaparken İmam-Hatip lisesini bitirdi. Ardından İstanbul Yüksek 

İslam Enstitüsü’ne devam ederken Haseki Sultan Camii İmam-Hatipliği yaptı ve Haseki 

Yüksek İhtisas Kursuna katıldı. Vatanî görevini ifa ettikten sonra 1969 yılında Eyüp, 

1973’te Eminönü Müftülüğü’ne tayin edildi. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din 

İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine getirildi. Ekim 1990 yılında kendi isteğiyle emekliye 

ayrıldı. Evli ve dört çocuk sahibidir. 
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Arif Aytekin4 

 

Sadık Çelenk5 

Vakfın bir müddet genel sekreterliğini yapan Abdülaziz Ba-

yındır ve Nureddin Uzunoğlu(merhum), Recep Akakuş, Arif Ay-

tekin ve Sadık Çelenk hocalarımızın da emeklerini yâdeder, 

emeği geçenlere bu vesile ile minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

                                                           
4 1949 Sivas Suşehri Bozat Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İstanbul İmam 

Hatip okulunu ve İhsan Mermerci Lisesini bitirdi. 1970 yılında, İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsünden mezun oldu. 1971-75 yılları arasında Beyoğlu müftülüğünde İmam 

Hatiplik görevi yaptı. Askerlik vazifesini ifa etti,  ara vermeden Erzurum Yüksek İslam 

Enstitüsünde Kelam asistanı olarak göreve başladı. 1982 yılında doktorasını tamamladı. 

Bir yıl süreyle Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde redaktör olarak çalıştı. Bir 

süre ticaretle meşgul oldu. Bağcılar Ebubekir Camii İlim ve hizmet Vakfına müdür oldu. 

22.09. 2012 tarihinde Yalova Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 

25.02 2013 tarihinde Trakya Ü. İlahiyat Fakültesine atandı ve 20.01.2014 tarihinde doçent 

oldu. Halen Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalında Öğretim Üyesidir. 

5  1962'de ilkokulu, 1969'da İHL'ni, 1973’de YİE'nü bitirdi. Ocak 1974'de İHL'ne 

öğretmen oldu. 1983 Kasım'da Hınıs İHL'de ve 1984'de Vakfıkebir İHL'ne müdür oldu. 

1990'da Çankırı Orta İHL. ne, altı ay sonra İstanbul İHL. ne tayin oldu. 2006-2008 yılları 

arasında İSAV’da çalıştı. 1999 Ağustos'ta emekli olduktan sonra Almanya’da hocalık 

yaptı. İstanbul'a döndü. Vakıflara bağlı öğrenci yurtlarında müdürlük yaptı. 31 Aralık 

2017'den ititbaren sakin hayatı seçti, iki oğlu iki kızı vardır. 
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İSAV’IN 50. YILINDA 

VAKIF FAALİYETLERİ ve YAYIN ÖZETLERİ 

 

I- İLMÎ TOPLANTI FAALİYETLERİ 

Vakfımız, Milletlerarası ve Millî Seviyede Tartışmalı İlmî 

Toplantılar düzenlemede ihtisaslaşmış ve birçok imkânsızlığı ve 

zorluğu aşarak son yirmibeş yıl içinde 28 beynelmilel olmak üzere 

98 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş ve bunların tebliğ ve 

müzakere zabıtlarının tamamını kitap haline getirerek neşret-

meye muvaffak olmuştur. 

Bu toplantılarda ele alınan konuların her biri, halkımızın 

güncel problemlerinden birini ele almakta ve konunun mütehas-

sısı ilim adamları tarafından yapılan araştırma ve incelemeler so-

nucu meydana getirilen tebliğler, halkımıza açık toplantılarda su-

nulmakta, toplantı esnasındaki müzakere ve tartışmalar toplantı 

metinleri halinde kitap olarak neşredilmektedir.  

Vakfımıza sunulan araştırma konuları Vakıf Mütevelli He-

yeti'nce değerlendirilip araştırılmasına karar verilen konular bir 

ilim adamının idare ve koordinasyonu altında araştırılmakta, ya-

pılan araştırmalar sonunda hazırlanan tebliğlerin ilmî bir ze-

minde tartışılması için halka açık toplantılar yapılmakta, müza-

kerecilerin ve toplantıya iştirak eden diğer ilim adamlarının ten-

kit ve ilâve görüşleri ile konu tekâmül ettirilmekte ve toplantı so-

nunda elde edilen neticeler neşredilmektedir. Ayrıca üniversite 

bünyesinde yapılan araştırmalardan olup da vakfımızın çalışma 
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alanına giren ve neşredilmesi gereken doktora çalışmaları da 

Araştırma - İnceleme Dizisi adı altında vakfımızca bastırılarak 

ilim âleminin hizmetine sunulmaktadır.  

Vakfımızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ilmî top-

lantı faaliyetleri milletlerarası, millî ve ihtisas toplantıları ol-

mak üzere üç ana başlık etrafında gerçekleştirilmektedir: 

      I- MİLLETLERARASI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR 

Vakfımız 1993 yılından bu yana hemen her yıl milletlerarası 

tartışmalı ilmî toplantılar tertiplemekte, yurt içi ve yurt dışından 

katılan ilim adamları ile günümüze ışık tutacak bir konuda yazılı 

ve sözlü tartışma imkânı sunmakta, ortaya çıkan sonuçları yani 

tebliğ, müzakere ve tartışmaları bir araya getirerek yayınlamak-

tadır. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve kitap haline 

getirerek yayınladığı milletlerarası toplantı konuları ile toplantı-

ların gerçekleştirildiği tarihler şöyledir: 

MİLLETLERARASI TARTIŞMALI İLMÎ  

TOPLANTILARIN KONULARI 

TOPLANTI  

TARİHLERİ 

1.  
Tarihte ve Günümüzde Şiîlik  

13-15 Şubat 1993 

2.  
Sünnetin Dindeki Yeri 

18-20 Kasım 1995 

3.  
XV- XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 

09-11 Kasım 1996 

4.  
Alevîler, Bektâşîler ve Nusayrîler 

21-23 Kasım 1997 

5.  
İslâm ve Demokrasi 

27-29 Kasım 1998 

6.  
Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti 

26-28 Kasım 1999 

7.  
Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 

17-19 Kasım 2000 

8.  
Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 

09-11 Kasım 2001 

9.  
XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye 

28-30 Mart 2003 

10.  
Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet 

03-05 Aralık 2004 

11.  
Günümüzde Aile 

04-04 Aralık 2005 
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12.  
Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi 

17-19 Kasım 2006 

13.  
İslâm Ülkelerinde Eğitim 

24-27 Ekim 2007 

14.  
Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayış-

ları 

24-26 Nisan 2009 

15.  
Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve 

Mâtürîdîlik 

22-24 Mayıs 2009 

16.  
 Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Mu-

hammed(s.a.v.) 

15-17 Ekim 2010 

17.  
Vefatının 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî 

07-09 Ekim 2011 

18.  
Dinlerde Nikâh 

06-08 Nisan 2012 

19.  
Tarihte ve Günümüzde Selefîlik 

08-10 Kasım 2013 

20.  
Osmanlı İlim, Sanat ve Düşünce Dünyasında 

Balkanlar 

07-09 Mayıs 2014 

21.  
Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası  

İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapı 

04-06 Aralık 2015 

22.  
Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları 

03-04 Aralık 2016 

23.  
Afrika’da İslâmiyet (Dünü, Bugünü, Yarını) 

22-23 Nisan 2017 

24.  
Sahabe-III Sahabe ve Dirâyet İlimleri 

30 Eylül 01 Ekim 2017 

25.  
Yeni Usûllerle İslâmî Teblîğ ve Temsîl 

17-18 Kasım 2018 

26.  
“İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Ta-

hammül Ahlâkı” 

26-28 Nisan 2019 

27.  
“Balkanlar ve İslâm” 

03-05 Ekim 2019 

28.  
Tarihten Bugüne Sûfî-Siyaset İlişkileri 

1-3 Kasım 2019 
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II-MİLLÎ SEVİYEDE YAPILAN  

TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR 

Vakfımız 1985 yılından bu yana hemen her yıl Tartışmalı 

İlmî Toplantılar tertiplemekte, yurdumuzun çeşitli üniversitele-

rindeki ilim adamları ile günümüze ışık tutacak konularda yazılı 

ve sözlü tartışma imkânı sunmakta, ortaya çıkan toplantı metin-

lerini bir araya getirerek yayınlamaktadır. Vakfımızın bugüne ka-

dar gerçekleştirdiği ve kitap haline getirerek yayınladığı millî se-

viyedeki toplantı başlıkları ile toplantıların gerçekleştirildiği ta-

rihler şöyledir: 

Sıra 

No 

MİLLÎ SEVİYEDE YAPILAN  

TOPLANTILARIN KONULARI 
Yapılış Tarihi 

1.  

Yıllık-1 (Alış Verişte Vade Farkı) 

İslâm Hukukuna Göre Alış-Verişte Vade 

Farkı ve Kâr Haddi 

1978 

1983 

2.  İslâm’da Kılık-Kıyafet ve Örtünme 09.01 1983 

3.  İktisadî Kalkınma ve İslâm 1984-1985 

4.  Para, Faiz ve İslâm 1984 

5.  Bilgi, Bilim ve İslâm-I 1984 

6.  Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli 03 Kasım 1987 

7.  Gençliğin Ruhî ve Manevî Problemleri 01 Ekim 1987 

8.  Türkiye’de Zekât Potansiyeli  

9.  Hz. Peygamber ve Aile Hayatı 02-03 Nisan 1988 

10.  
Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından 

İşçi-İşveren Münasebetleri 
23 Ekim 1993 

11.  Sosyal Değişme ve Dinî Hayat 17 Kasım 1990 

12.  Bilgi, Bilim ve İslâm-II 25-26 Kasım 1989 

13. 1 
Görsel Sanatlar ve İslâm 16 Hazıran 1990 

18 Mayıs 1991 

14. 1 
Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları  

ve Para Vakıfları 

 

18 Şubat 1990 

15.  Sigara ve İnsan Sağlığı 1992 
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16.  
Asrımızda Hıristiyan-Müslüman  

Münasebetleri 
1992 

17.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I 15-17 Ekim 1993 

18.  Mesken ve Mesken Mimarimiz 24-25 Mart 1990 

19.  Sosyal Hayatta Kadın 05-06 Şubat 1994 

20.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-II 18-20 Kasım 1994 

21.  Para Vakıfları -Nazariyat ve Tatbikat- 1996 

22.  Seferîlik ve Hükümleri 12 Aralık 1994 

23.  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 17-18 Mayıs 1997 

24.  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-I 11-13 Aralık 1998 

25.  
 Kur’ân Kurslarında Eğitim-Öğretim  

ve Verimlilik 
24-25 Mayıs 1997 

26.  
 (Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-I)  

Kur’ân - Sünnet - İlimler 
26-27 Eylül 1998 

27.  
 (Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II) 

Kur’ân – İlimler 
09-10 Ekim 1999 

28.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III) 

Kur’ân - Kur’ân İlimleri  
14-15 Ekim 2000 

29.  
 (Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV)  

Kıraat İlmi ve Problemleri -Nazarî-Amelî- 
13-14 Ekim 2001 

30.  
 (Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-V)  

İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I  
12-13 Ekim 2002 

31.  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II 18-20 Nisan 2003 

32.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-VI) 

İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II  
11-12 Ekim 2003 

33.  Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri 17-18 Nisan 2004 

34.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-VII) 

Kur’ân-ı Kerim’de Mes’uliyet 
09-10 Ekim 2004 

35.  
Yetişkinlik Dönemi  

Eğitimi ve Problemleri 
16-17 Nisan 2005 

36.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-VIII) 

Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab 
12-13 Kasım 2005 

37.  Yaşlılık Dönemi ve Problemleri 09-10 Aralık 2006 
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38.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-Ix) 

Kur’ân ve Sünnette Zekât  
17-18 Kasım 2007 

39.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-X) 

Namaz-Cami  
18-19 Ekim 2008 

40.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XI) 

İslâm’da Sevgi Temelinde Beşerî İlişkiler 
16-17 Ekim 2009 

41.  Aile ve Eğitim 24-25 Nisan 2010 

42.  Din-Gelenek 22-24 Ekim 2010 

43.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XII) 

Tefsir ve Toplum 
03-04 Aralık 2010 

44.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XIII) 

Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri 
21-22 Ekim 2011 

45.  Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri  27-28 Mayıs 2012 

46.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XIV) 

Bütün Yönleriyle Hac 
23-24 Kasım 2012 

47.  
İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sa-

habe(Sahabe Kimliği ve Algısı) 
27-28 Nisan 2013 

48.  
(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XV) 

Temel İnsan Hakları 

21-22 Aralık 2013 

49.  İslâm ve Sanat 07-09 Kasım 2014 

50.  
Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri 

ve Ahlâk Terbiyesi 
13-14 Aralık 2014 

51.  
İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-

2 (Sahabe ve Rivayet İlimleri) 

25-26 Nisan 2015 

Sakarya 

52.  
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde 

Dinî Söylemin Önemi  

16-18 Ekim 2015 

Gaziantep 

53.  
Gelenek ve Modernite Arasında İslâm Yo-

rumları 

06-07 Mayıs 2016 

Konya 

54.  
Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve 

Ahlâk Anlayışları  

22-23 Ekim 2016 

Düzce 

55.  
Yardımlaşma Ve Dayanışma Açısından Hz. 

Peygamber Ve Ashâbı 

21-22 Nisan 2018 
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III- TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI 

İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi ana başlığı altında 

Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Tarihi, Tef-

sir, Hadis, İslâm Tarihi, İslâm Hukuku/fıkıh, Tasavvuf, İslâm İk-

tisadı ve Dinler Tarihi ilimlerindeki usûl mes’eleleri ve bu husus-

lardaki tartışmaları 2003-2005 yıllarında 11 müstakil toplantıda 

ele alınmış; günümüz ilimlerindeki gelişmelere paralel olarak bu 

ilimlerde mevcut metodoloji problemleri dile getirilerek çözüm 

yolları aranmıştır. Bu toplantılardan elde edilen neticeler iki cilt 

halinde İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes'elesi adıyla 2005 

yılında yayınlanmıştır. 

Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve kitap haline 

getirerek yayınladığı millî seviyedeki tartışmalı ilmî ihtisas top-

lantılarının konu başlıkları ile toplantıların gerçekleştirildiği ta-

rihler şöyledir: 

  

No. 

TARTIŞMALI İlMÎ İHTİSAS  

TOPLANTILARININ KONUSU 

TOPLANTI  

TARİHLERİ 

1.  

46/1 

İslâmî İlimlerde Usûl-I 

1. Din Eğitiminde Usûl  

2. İslâm Felsefesinde Usûl  

3. Kelâm İlminde Usûl  

4. İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl  

5. Tefsir İlminde Usûl  

6. Fıkıhta Usûl 

 

 

10-11 Mayıs 2003 

20-21 Mart 2004 

2.  

46/2 

İslâmî İlimlerde Usûl-II 

1. Hadis İlminde Usûl 

2. İslâm Tarihinde Usûl 

3. Tasavvufta Usûl 

4. İslâm İtikadında Usûl 

5. Dinler Tarihinde Usûl 

 

 

 

24-25 Ocak 2004 

3.  

54 
İslâmî İlimlerde Usûl-III 

54/1 - İstihsan 

 

15-16 Mart 2008 
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54/2 - Metin Tenkidi 

54/3 - Tebliğ Metodolojisi 

19-20 Nisan 2008 

17-18 Mayıs 2008 
4.  

 

60/1 - İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye 
Bağlamında Kader 

60/2 - İslâm Hukuku Açısından Tarih-
ten Günümüze Kredi ve Finans Yön-
temleri 

60/3 - Tefsir Nasıl Bir İlimdir? 

12-13 Aralık 2009 

 

08-09 Mayıs 2010 

 

15-16 Mayıs 2010 

5.  64 Toplumsal Cinsiyet-I 21-22 Mayıs 2011 
6.  69 

Toplumsal Cinsiyet-II 26-27 Mayıs 2012 
7.  

70 Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Ak-
lın Yeri 

20-21 Ekim 2012 

8.  72 İslâm ve Sosyoloji 16-17 Mart 2013 
9.  

76 

Temel İslâm İlimlerin Ortaya Çıkış ve 
Birbirleriyle İlişkileri  

(Tefsir, Hadis, Kelâm, İslâm Hukuku) 

18-19 Ocak 2014 

10.  

78 
Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? 

-Sorunlar ve Çözümleri- 

01-04 Haziran 2014 

 
11.  

83 
İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsuru: 
Usûl-i Fıkıh-Kelam-Tasavvuf ve İslâm 
Felsefesi 

14-15 Kasım 2015 

 

12.  

87/A Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygula-
maları 

24-25 Eylül 2016 

 
13.  

89 Kelâm İlmi ve İslâm Hakukkunda İçe-
rik Sorunları 

20-21 Mayıs 2017 

 

 
14.  

92 
İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri 

MÂVERÂÜNNEHİR 
13-14 Ekim 2018 

15.  94 Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi 06-07 Nisan 2019 
16.  

98 Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşün-
cesinin Öncü Şahsiyetleri 

14-15 Aralık 2019 
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II- VAKFIN YAYIN FAALİYETLERİ 

İSAV Yayınları, hem ilim dünyasına orijinal katkılarda bu-

lunmakta hem de okuyucuları bilgilendirmek üzere farklı diziler 

halinde ilmî ve akademik esaslara uygun yayınlar yapmakta ve 

bilgi kaynaklarını doğru bir şekilde hedef kitleye ulaştırmayı he-

deflemektedir.  

İSAV yayınlarında dünyada görülen gelişme ve değişmeler-

den hareketle İslâmî, içtimâî, ahlâkî, iktisadî, ticarî, ilmî konular 

öncelikli olarak ele alınmaktadır. Vakıf olarak dünyada yaşan-

makta olan hızlı değişme ve gelişmelerden dolayı toplumumuzun 

içine düşebileceği problemleri önceden tespit etmeye ve bu prob-

lemleri ilmî usûllerle araştırmaya ve ulaşılan neticeleri yayınla-

maya çalışmaktadır. 

Vakfımız kuruluşundan bugüne kadar gayesi istikametinde 

önemli mesafeler kat etmiştir. 

Vakfımızın tertiplemiş olduğu Milletlerarası ve Millî Tartış-

malı İlmî Toplantılar ile İlmî İhtisas Toplantılarında sunulan teb-

liğler, toplantı sırasındaki tartışma ve müzakereler  

I. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi, 

II. Millî Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi  

III. Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi, 

IV. Araştırma-İnceleme Dizisi adı altında neşredilmektedir. 
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VAKIF YAYINLARI ve ÖZETLERİ 
 

I- MİLLETLERARASI  

TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR DİZİSİ 

 Vakfımızın Mütevelli Heyeti'nce araştırılması kararlaştırı-

lan konular bir ilim adamının yönetim ve koordinasyonu altında 

araştırılmakta, yapılan araştırmalar sonunda hazırlanan tebliğle-

rin ilmî bir zeminde tartışılması için halka açık toplantılar yapıl-

makta, müzakerecilerin ve toplantıya iştirak eden diğer ilim 

adamlarının tenkit ve ilâve görüşleri ile konu tekâmül ettiril-

mekte ve toplantı sonunda elde edilen neticeler neşredilerek ilim 

dünyasının ve ilgilenenlerin istifadesine sunulmaktadır.  

Vakfımız 1993 yılından bu yana hemen her yıl milletlerarası 

tartışmalı ilmî toplantılar tertiplemekte, yurt içi ve yurt dışından 

katılan ilim adamları bir araya getirilerek günümüze ışık tutacak 

konular tartışmaya açılmakta ve toplantı neticeleri yayınlanarak 

paylaşılmaktadır. Yayınlanan 28 adet milletlerarası tartışmalı ilmî 

toplantılara ait eserlerin isimleri, toplantı sıraları ve baskı tarih-

leri ile eserlerin özet bilgileri şöyledir: 

1. TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE Şİ‘ÎLİK 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 01 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 17 

İstanbul- 1993  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 768 sayfa 
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Vakfımız tarafından Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı başkanlı-

ğında teşkil edilen 16 akademik kariyer sahibi ilahiyatçı ilim ada-

mına "Tarihte ve Günümüzde Şiîlik” konulu bir araştırma yaptı-

rılmış, İran’a bir seyahat tertiplenmiş, şiîliğin yaygın olduğu yer-

lerde incelemeler yapılmıştır.  

Vakfımız ilk milletlerarası tartışmalı ilmî toplantısını 13-15 

Şubat 1993 tarihleri arasında, İstanbul Büyük Tarabya Oteli Kon-

ferans Salonu'nda gerçekleştirmiş, toplantıda on altı tebliğ sunul-

muş, ülkemiz ilahiyatçıları yanında İran, Suudi Arabistan, Mısır, 

Irak, Ürdün ve Yemen üniversitelerinden ilim adamları davet 

edilmiş, Şiîlik” konusundaki görüş, düşünce ve fikirleri alınmş, 

toplantıda sunulan tebliğler davetliler tarafından müzakere edil-

miştir.  

Toplantıda sunulan "Şiîliğin Doğuşu ve Gelişmesi, X. Yüz-

yıldan XX. Yüzyıla Kadar Şiîlik, XX. Asırda Şiîlik ve İran İslâm 

Devrimi, Şi‘a'nın Kur'ân İlimleri İle İlgili Görüşleri, İmamiye İsnâ 

Aşeriye, Şi‘ada Fıkıh Usûlü ve Şer‘î Deliller, Geleneksel Şiî Siyasi 

Düşüncesi ve Humeyni'nin Velâyet-i Fakih Kavramı, Şi‘a'da 

Usûlüddin, Şî'iliğe Göre Fürû'üddin (İbadetler), Şiîlikte Tasavvuf, 

Zeydiyye Mezhebi, İsmailiyye Mezhebi, İsmailiyye'nin İnanç 

Esasları ve İbadet Şekilleri Üzerine Değerlendirme, İmamiye'nin 

Usûlüddine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konuların-

daki tebliğ metinleri ve ses kayıtları gözden geçirilerek yayına ha-

zırlanmış ve "Tarihte ve Günümüzde Şiîlik” adı ile neşredilmiştir.  

TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE Şİ‘ÎLİK (ÖZET) 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 01 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 17 

İstanbul- 1994  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 305 sayfa 

Tarihte ve Günümüzde Şiîlik konusu 13-15 Şubat 1993 tarih-

leri arasında, milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda ele alınmış, 



 

426 

İran, Pakistan, Suûdî Arabistan, Mısır, Irak, Ürdün ve Yemen üni-

versitelerinden ilim adamları tarafından müzakere edilmiştir. 

Toplantıda sunulan tebliğ metinleri tartışılmış ve toplantı so-

nunda bir de değerlendirme yapılmıştır. Toplantı ile ilgili ses ka-

yıtları gözden geçirilerek Tarihte ve Günümüzde Şiîlik adı ile ya-

yınlanmış ve ayrıca bu tebliğlerin Türkçe-Arapça özetleri hazırla-

narak ayrı basım halinde, 1994 yılı içinde Tarihte ve Günümüzde 

Şiîlik (Özet) adı ile neşredilmiştir.  

2. SÜNNET'İN DİNDEKİ YERİ  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 02 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 25 

İstanbul- 1997  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 560 sayfa 

2. Baskı, 1998; 3. Baskı, 2010; Arapça Baskı, 2013 

Vakfımız, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan başkanlığındaki bir 

ilim hey'eti ile "Sünnet'in Dindeki Yeri” konulu bir araştırma baş-

latmış ve bu araştırma neticeleri İstanbul Dedeman Oteli'nin sa-

lonlarında, 18-20 Kasım 1995 tarihleri arasında, "Milletlerarası 

Sünnetin Dindeki Yeri” konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantıda 

“Hadis-Sünnet Terimleri Üzerinde Farklı Görüşler ve Yorumlar, 

Sünnet Malzemesinin Teşekkülü ve İntikalindeki Bazı Problem-

ler (güven ve ilmîlik açısından), Sünnetin Kaynağı, Sünnetin Me-

sajı (topluma getirdikleri), Sünnetin Anlaşılması (sünnetin yapısı, 

tanımı, bölümleri, fi‘ilî sünnet, takrirî sünnet ve bunların fıkhî de-

ğerleri), Kur’ân-Sünnet İlişkisi, İslâm-Kültür ve Sünnet, İslâmî 

Yapılanma ve Sünnet, Sünnet'in Değiştirilip-değiştirilemeyeceği 

(örf, âdet, sünnet), Haber-i Vâhid, Sünnete Yöneltilen Tenkidler, 

Hadiste Metod, Günümüz Mes'elelerinin Çözümünde Sünnetten 

Yararlanma, İslâm Kaynaklarını, Özellikle Sünneti Yorumlamada 

Yöntem” konuları tartışılmıştır.  
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Toplantı zabıtlarının yayınlanması için irticali konuşma ka-

yıtları çözülmüş; Arapça tebliğ ve müzakereler tercüme ettirile-

rek toplantı metinleri 1996 yılı içinde neşredilmiştir. Bu eserin gö-

rülen talep üzerine 1999 yılında ikinci baskı gerçekleştirilmiştir. 

Aynı eserin Arapça'ya çevrilmesi kararlaştıtırılmış, yayın-

lanmadan önce terceme tekniği, dil ve imlâ yönünden tedkiki için 

hadis üstadı, Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Nureddin ITIR'a 

gönderilmiş, metin üzerinde yapılan tashihlerden sonra ve Doç. 

Dr. Halil İbrahim Kutlay’ın tedkiki neticesinde 2013 yılında, 612 

sayfa olarak Dâru’l-yakin Yayınevi tarafından Mısır’da neşri cihe-

tine gidilmiştir.  

3. XV ve XVI. ASIRLARI TÜRK ASRI YAPAN DEĞERLER  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 03 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 26 

İstanbul- 1997  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 544 sayfa 

İstanbul- 1999  2. Baskı, Ölçüsü: 19 x 27 cm. 286 sayfa 

Tarihte Müslüman-Türk Asırları üzerinde yapılan araş-

tırma 1995 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Özcan nezaretinde başla-

tılmış ve çalışmalar 1996 yılında tamamlanmıştır. Konu ile ilgili 

olarak hazırlanan tebliğler 9-11 Kasım 1996 tarihlerinde, Topkapı 

Eresin Hotel Toplantı Salonu'nda, “XV ve XVI. Asırları Türk Asrı 

Yapan Değerler” konusu halka açık milletlerarası toplantıda yerli 

ve yabancı ilim adamlarının iştirakiyle sunulup müzakere edil-

miştir.  

Bu toplantıda “XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasına Genel 

Bakış, Orta Asya'dan Osmanlı'ya Türk Töresi, XV ve XVI. Asırları 

Türk Asrı Yapan İnsanî Değerler, XV ve XVI. Asırda Hindistan'da 

Silâh Kültürünün Gelişmesinde Osmanlı Devleti'nin Batı ve Doğu 

Politikası, XV ve XVI. Asırlarda Büyük Meydan Muharebelerinde 

Uygulanan Strateji ve Taktikler, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 

Devleti'nin Deniz Politikası, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Dev-

leti'nin Merkezî Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nde 

İlmî Hayat, Osmanlı Hukukunun Şer‘îliği Mes’elesi, XV ve XVI 

Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Mâlî Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda 
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Osmanlı Devleti'nin İç ve Dış Ticareti, XV ve XVI. Asırlarda Ta-

savvufî Düşünce, XV. ve XVI. Asırlarda Türk Edebiyatı, XV ve 

XVI. Asırlarda Osmanlı Mimarisi, XV ve XVI. Asırlarda Türk Dün-

yası'nda Mûsikî, XV ve XVI. Asırlarda Hat Sanatımız, Vakıf Mü-

essesesi, XV ve XVI. Asır Vakıfları” başlıklı tebliğler ile bu tebliğ-

lerin müzakereleri 1997 yılında neşredilmiştir.  

Eserde önce Türklerin yayıldığı alanlar yani Türk coğrafyası 

ele alınmış, sonra Orta Asya'dan Osmanlı'ya yayılmış büyük Türk 

devletine uzanan töre ve ilim ile XVI. asrı Türk asrı yapan değer-

ler üzerinde durulmuş, ardından Hindistan'da kurulan ve altın 

çağını yine XVI. asırda yaşayan Bâbürlü Devleti ve bu devletin 

Osmanlılar ile münasebeti, XV-XVI. asırlarda Türklerin dünya ta-

rihindeki konumları her yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır.  

Eserde yer alan tebliğlerin tamamının konusu Osmanlı ile 

ilgilidir. Bu Cihan Devleti'nin XV-XVI. asırlardaki dünya siyaseti, 

büyük meydan muharebelerinde uyguladığı strateji ve taktikler, 

deniz politikası, merkezî ve taşra teşkilatı, ilmî, hukukî ve mâlî 

yapısı, ticarî hayatı ve tasavvufî yönü, edebiyatı, mimarîsi, 

mûsikîsi ve hat san‘atı her konunun uzmanı tarafından ele alın-

mış ve müzakere edilmiş, toplantı metinleri neşredilerek ilim er-

babı ve aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur.  

Bu eser Osmanlı Devleti'nin "7. Kuruluş Yıldönümü”nün 

hatırası olarak yeniden basılmıştır. Bu baskıda tebliğ konuları ile 

ilgili yeni resim, harita ve şekiller de ilâve edilerek ve eb‘adı da 

büyültülerek yeniden özel baskısı 1999 yılı içinde gerçekleştiril-

miştir.  

4- TARİHÎ ve AKTÜEL BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE 

ALEVÎLER, BEKTAŞÎLER ve NUSAYRÎLER  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 04 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 28 

İstanbul- 1999  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 464 sayfa 

2. Baskı, 2004; 3. Baskı, 2006; 4. Baskı, 2013 
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Yaklaşık son 10-15 yıldan beri Türkiye'de ve dış dünyadaki 

hızlı gelişmelere paralel olarak bir takım siyasî, ekonomik ve sos-

yal değişmeler meydana gelmektedir. Bunlarla bağlantılı olarak 

bazı etnik, dinî ve ideolojik meseleler gündemi işgal etmektedir. 

Özellikle Alevîlik ve Bektâşîlik konusu Türkiye'de 1990'lardan bu 

yana siyasî, ilmî çevrelerde ve özellikle medyada sık sık tartışıl-

makta, çok değişik yaklaşımlarla ele alınmakta, birbirinden farklı 

yorumlar ortaya konulmaktadır. Türkiye için çok önemli bir me-

sele teşkil eden bu konunun, şu güne kadar Türkiye'de siyasî ve 

ideolojik bozulmalardan arındırılmış biçimde, ilmî bir zeminde 

tartışıldığını söyleyebilmek kolay değildir. Hatta halen sürmekte 

olan bu tartışmalar söz konusu siyasî ve ideolojik saptırmaların 

etkisiyle, ilmîlikten uzak bir zemine doğru kaydırılmış bulun-

makta, bu ise Türkiye'nin muhtaç olduğu birlik ve hoşgörü içinde 

yaşama atmosferine zarar vermektedir.  

Vakfımız Türkiye'de mevcut kültür zenginliğinin bir gös-

tergesi olan Alevîlik, Bektâşîlik ve Nusayrîlik konusuna objektif 

ve ilmî bir atmosfer içerisinde tartışmanın yararlı olacağını dü-

şünmüş ve daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği benzeri milletle-

rarası toplantılar gibi bu önemli konuyu 1997 yılı içerisinde, ko-

nunun milletlerarası uzmanlarını bir araya getirecek bir ilmî top-

lantının düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili araştırma Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak baş-

kanlığında başlatılmış ve "Tarihî ve Aktüel Boyutlarıyla Türki-

ye'de Alevîler, Bektâşîler ve Nusayrîler (Tarih-İnanç-Ayin ve 

Erkân-Sosyal Yapı, Kurumlar) The İnternational Symposium on 

"Alevis Bektashis and Nusayris in Turkey” konulu bu milletlera-

rası tartışmalı ilmî toplantı, Eresin Topkapı Hotel-İstanbul'da 21-

23 Kasım 1997 tarihlerinde yapılmıştır.  

İSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Özek ile Koor-

dinatör Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın takdim konuşmalarından 
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sonra tebliğlerin sunulmasına geçilmiş ve şu tebliğler sunularak 

müzakere edilmiştir:  

1. "Bektâşîlik: Bektâşî-Kızılbaş (Alevî) Tarihî Müşterekleri 

ve Sonuçları” başlığını taşıyan bu tebliğ Strasbourg Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrene Melikoff tarafından sunulmuş ve 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ile Nejat Birdoğan tarafından müza-

kere edilmiştir. 2. Tebliğde "Alevîlik, Nusayrîlik ve Devlet-i 

Aliyye” üzerinde durulmuş. Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından su-

nulan bu tebliğ Dr. Kais Firro ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafın-

dan müzakere edilmiştir. 3. Tebliğde, Dr. Hakan Yavuz "Gelenek-

sellikten Modernizme Geçiş Sürecinde Alevîlik” konusunu ele al-

mış ve tebliğ Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ile Rıza Zelyut tarafın-

dan müzakere edilmiştir.  

4. "Tanzimat Dönemi'nde Bektâşîlik ve Nakşîlik” konulu 

tebliğ, Haifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Butrus Ebû 

Manneh tarafından sunulmuş ve Prof. Dr. Hamit Algar ile Prof. 

Dr. İlber Ortaylı tarafından da müzakere edilmiştir. 5. California 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Algar tarafından ha-

zırlanıp sunulan "İranlı Şiî Dervişlerin Gözüyle Bektâşîlik” konulu 

tebliğden sonra Prof. Dr. Süleyman Uludağ tebliği müzakere et-

miştir. "Nusayrîlik, Tarihî Gelişimi ve İnançları” konulu 6. tebliğ, 

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öz tara-

fından sunulmuş, Prof. Dr. Hasan Onat ile Dr. İlyas Üzüm tara-

fından müzakere edilmiştir.  

7. Tebliğde "Nusayrîliğin Milliyetçilik ve Millî Devlete 

Adaptasyonu” konusunu Haifa Ünivesitesi Öğretim Üyesi Dr. 

Kais Firro ele almış ve tebliğ Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. 

Butrus Ebû Manneh tarafından müzakere edilmiştir. 8. Tebliğde 

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Öktem tara-

fından "Anadolu Alevîliği'nin Senkretik Yapısı” ele alınmış. Bu 

tebliğ Prof. Dr. M. Said Hatipoğlu ve Prof. Dr. Ömer Faruk Har-

man tarafından müzakere edilmiştir. 9. "Türkiye'de Alevî Kadını: 
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İddialar ve Gerçekler” konulu tebliğ, Karin Vorhoff tarafından su-

nulmuş ve David Shankland ve Nejat Birdoğan tarafından müza-

kere edilmiştir. 10. Tebliğde Dr. İsmail Engin, "Alevîlerin Kendi-

lerine Bakışı ve Alevî İmajına Yönelik Bakışlar” konusunu ele al-

mış, Rıza Zelyut ve Prof. Dr. Mustafa Öz tarafından müzakere 

edilmiştir.  

11. Wales Üniversitesi Öğretim Üyesi David Shankland ta-

rafından "Alevîlikte Dede ve Talip Arasındaki Değişen İlişkiler 

Hakkında Bir İnceleme” ele alınmış ve bu tebliğ Karin Vorhoff ile 

Dr. İsmail Engin tarafından müzakere edilmiştir. 12. Tebliğde 

"Alevî-Bektâşî Örgütlenmeleri” konusu Dr. İlyas Üzüm tarafın-

dan ele alınmış ve Mehmet Yaman ile Prof. Dr. Mustafa Öz tara-

fından müzakere edilmiştir. 13. "Alevîlerin Tarihî, Sosyal Tabanı 

ve Bu tabanda Gelişen Sosyal Hareketler” konulu tebliğ Hacet-

tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ta-

rafından sunulmuş ve Prof. Dr. İrene Melikoff ile Prof. Dr. Niyazi 

Öktem tarafından müzakere edilmiştir.  

Değerlendirme toplantısında Prof. Dr. İrene Melikoff, Prof. 

Dr. İzzettin Doğan, Butrus Abu Manneh, Prof. Dr. Mustafa ÖZ, 

Dr. Kais Fırro tarafından üç gün boyunca devam eden toplantının 

bir değerlendirmesi yapılmıştır.  

5- İSLÂM ve DEMOKRASİ  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 05 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 31 

İstanbul- 2000  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 412 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 27-29 Kasım 1998 

tarihleri arasında gerçekleştirilen "İslâm ve Demokrasi” konulu 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıda sunulan tebliğler ve top-

lantı esnasında yapılan müzakerelerden müteşekkildir. 
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Eserde yer alan tebliğ başlıkları şöyledir: Din, Siyaset ve De-

mokrasi; Batı Demokrasisinin Oluşumu ve Felsefî Temelleri; De-

mokrasi ve Sekülarizmin Sınırları; İslâm Siyasi Düşüncesinde Si-

yasi Katılım, Meşrutiyet ve Çoğulculuk; Uluslararası İlişkilerde 

Demokrasi: İdealler ve Uygulamalar; Çağdaş Arap Dünyasında 

İslâm ve Demokrasi: Teori ve Uygulama; Çağdaş Arap Dünya-

sında İslâm ve Demokrasiye Geçişin Engelleri; Güney Asya'da 

İslâm ve Demokrasi: Pakistan-Hindistan Örneği; Liberalizm ve 

Demokrasi; Demokrasi ve Hukuk Devleti; Türkiye’de Demokrasi 

Tecrübesi: Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Çok Partili Döneme Geçiş; 

Türkiye'de Demokrasi Tecrübesi: Çok Partili Hayata Geçiş ve 

Sonrası. 

6- OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 06 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 33 

İstanbul- 2000  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 406 sayfa 

Yapılacak milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı konularının 

tesbiti için vakıf bünyesinde istişarî birkaç toplantı yapılmış ve bu 

toplantılarda ileri sürülen görüşler istikametinde yirmiden fazla 

konu başlığı tesbit edilmiştir. Bu konulardan "Osmanlı Devle-

ti'nde Din ve Vicdan Hürriyeti” konusunda bir araştırmanın ön-

celikle yapılması ve yapılacak çalışmanın Doç. Dr. Azmi ÖZCAN 

Başkanlığında başlatılmasına karar verilmiştir.  

Milletlerarası seviyede yapılan bu toplantı ile ilgili çalışma-

lar 1999 yılı içinde hızla sürdürülerek tebliğ konuları, tebliğciler 

ve müzakereciler tesbit edilmiş, tebliğler hazırlanarak müzakere-

cilere gönderilmiş, elde edilen neticelerin tartışılması için prog-

ram hazırlanmış ve hazırlanan tebliğlerin müzakeresi için hazır-

lık çalışmaları tamamlanarak bu milletlerarası tartışmalı ilmî top-

lantı 26-28 Kasım 1999 tarihlerinde, Topkapı Eresin Hotel'de ger-

çekleştirilmiştir.  
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Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti konulu bu 

Milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda “Osmanlı Topraklarında 

Cemaatlerin Hak ve Durumları -Genel Çerçeve-, İslâm Kültü-

ründe Din ve Vicdan Hürriyeti, Âlemşümul İmparatorluk-Âlem-

şümul Din, Osmanlı Ülkesinde Dinî Çoğulculuk: Kuzey Afrika, 

Islahat Fermanı ve Din Hürriyeti, Osmanlı'da Sünnî Mezheplera-

rası Münasebetler, Osmanlı Irakı’nda Şiî-Sünnî İlişkileri, Osman-

lı'da Mensubiyet ve Kıyafetler, Macaristan'da Osmanlı Yönetimi, 

Osmanlı Devleti'nde Hıristiyan Vakıfları, Osmanlı Devleti'nde 

Millet Sistemi ve Rum Milleti, Osmanlı Devleti’nde Kiliseler, Os-

manlı'nın Son Devrinde Din-Düşünce Hürriyeti ve İslâm Hu-

kuku, Yeni Bir Din Felsefesi Arayışı ve Elmalılı Hamdi Yazır, II. 

Meşrutiyet Döneminde Millet Kavramı” başlıklı tebliğer sunulup 

tartışılmıştır. 

Yerli-yabancı ilim adamı, araştırmacı, yazar, dinleyici ve 

basın mensubunun katıldığı tartışmalı ilmî toplantı metni Kasım 

2000'de neşredilmiştir.  

7- MODERNLEŞME, İSLÂM DÜNYASI ve TÜRKİYE  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 07 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 35 

İstanbul- 2001  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 438 Sayfa 

Bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı 17-19 Kasım 2000 

tarihlerinde, Topkapı Eresin Hotel"de gerçekleştirilmiştir. Top-

lantıya 6 yabancı ilim adamı tebliğci olarak iştirak etmiştir. 

Bu toplantıda Türkiye’nin ve İslâm dünyasının modern-

leşme tecrübesinin genel bir muhasebesinin yapılması hedeflen-

miştir. Dünyada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelerden 

dolayı toplumumuzun içine düşebileceği problemler önceden 

tesbit edilmeye ve bu problemlerin sebep ve neticeleri ilmî usûl-

lerle araştırılmaya çalışılmıştır. Sunulan tebliğlerde, modernleş-
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menin genel bir bilançosunun çıkarılması arzulanmıştır. Her teb-

liğ, işlediği konusu itibariyle kuşbakışı tahlilî bir değerlendirme-

den ibarettir.  

Bu ilmî toplantıda, genel hatlarıyla modernleşme, global 

bir perspektiften modernleşme, din ve modernleşme, Orta 

Doğu’nun modernleşme süreci, Müslüman Hint Alt Kıtası’nın 

modernleşme tecrübesi, Müslüman Afrika’nın modernleşmesi, 

Türkiye’de din ve modernleşme ile sosyal, siyasî, iktisadî ve hu-

kukî modernleşme ile modernleşme ve entelektüel hayat konu-

ları ele alınmış; son oturumda üçgün devam eden toplantının bir 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

Tebliğ, müzakere ve değerlendirmelerde dile getirilen fikir-

ler ve üslup tamamen tebliğci ve müzakerecilere ait olmakla be-

raber, yazılı metinler ile irticalî yapılan katkılar yeniden gözden 

geçirilmiş, üslûp ve imlâ birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Başka 

dilde sunulan tebliğler ise Türkçe’ye tercüme edilmiş ve böylece 

toplantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir 

araya getirilmiştir.  

8- KÜRESELLEŞME, İSLÂM DÜNYASI ve TÜRKİYE 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 08 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 38 

İstanbul- 2002  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 423 Sayfa 

Vakfımızca milletlerarası seviyede hazırlanan ve 9-11 Kasım 

2001 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen tartışmalı ilmî toplan-

tıda sunulan tebliğler şunlardır: 

1. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Genel hatlarıyla Küresel-

leşme, 2. Prof. Dr. Mehmet Altan, Küreselleşmenin Ekonomik Bo-

yutları, 3. Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Küreselleşmenin Ekonomik 

Boyutları ve Türkiye, 4. Prof. Dr. Ömer Çaha, İslâm, Müslümanlar 

ve Küreselleşmenin Etkileri, 5. Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Küre-

selleşmenin Siyasi Etkileri ve Türkiye, 6. Prof. Dr. İlyas Bâ-Yunus, 
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Yeni Demografiler: Amerikan Politikasının Ortaya Çıkan Boyut-

ları, 7. Dr. Adnan Aslan, Küreselleşme ve Din, 8. Prof. Dr. Tuhan-

nes Laehneman, Dinî Eğitim ve Küresel Etkiler, 9. Prof. Dr. Halis 

Ayhan, Küreselleşme ve Türkiye'de Din Eğitimi, 10. Prof. Dr. As-

lan Gündüz, Küreselleşmenin Hukukî Boyutları, 11. Prof. Dr. Mus-

tafa Erdoğan, Küreselleşmenin Türk Hukuk Sistemine Etkileri, 12. 

Dr. Ingmar Karlsson, Tarih ve Küreselleşme: Endülüs Modeli, 13. 

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Tarih ve Küreselleşme: Osmanlı Millet 

Sistemi 

Toplantıda sunulan tebliğ, müzakere ve değerlendirmeler 

ile irticalî yapılan katkılar bu eserde bir araya getirilerek Küresel-

leşme, İslâm Dünyası ve Türkiye adıyla neşredilmiştir. 

9- XXI. YÜZYILDA İSLÂM DÜNYASI ve TÜRKİYE 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 09 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 41 

İstanbul- 2003  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 368 Sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), “XXI. Yüzyılda İslâm 

Dünyası ve Türkiye” konulu milletlerarası önemli bir tartışmalı 

ilmî toplantıyı İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de 28-30 Mart 2003 

tarihinde gerçekleştirmiştir. 

Üç gün boyunca 6 oturumda toplam 42 tebliğci ve müzake-

reci, İslâm Dünyası’nı ve Türkiye’yi masaya yatırarak içinde bu-

lunduğu durum ve muhtemel gelişmeler üzerinde tartışmalar ya-

pılmıştır. Toplantıya başta Türkiye’den olmak üzere İslâm Dün-

yası ve Batı’dan çok sayıda bilim adamı katılmıştır. 

Toplantıyla ilgili görüşlerini açış konuşmasında belirten 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, dün-

yada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelere Türkiye ve 

İslâm Dünyası olarak kayıtsız kalamayacaklarını vurgulamıştır.  
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XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye konulu bu millet-

lerarası tartışmalı ilmî toplantıda birçok meselenin tahlili yapıl-

mış ve çözüm önerileri sunulmuştur. İslâm Dünyası ve Tür-

kiye’nin dünya üzerindeki rolü, siyasî, hukûkî, dinî, sosyo-kültü-

rel, iktisadî ve entelektüel açılardan yeniden gözden geçirilerek 

değerlendirilmiş ve konunun uzmanları görüş ve düşüncelerini 

serdetmişlerdir. 

Bu toplantıda sunulan tebliğ konuları ile tebliğciler şöyle-

dir: 1. İslâm Dünyası Kavramı; Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, 2. İslâm 

Konferansı Teşkilâtı Tecrübesi; Prof. Dr. Abdullah Ahsan, 3. Kü-

reselleşme ve İslâm Dünyası; Prof. Dr. Ali Mazruî, 4. İslâm Dün-

yası ve Gelecek Dünya Düzeni; Dr. Tahsin Görgün, 5. XXI. Asırda 

Arap Havzası; Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, 6. XXI. Asırda Hint-Gü-

ney Asya Havzası; Prof. Dr. Anîs Ahmad, 7. XXI. Asırda Afrika 

Havzası; Doç. Dr. Ahmet Kavas, 8. XXI. Asırda Indo-Malay Hav-

zası; Prof. Dr. Kamal Hassan, 9. Batı Ülkelerinde Müslüman Azın-

lıklar; Dr. Ingmar Karlsson, 10. XXI. Asırda Türk Orta Asya Hav-

zası; Prof. Dr. Abdumalik Nysanbaev, 11. XXI. Asırda Türkiye; Yrd. 

Doç. Dr. Mustafa Özel, 12. XXI. Asırda Türkiye; Doç. Dr. İsmail 

Kara. 

Toplantıda sunulan 12 tebliğ, müzakere ve değerlendirme-

ler bu eserde bir araya getirilerek XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve 

Türkiye adıyla neşredilmiştir. 

10- TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE EHL-İ SÜNNET  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 10 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 45 

İstanbul- 2006  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 488 Sayfa 

İslâm toplumunda ana gövdeyi teşkil eden ve çok geniş bir 

coğrafyaya yayılmış olan “Sünnîlik”, on asrı aşkın bir zamandan 

beri sahih İslâmî akideyi temsil etmekle birlikte, geçen bu uzun 

zaman zarfında gerek yerel ve yöresel kültürlerin gerekse kadîm 

ve modern bazı yorumların etkisiyle “Sünnî Akîde”yi zedeleyip 
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tehdit eden birtakım hurafe ve bid‘atların giderek öne çıktığı bi-

linmektedir. Bu gerçekten hareketle Vakfımız, bu konuyu millet-

lerarası tartışmalı ilmî toplantıda gündeme getirmiştir. 

Bu toplantıda, “Başlangıcından günümüze kadar sahih 

akîdenin temel çerçevesinin yeniden belirlenmesi; yerel ve ya-

bancı kültürlerin etkisiyle meydana gelen ve Sünnî akideyi zede-

leyen inanç, ahlâk ve telâkkilerin tespiti; bu akideyle bağdaşma-

yan ve halk arasında geniş ölçüde kabul gören bid‘at ve hurafele-

rin nereden kaynaklandığının ve hangi vasıtalarla yayıldığının 

tespiti; “Nüzûl-i İsa, Mesih ve Mehdi” gibi Semavî dinlere ait bazı 

telâkkilerin, bir kısım Sünnî çevrelerce de benimsenmesi; dindar 

halk arasında yaygın olan cinlerle ilişki ve bu metafizik varlıkların 

insan hayatı üzerinde etkili olduğu iddiası; İslâm kardeşliği ilke-

sini temelden sarsan ve komşuyu komşuya düşman yapan “Na-

zar” inancının Sünnî akidedeki yeri; Şîa’daki ‘Masum İmam’ aki-

desinin, tasavvuf kanalıyla Sünnî akideye “Şeyhin manevî otori-

tesi” şeklinde girmesinin meşruiyeti sorunu; bazı tarikatlarda 

yaygın olan ve büyük ölçüde yogacılığı anımsatan “Râbıta” yönte-

minin Sünnî akide ile ne ölçüde bağdaştığı; doğrudan Hz. Pey-

gamber’den veya evliyadan istimdat etmenin ve şefaat bekleme-

nin meşru olup-olmadığı; ayrıca modern hayatın getirdiği ve 

Sünnî akide ile bağdaşmayan inanç, tutum ve davranışlar” ele alı-

nıp bunları ilmî seviyede inceleyen 10 tebliğ hazırlanmış, tebliğ-

cilerin yarısı İslâm ülkelerindeki ilim adamlarından seçilerek da-

vet edilmiştir. 

Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet toplantısında sunulan 

tebliğ, müzakere ve genel değerlendirmeler ile katkı ve tartışma-

lar bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

11- GÜNÜMÜZDE AİLE 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 11 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 49 

İstanbul- 2007  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 716 Sayfa 
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Aile toplumun temel unsurudur. Kişiliğimizi, inancımızı, 

kimliğimizi, ana karakterimizi kazandığımız yer aile ocağıdır. Ay-

rıca ilk dinî eğitim, ahlâkî karakterin teşekkülü, sosyal münase-

betlerin kurulması, fertler arasında ve cemiyetle ilgili sorumlu-

lukların kazanılması aile içinde gerçekleşir. Bu özelliği itibariyle 

aile insanlığın ruh ve beden sağlığı açısından çok önemlidir. Ba-

kıma muhtaç çocuklar, yaşlılar, yalnız kimseler, hasta ve özürlü-

ler için ise düzenli bir aile hayatı hayatî önem taşımaktadır. 

İnsanlar sevgi ve merhamet duygularını en iyi ailede bula-

bilir, yaşayabilir. Sokak çocukları Türkiye’deki aile yapısının ge-

çirmekte olduğu değişimin bir resmini yansıtmaktadır. Bağımlılık 

veren madde kullanım yaşı lise, ortaokul seviyesine kadar inmeye 

başlamıştır. Yoksulluğun en fazla etkilediği kurum ailedir. Aynı 

şekilde yaşlıların bakımı ülkemizde her geçen gün artan bir me-

sele haline gelmektedir. Boşanma, göç, terör vb. sebeplerle aile-

nin parçalanması, aile içi ilişkilerin, akrabalık ve komşuluk mü-

nasebetlerinin zayıflaması, aile bağlarının kopma noktasına gel-

mesi, bakıma muhtaç çocukların artması, uyuşturucu ve bağım-

lılık yapan madde kullanımının yaygınlaşması aileleri yakından 

ilgilendiren gelişmelerdir. Ayrıca yazılı ve görsel medya, internet, 

muzır neşriyat, eğlence, magazin ve seviyesiz programlar, reklâm, 

kötü modelleme gibi yollarla medya, aile ve özellikle de çocuklar 

üzerinde önemli olumsuz etkiler bırakmaktadır. 

Bu gerçeklerden hareketle, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araş-

tırmalar Genel Müdürlüğü ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 

(İSAV), 02–04 Aralık 2005 tarihlerinde Eresin Topkapı Hotel’de 

“Dünyada ve Türkiye’de Aile” konulu milletlerarası bir tartışmalı 

ilmî toplantı tertiplemiştir. Üç gün süren bu ilmî toplantı, ikisi 

panel olmak üzere toplam 13 oturum şeklinde gerçekleştirilmiş ve 

bu oturumlarda Türkiye’den ve değişik ülkelerden 60 civarında 

bilim adamı konuyla ilgili konuşmalar yapmıştır. Batı’dan, İslâm 

Ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri’nden ve Türkiye’den bu ilmî 



 

439 

toplantıya katılan bilim adamları aile ve aileye dair takip edilen 

politikaları ayrıntılı biçimde ele almışlardır. 

Toplantıda Türk ailesinin tarih boyunca yaşadığı değişim 

dönemleri ele alınmış, aileyi yakından ilgilendiren “yaşlılar ve ba-

kım sorunları, sokak çocukları, bakıma muhtaç çocuklar, aile ile 

ilgili resmî politikalar, yoksulluk ve aile ve medya” gibi meselelere 

yer verilmiştir.  

Ayrıca panel şeklinde gerçekleştirilen oturumlarda İslâm 

ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri’nde aile yapısı, ailenin geçir-

diği değişim, aileye ilişkin temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik 

resmî politikalar ele alınmıştır. Bunun yanında toplantıya katılan 

Avrupa Birliği’nin ilgili kurumlarında görevli uzmanlar, Avrupa 

Birliği’nin bir aile politikasının olup olmadığı, varsa ne tür politi-

kalara sahip olduğu konusu üzerinde durmuşlardır. 

Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: 

1. Değişim Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Aile Yapısı, 

(Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci) 

2. Parçalanmış Aileler ve Sorunları, (Doç. Dr. Kemal Sayar) 

3. Sokak Çocukları ve Bakıma Muhtaç Çocuklar, (Doç. Dr. 

Ahmet Bilgili) 

4. İslâm Düşünce ve Hukukunda Aile (Prof. Dr. Yunus 

Apaydın) 

5. Osmanlı Aile Yapısı, (Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın) 

6. Aileye İlişkin Resmî Politikalar ve Hukuk Sorunları, 

(Nesrin Afşar Çelik) 

7. Yoksulluk ve Aile (Prof. Dr. İsmail Doğan) 

8. Yaşlılar ve Bakım Sorunları, (Doç. Dr. Ali Seyyar) 

9. Avrupa Birliği’nde Aile (Dr. Ruth Farrugia) 

10. Kadın Kimliği ve Aile (Nazife Şişman) 

11. Bilgi Toplumunda Medya ve Aile (Doç. Dr. Türksel Kaya 

Bengshnir) 
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Dünyada ve Türkiye’de Aile toplantısında sunulan tebliğ, 

müzakere, tartışma ve genel değerlendirmeler bir araya getirile-

rek neşredilmiştir. 

12- DİNÎ KURUMLAR ve DİN EĞİTİMİ- AVRUPA BİRLİĞİ 

SÜRECİNDE AVRUPA’DA ve TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ  

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 12 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 50 

İstanbul- 2007  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 612 Sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 17-19 Kasım 2006 

tarihlerinde Eresin Topkapı Hotel’de “Avrupa Birliği Sürecinde 

Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi” konulu milletlerarası bir tartışmalı 

ilmî toplantı tertiplemiştir.  

Üç gün süren bu ilmî toplantı, toplam yedi oturum şeklinde 

gerçekleştirilmiş ve son oturumda genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. Bu oturumlarda Türkiye’den ve değişik ülkelerden 

gelen 50 civarında bilim adamı konuyla ilgili konuşmalar 

yapmıştır. 

Farklı dinî ve kültürel geleneklerden gelen ve kültürel 

altyapıları değişik olan ülkelerden oluşan Avrupa Birliği’ne tam 

üyelik sürecinde ilerleyen ülkemizin, söz konusu topluluk içinde 

nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan tek ülke olması, ülkemizin 

dinî kurumlarının yapılanması ve din eğitimiyle ilgili 

uygulamaları bağlamında oradaki mevcut modellere aynen 

entegre olmak yerine bizim şartlarımıza uygun modellerin 

aranmasını gerektirmektedir. Öte yandan gerek Avrupa Birliği 

gerekse ülkemiz kamuoyunda farklı din ve kültürel altyapıya 

mensup olan Türkiye’nin tam üyelik sürecinin bazı sosyo-

kültürel problemleri yaşayacağı endişeleri dile getirilmektedir. 

Bu endişeleri de dikkate alarak kamu vicdanını rahatsız 

etmeyecek, üyelik sürecini olumsuz etkilemek bir yana, 

kolaylaştırmayı hedefleyen model ve yöntem arayışlarına 

yardımcı olmak gayesiyle bu toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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Bu Milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı ile Avrupa Birliği 

üyesi ülkelerde dinî kurumların yeri/yapılanması ve din eğitimi 

uygulamaları incelenmiş, elde edilen neticeler ilim dünyasına 

takdim edilmiş; Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde tarama ve 

müzakere safhalarında bulunan ülkemizin dinî kurumlar ve din 

eğitimi-öğretiminde birlik mevzuatı ve normlarına uygun olarak 

yapılanmasına yardımcı olmak üzere Birlik üyesi ülkelerdeki 

farklı uygulamalar ele alınmış ve ülkemiz şartları için en uygun 

model arayışı çabalarına ve müzakere sürecine katkıda bulunmak 

hedeflenmiştir. 

Avrupa Birliği’ne mensup ülkelerindeki uygulamayı 

gündeme getirmek suretiyle Avrupa Birliği’ne üye olmak için 

Türkiye’nin uzun yıllardır büyük gayret gösterdiği bilinen bir 

gerçektir ve buna bağlı olarak son yıllarda tam üyelik için ciddi 

adımların atıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sebeple Avrupa 

Ülkeleri’ndeki dinî kurumlar, özel ve resmî din eğitimi veren 

okullar ile ülkemizdeki dinî kurumlar ve din eğitimi konusundaki 

uygulamalar hakkında, ülkemizde ilk defa böyle bir toplantı 

düzenlenmiş ve bu toplantı şimdiye kadar ihmal edilen bu 

alandaki araştırmalar için bir başlangıç teşkil etmesi 

düşünülmüştür. 

Toplantıya katılan ilim adamları ve tebliğ başlıkları 

şöyledir: 

1- Prof. Dr. Michael CROMARTIE (Ethics and Public Policy 

Center-Washington-ABD), “Modern Kamusal Alanda Din ve Dinî 

Kurumlar”; 

2- Prof. Dr. Robert JACKSON (Warwick Üniversitesi- 

İngiltere) “Avrupa Kurumları ve Din Çalışmalarının Kamusal 

Alanda Genel Eğitime Katkısı”; 
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3- Doç. Dr. Céline BÉRAUD (Paris Sorbonne Üniversitesi-

Fransa), “Avrupa Birliği Mevzuatında Din Eğitimi ve Öğretiminin 

Yeri”; 

4- Prof. Dr. Brian E. GATES (St. Martins’s College- 

Lancaster-İngiltere), “Avrupa'da Din Eğitimine Kapsayıcı Bir 

Yaklaşıma Doğru: İngiltere Örneği”; 

5- Prof. Dr. Alessandro FERRARI (Università dell'Insubria-

İtalya), “Avrupa Birliği’nde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi: İtalya 

Örneği”; 

6– Prof. Dr. Recai DOĞAN (Ankara Üniversitesi), “Avrupa 

Birliği’nde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Örneği”; 

7- Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Ankara Üniversitesi), “Türk 

Hukuk Mevzuatında Dinî Kurumların Yeri ve Uygulama”; 

8- Doç. Dr. Hasan Nuri YAŞAR (Marmara Üniversitesi-

İstanbul), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi 

İçtihatlarında Din Eğitimi”; 

9- Doç. Dr. Ahmet KAVAS (İstanbul Üniversitesi), “Avrupa 

Birliği’nde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi: Fransa Örneği”; 

10- Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL (Uludağ Üniversitesi-

Bursa), “Türk Hukuk Mevzuatında Din Eğitim ve Öğretiminin 

Yeri ve Uygulama Biçimi”.  

13- İSLÂM ÜLKELERİNDE EĞİTİM 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 13 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 52 

İstanbul- 2009  l. Baskı, Ölçü: 14 x 21 cm. 464 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) ile TASAM müştere-

ken 22-24 Mayıs 2009 tarihlerinde, Eresin Topkapı Hotel’de 

“İslâm Ülkelerinde Eğitim” konulu millerlerarası tartışmalı bir 

ilmî toplantı gerçekleştirmiştir.  
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Kur’ân’da “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zü-

mer/9); hadiste ise “İlim öğrenmek/bilgili olmak, erkek/kadın her 

Müslüman’ın üzerine farzdır.”(İbn Mâce, Mukaddime/17) buyu-

rulmuştur. Biz Müslümanların bu buyruklara uymamız gerek-

mekte, kadın-erkek farkı gözetmeden 21. asırda Müslümanların 

eğitim-öğretim seviyelerini yükseltmenin yollarını aramaları ge-

rekir. Hedefimiz, kadın-erkek toplum fertlerinin hepsini hür, ser-

best, aâdil, faydalı bir eğitim ve öğretimden geçirmek asıl hedefi-

miz olmalıdır.  

Bugün Müslüman toplulukların geri kalmalarında en 

önemli neden cehalettir. Esasen insanı yücelten, insan topluluk-

larındaki zeki, kabiliyetli kişileri, dehaları ortaya çıkaran sadece 

eğitim ve öğretimdir. İnsanların ilk öğretmenleri peygamberler-

dir. Eğitim ve öğretim sözlü de olabilir. İnsan, gerçek mânâda in-

san olabilmesi için her hal ü kârda eğitim ve öğretime muhtaçtır. 

Bu toplantı, birçok İslâm ülkesinden katılan ilim adamları, 

kendi ülkelerindeki okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eği-

tim kurumlarını tanıtmışlar, İslâm ülkeleri arasındaki eğitim 

farklılıklarına dikkat çekmişler, insanı insan yapan en önemli 

özelliğin eğitim ve öğretim olduğuna, maddî ve manevî imkânla-

rın bu konuda iyi kullanılmasına dikkat çekmişlerdir.  

Dünyada ve Türkiye’de Din Eğitimi toplantısında sunulan 

tebliğ, müzakere, tartışma ve genel değerlendirmeler bir araya 

getirilerek neşredilmiş, ayrıca 2009 yılında İngilizce olarak da ba-

sılmıştır. 

14- ÇAĞIMIZIN AHLÂK BUNALIMI ve ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 14 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 56 

İstanbul- 2009  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm. 512 sayfa 

Fert, aile ve toplum hayatı bakımından büyük önem taşıyan 

“ahlâk” üzerine çeşitli araştırma ve yayınların yapıldığı bilinmekle 
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beraber, değişik nedenlerden kaynaklanan ve giderek şiddeti ar-

tan bir “ahlâk bunalımı”nın yaşandığı günümüzde, bu meselenin 

bütün boyutlarıyla ve çeşitli alanların uzmanlarınca irdelenme-

sini amaçlayan ve yaşanmakta olan Ahlâk Bunalımı’nın mo-

dernlik ve modernleşmenin ortaya koyduğu “insan” ve “değer” ta-

savvurunun yol açtığı Maneviyat Buhranı ile olan ilişkisinin her 

vesileyle vurgulanması, irdelenmesi ve eleştirilmesi, ortaya konu-

lacak tahlil, terkip ve Çözüm Önerilerinin teorik seviyede bıra-

kılmayıp hayatın içinden somut durum ve problemlerle olan bağ-

lantılarının ortaya konulması, Çözüme İlişkin Tespitlerin na-

zarî düzlemden amelî hayata aktarılmasını sağlayacak yol-yön-

tem ve vasıtaların belirlenmesi gayesiyle ve aynı zamanda gelece-

ğimizi ve bütün insanlığı yakından ilgilendiren ve insanlık için 

hayatî bir mes’ele olan “ahlâk bunalımı” konusunu ele almak ve 

insanlığın gündemine getirmek gayesiyle 24-26 Nisan 2009 tarih-

lerinde “Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları” konulu 

milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Sözkonusu ahlâk bunalımını aşmaya yönelik çözüm arayış-

larını tartışıp değerlendirmek amacıyla Türkiye, Malezya, İngil-

tere ve Almanya'daki çeşitli üniversitelere mensup değişik alan-

larda uzman olan kırka yakın öğretim üyesi İstanbul Eresin-Top-

kapı Hotel'de düzenlenen milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda 

bir araya getirilmiştir.  

Bu cümleden olmak üzere sadece günümüzü ve kendi top-

lumumuzu değil, aynı zamanda geleceğimizi ve bütün insanlığı 

yakından ilgilendiren hayatî bir mesele olan “ahlâk bunalımı”nın 

ele alındığı "Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları” ko-

nulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı neticesinde varılan so-

nuçlar şöyledir: 

1. Fert, aile ve toplum hayatında yaşanan problemlerden 

küresel ısınma ve çevre sorunlarına; açlık ve yoksulluktan eğitim-

sizlik ve cehalete; temel hak ve hürriyetlerin ihlâlinden terörizm 
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ve savaşlara varıncaya kadar ferdî, toplumsal ve uluslararası öl-

çekte karşı karşıya kalınan pekçok sorun, aslında, çağımız insanı-

nın yaşamakta olduğu “ahlâk bunalımı” nın çeşitli alanlarda or-

taya çıkan yansımalarından ibarettir. 

2. Genetik biliminin ulaştığı seviye birçok ahlâkî soruyu 

da beraberinde getirmiştir. Bunların başında insan doğasına ne 

kadar müdahele edilebileceği ve insan embriyonunun hangi saf-

hada koruma altına alınması gerektiği sorusu gelmektedir. İnsa-

nın, kendisine bahşedilen entelektüel kapasite ve sorumlu/sınırlı 

özgürlük itibariyle Allah tarafından halife kılındığı kabul edilme-

lidir. Dolayısıyla organizmalar bu gibi yetenekleri gelişmeye baş-

ladığı andan itibaren yaşama hakkını kazanmakta; özürlü olsa 

bile her insan şefkât ve merhametle davranılmayı haketmektedir.  

3. Gerçekten her alanda hızlı değişimlerin yaşandığı, gele-

neksel inanç, değer ve ilkelerin sorgulanarak yerine yenilerinin 

konulduğu modern çağın, insanlığı hem ahlâk tasavvuru hem de 

ahlâkî hayat boyutunda bir çifte ahlâk bunalımına sürüklediği 

inkâr edilemez bir gerçektir. Yaşanmakta olan bu dramatik deği-

şimlerin ortaya çıkardığı sorunlarla, geleneksel ahlâk normlarının 

ve geleneksel felsefî düşüncelerin baş edemediği de ortadadır. Bu 

bağlamda karşı karşıya kalınan ahlâk bunalımından sadece mo-

dernizmin sorumlu tutulamayacağı, bunda ahlâkî değerlerin “as-

rın idrâkine” çağın kavramlarıyla sunulamamış olmasının da payı 

bulunduğu gözardı edilmemelidir. 

4. Çağımızın ahlâk bunalımını doğuran ve karmaşık hale 

getiren temel neden, iyi ve kötüden vazgeçilmesi değil, ahlâkî de-

ğerlerin muhtevası boşaltılarak özünde ahlâk-dışı olan bir ze-

minde yeniden tanımlanmasıdır. Fiilî ve maddî şartların ahlâkî 

değerlerden bağımsızlaştırıldığı bir zeminde yapılan ahlâk vur-

gusu, bizi ahlâklı olmaya değil, ahlâkçılığa götürmektedir. Bu 

noktada ahlâkı ahlâksızlaştıran ahlâkçılık tavrı, sadece ahlâkî de-

ğerleri aşındırmakla kalmayıp, aynı zamanda insanların ahlâkî ve 
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manevî değerler konusunda kayıtsız ve duyarsız hale gelmesine 

de yol açmaktadır.  

5. Karşı karşıya bulunduğumuz durumu modernliğin aşıl-

maz çelişkileri olarak kabul ederek bunun "hak edilmemiş bir 

mahkûmiyet” olduğunu ileri sürmek suretiyle tarihî bir "af” bek-

lentisi içine girmek kadar, “modernlik bir unutuş ise modernliği 

de unutabiliriz” varsayımına tutunmak da mevcut ahlâk bunalı-

mının aşılmasına yönelik girişimleri tehdit eden bir engel olarak 

görülmelidir. Tam tersine ahlâk bunalımının aşılmasına yönelik 

çözüm arayışında, ahlâkî bağların zayıflamasına yol açan neden-

lerin, aynı zamanda bizzat ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamaya 

muktedir olabilecek türde bir ahlâk teolojisi ve felsefesinin olu-

şumuna zemin kılınabileceği/kılınması gerektiği hesaba katıla-

rak, modernliğin toptan parçalanması yerine yeniden inşa edile-

bilmesi bir imkân olarak değerlendirilmeli; bu noktada İslâm’ın 

“mekârim-i ahlâkı tamamlama” işlevi çağa yeniden sunulmalıdır.  

6. Mensubu olduğumuz medeniyet/ler/in sorumluluğunu 

hissederek, aklı/makûlü kaybetmeden ahlâka dair düşünceleri-

mizi tekâmül ettirebiliriz. Bunu yaparken, elbette çağa tanıklık 

eden bizlerin gözlerimizi ne geçmişe çevirerek nostaljiye kapılma 

ne de uzaklara dikip umutsuzca ufka dalma lüksümüz vardır; ak-

sine diyalektik bir geçirgenlikle çağı ve ahlâkı doğru okuyarak 

çağı anlamaya girişme sorumluluğumuz vardır. Bu bilinçle ideal-

lere bağlı ahlâkî ve siyasî evrensellik, bireyin ahlâkî özerkliği, eko-

nomik ve toplumsal adalet ve eşitlik, demokratik katılım, adalet 

ilkesiyle örtüşen sivil ve politik özgürlükler ile dayanışma ruhu 

yeniden inşaa edilebilir.  

7. Yaşanmakta olan ahlâk bunalımının, din dışında/din 

dışlanarak oluşturulan ahlâk tasavvuru ve hayat tarzlarının kaçı-

nılmaz sonucu olan ahlâkî relativizm, anarşizm hatta nihilizmin 

aşılabilmesi, ancak ahlâk ilkelerinin evrensel, ahlâkî değerlerin 

objektif kılınmasıyla mümkün olabilir. Değerin objektiflik imkânı 
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ise ancak bir mutlak varlıkla yani Tanrı ile irtibatlandırılması ha-

linde söz konusu olabilmektedir.  

8. Bu bağlamda İslâm maneviyatının modern insanın va-

roluşsal anlam, güvenlik ve özgürlük arayışları bakımından ne 

vaat ettiğini en sahici anlatımlarla ortaya konulması hayatî önem 

kazanmaktadır. İslâm’ın insanlık için korku değil ümit kaynağı, 

çıkmaz değil çıkış yolu, köleleştirici değil özgürleştirici muhteva-

sını göstermek üzere İslâmî ahlâk ve maneviyat değerlerinin yeni 

bir yorumunu geliştirmek entelektüel bir görev olarak karşımızda 

durmaktadır ki, bu entelektüel görevin üç ayağı bulunmaktadır:  

a. Modernitenin insan, akıl, bilgi, eylem, inanç, özgürlük, 

sorumluluk gibi ahlâk alanını doğrudan ilgilendiren temel kav-

ramlarını radikal bir eleştiriden geçirerek modern insanlık duru-

mununun tespiti; b. İslâm ahlâkının bu kavramlarla ilgili temel 

öğretisinin, modern insanlık durumunun krizini aşmayı hedefle-

yen yepyeni bir söylem içinde ve nazarî seviyesi yüksek bir ça-

bayla yeniden ortaya konulması; c. İslâm ahlâkının idealleriyle 

Müslüman insanın içinde bulunduğu gerçekler arasındaki mesa-

feyi eleştirel bir gözle değerlendirerek yeni bir Müslüman tipini 

inşa etme yol ve yöntemlerinin bulunması.  

9. İslâm’a mensup olmayanların dahi aralarına katılmayı 

bir manevî seçilmişlik vesilesi olarak görecekleri hayat tarzlarıyla 

erdemli Müslümanların var ve görünür olmaları kaçınılmazdır. 

Çünkü İslâm’ın varlık gayesi ve işlevi, bizâtihî taşıdığı hakikat de-

ğerinin yanısıra ancak “mekârimü’l-ahlâk” ile donanmış erdemli 

Müslümanların mevcudiyetiyle gerçekleşebilir. 

10. İslâm ahlâk düşüncesi modelini yeniden inşa etmenin 

bir diğer gerekçesi de modern zamanlara özgü problemlerin bi-

lincinde olmamızdır. Ahlâk bakımından çözüm getirilmesi gere-

ken gelir dağılımdaki adaletsizlik, terör, insan hakları ihlalleri, 

manevî değerlerin anlamını yitirmesi gibi birçok sorunun küre-

selleşmiş olması, çağımıza özgü bir durumdur.  
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Bu cümleden olmak üzere İslâmî bir çevre ahlâkı modeli 

geliştirme ödevi ile karşı karşıya bulunan Müslüman entelektüel 

hem problemin mahiyetini kavrama hem de çevre ahlâkının bir 

ilkesi olan “gelecek nesiller karşısında sorumluluk fikri”nin İslâm 

ahlâkında nasıl temellendirildiğini gösterme ve tüm insanlık ai-

lesi için anlamlı çözümler üretme yükümlülüğü altındadır. 

11. Ahlâk bunalımının aşılması konusunda gerek merkezî 

ve mahallî yönetimlerin gerekse sivil toplum ve bireylerin sorum-

lulukları vardır: Bu amaca yönelik olarak âcil eylem planlarının 

hazırlanması; erdemli hayatı önceleyen bir zihniyetle eğitim sis-

teminin yeniden gözden geçirilmesi; sağlam ailelerin kurulması 

ve huzurla sürdürülmesini destekleyecek önlemlerin âcilen alın-

ması; kanaat önderlerinin irşat faaliyetlerinde ahlâka vurgu yapıl-

ması ve fetva verme sorumluluğunu taşıyanların kararlarını dinin 

hedeflediği ahlâkî kişiliği geliştirme duyarlılığı ile bütünleşmiş 

küllî bir tutarlılığa göre vermesi gerektiği açıktır.  

12. Diğer taraftan ahlâk bunalımının hem kronikleşmesi 

hem de küreselleşmesinde çok önemli rolü yahut vebali bulunan 

medyanın, bu bunalımı aşmaya yönelik çözüm arayışında etkin 

bir vasıta kılınması gerektiği açıktır. Bununla beraber medyanın 

kendi yapısı ve işleyişinde de çözülmesi gereken birtakım ahlâkî 

sorunların bulunduğu tanıklık ettiğimiz bir gerçekliktir. Açıktır 

ki medyadan kaynaklanan problemlerin çözümü, medya alanına 

dönük siyasî müdahale, baskı, yönlendirme ya da yaptırım ile sağ-

lanamaz. Bu noktada en güvenilir yolun “özdenetim kurum-

ları”nın geliştirilmesi olduğu kabul edilebilir.  

13. Ahlâk bunalımının tezahür ettiği alanlardan biri de iş 

yahut meslek hayatıdır. Özellikle iş ahlâkı’nın “sözde kalması”, 

hatta ahlâkîliği tartışılır amaçlara ulaşmada “bir araç olarak” gö-

rülmesi; son tahlilde kurum/kuruluş sahip ve ortaklarının “amaç 

ve yararları”nı önceleyen bir yaklaşım ve söylemle ele alınıyor ol-

ması yaşanan bir geçektir.  
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İş hayatında yaşanan ahlâkî sorunların aşılması için iş 

ahlâkına ilişkin ders, uygulama, ilmî çalışma ve disiplinlerarası iş-

birliğinin özendirilmesi; işletmeler, meslek örgütleri ve diğer ku-

ruluşlarca “iş ahlâkı ilkeleri/yönetim programları” geliştirilmesi 

ve uygulanmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi; ahlâkî davra-

nışları özendiren/pekiştiren “ödüllendirme uygulamaları”nın 

devreye sokulması gibi önlemler alınmalıdır. 

14. Yaşanmakta olan ahlâk bunalımını aşma yolunda asla 

ihmal edilmemesi gereken kurumlarların en başında aile gelmek-

tedir. Aile birliğini ve huzurunu bozacak, hele hele ayrılma ve bo-

şanmalara yol açacak her türlü oluşumun önüne geçilmelidir. Bu 

bağlamda, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile medyaya büyük 

görev ve sorumluluklar düşmektedir. Evlilik dışı birlikteliğin 

özendirilmesi kesinlikle terkedilmelidir. Aile değerlerini koru-

maya yönelik önlemlerin alınması, sağlıklı bir toplum yapısı ve 

huzuru için mutlaka gereklidir.  

15. İnsanın varoluşunu şekillendiren siyaset ve ahlâkın kar-

şılıklı güveni temel alan ilişkilere dayandığı kabul edilen bir olgu-

dur. Ne var ki modern dönemde bireylere, hak kavramı üzerinden 

kimlik ve otonomi kazandıran liberalizm, toplumu bu güven il-

kesinden soyutlamış, dahası toplumla çatışan birey kavramlaştı-

rılması üzerinden siyaset ile ahlâk arasındaki ilişkiyi kopararak 

bu ortak zemini sorunlu hale getirmiştir. Bugün siyaset ile 

ahlâkın bu ilişkiyi yeniden kuracak arayışlara yönelmesi gerekli-

dir.  

16. Sanat “güzel-çirkin”, ahlâk “iyi-kötü” kavramlarına da-

yanan iki alandır. Fakat bu iki kavram çifti pratikte çoğu zaman 

bir birinin yerine ikame edilir. Bu durum edebiyat için de sözko-

nusudur ve Türk edebiyatının değişim sürecinde kendini iyice 

gösterir. Türk edebiyatı modernleşme olgusunu ahlâkî değişim, 

yeni bir ahlâk anlayışı oluşturma ve geleneksel ahlâk anlayışını 

eleştirme şeklinde de yansıtır. Hayatı bütün yönleriyle kuşatıp 
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yansıtabilme imkân ve kapasitesine sahip olan edebiyat, ideal gö-

rülen ve özlenen bir ahlâkîlik zeminini gerek tema, mesaj ve tez 

gerekse estetik boyutlarıyla gündemde tutma, vicdan ve zihinlere 

kalıcı olarak taşıma imkânına bugün de sahiptir ve bu imkân 

mutlaka değerlendirilmelidir.  

Farklı din, kültür ve uzmanlık alanlarına mensup olan katı-

lımcılar tarafından ahlâk bunalımının anlaşılmasına yönelik kap-

samlı tahlil ve tespitler ile bu bunalımın aşılmasına yönelik çö-

züm önerileri etrafında yapılan tartışma ve değerlendirmeler so-

nunda ulaşılan neticeler bir sonuç bildirisi şeklinde kamuoyuna 

duyurulmuş; ayrıca tebliğ ve müzakere metinleri sahasının uz-

manı ilim adamları tarafından tartışılmış, toplantı metinleri bu 

eserde yayımlanmıştır. 

15- BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ İMAM MÂTÜRÎDÎ ve 

MÂTÜRÎDÎLİK 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 15 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 57 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm. 632 sayfa 

Bu araştırmanın amacı, İslâm medeniyetinin kuruluşunda 

ve Türk kültür hayatının oluşumunda oldukça önemli bir yeri bu-

lunmasına mukabil, klasik ve modern dönem kelâmcıları tarafın-

dan yeterince araştırılmamış olan İmam Mâtürîdî’yi, düşünce sis-

temini, bu düşünce sistemi üzerinde yükselen Mâtürîdîliği, olu-

şum ve gelişim seyrini, etkilerini ve günümüze yansımalarını ilmî 

yöntemlerle ortaya koyarak başta Kelâm olmak üzere İslâmî ilim-

ler tarihinin inşaına katkıda bulunmak ve günümüz dinî prob-

lemlerinin çözümünde bu birikimden yararlanma imkânını araş-

tırmaktır. 

İslâm medeniyetinin kuruluşunda ve Türk kültür hayatının 

oluşumunda oldukça önemli bir yeri bulunmasına mukabil, kla-

sik ve modern dönem kelâmcıları tarafından yeterince araştırıl-
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mamış olan İmam Mâtürîdî'yi, düşünce sistemini, bu düşünce sis-

temi üzerinde yükselen Mâtürîdîliği, oluşum ve gelişim seyrini, 

etkilerini ve günümüze yansımalarını ilmî yöntemlerle ortaya ko-

yarak başta Kelâm olmak üzere İslâmî ilimler tarihinin inşaına 

katkıda bulunmak ve günümüz dinî problemlerinin çözümünde 

bu birikimden yararlanma imkânını araştırmak üzere Marmara 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 

(İSAV)’nın işbirliğiyle 22-24 Mayıs 2009'da "Büyük Türk Bilgini 

Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî top-

lantı Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.  

Bu toplantının yapılmasından şunlar hedeflenmiştir: İslâm 

medeniyetinin kuruluşunda ve Türk kültür hayatının oluşu-

munda oldukça önemli bir yeri bulunmasına mukabil, klasik ve 

modern dönem kelâmcıları tarafından yeterince araştırılmamış 

olan İmam Mâtürîdî'yi, düşünce sistemini, bu düşünce sistemi 

üzerinde yükselen Mâtürîdîliği, oluşum ve gelişim seyrini, etkile-

rini ve günümüze yansımalarını ilmî usûllerle ortaya koyarak 

başta Kelâm ilmi olmak üzere İslâmî ilimler tarihinin inşaına kat-

kıda bulunmak ve günümüz dinî problemlerinin çözümünde bu 

birikimden yararlanma imkânlarının araştırılmasıdır.  

Özbekistan’ın Semerkant bölgesinde doğup yetişmiş ve 

inanç sistemi İslâm dünyasının yaklaşık yarısı tarafından benim-

senmiş bu büyük Türk bilgini ve düşünce sistemi, ilmî seviyede 

ve uluslararası ölçekte ilk defa incelenmiştir. 

Toplantıda İmam Mâtürîdî’nin yaşadığı ilmî ve sosyal 

çevre, Kelâmcı, müfessir ve fıkıh âlimi olarak İmam Mâtürîdî, 

Hadîs İlmindeki Yeri, Tasavvufa Bakışı (Zühd ve Takva Anlayışı, 

Diğer Dinlere ve İslâm Mezheplerine Bakışı, Mâtürîdî'nin Siyasî 

Düşünceleri ile Mâtürîdîliğin Kaynakları, Mâtürîdîlik-Hanefîlik 

İlişkisi, Mâtürîdîliğin Tarihî gelişimi ile Osmanlılarda ve günü-

müzde Mâtürîdîlik, Mâtürîdîliğin Temel Görüşleri ve Değerlen-

dirilmesi, Bilgi, Varlık, Ulûhiyet, Nübüvvet, Ahiret, İman, Günah 
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ve Tekfir Konuları, Mezheplerle İlişkisi aşağıdaki tebliğ başlıkla-

rıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1. İmam Mâtürîdî’nin Temel İslâm Bilimlerindeki Yeri 

2. İmam Mâtürîdî ’ye Göre Tanrı’nın Hikmeti  

3. İmam Mâtürîdî 'nin Tabiat ve İlliyete Bakışı 

4. Mâtürîdî ve Nesefî’nin Atomizm ve Tabiat Anlayışı 

5. Akıl ve Nakil Arasında İmam Mâtürîdî 'nin Kelâm Yön-

temi  

6. Mâtürîdî’nin Din Anlayışında Hoşgörü 

7. Mâtürîdî’nin Din ve Şeriat Anlayışı  

8. Mâtürîdî 'ye Göre Din - Şeriat Ayırımının Felsefî Temel-

leri 

9. Ebû Hanîfe ve Mâtürîdî, Mürcie'nin Devamı Olarak Gö-

rülebilir mi? 

10. Mürcie ve Kerrâmiyye’nin Mâtürîdiyye Kelâmına Etkisi 

Mes’elesi 

11. Mâtürîdî ve Eş‘arî Kelâmında Kader 

12. Mâtürîdî’nin Düşüncesinde İman ve Küfür Kavramı 

13. Mâtürîdî’nin Mu‘tezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yarat-

mak Zorunda mıdır? 

14. Mâtürîdî’nin Mu‘tezilî Akılcılığa Yönelttiği Eleştirilerin 

Epistemolojik Temelleri  

15. Te`vîlâtü Ehli’s-Sünne’de Mu‘tezilî Söylemin Kritiği 

16. İmam Mâtürîdî’nin Şîa’ya Yönelttiği Eleştiriler 

17. Mâtürîdî’nin Kitabu’t-Tevhid’inde Hıristiyanlık ve Teslis 

Eleştirisi 

18. İmam Mâtürîdî 'nin Düalist İnanç Gruplarına Yaklaşımı 

19. İmam Mâtürîdî’nin Tefsir Metodu 

20. Hadîsin Mâtürîdî Kültüründeki Yeri ve Mâtürîdî’nin 

Hadîs Yorumu 

21. Mâtürîdî’nin Bilgi Teorisinde Tevatür 

22. Mâtürîdî Kelâmcıların Mantığa Yaklaşımı  
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23. Mâtürîdî Kelâmı ve Hanefî Fıkhı: Mâtürîdîliğin Âlem 

Anlayışı’nın Hanefî Fıkhıyla İlişkisi  

24. Mâtürîdî Fıkıh usûlü: Gerçek mi Kurgu mu? 

25. İmam Mâtürîdî’nin İslâm İnancını Temellendirmedeki 

Metodu 

26. Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı 

27. Mâtürîdîlik Araştırmalarında Kaynak Olarak Semerkant 

Chakardiza Mezarlığından Mezartaşı Kitabeleri 

28. Mâtürîdiyye Doktrininin Özbekistan'da Araştırılması: 

Problemler ve Çözümler 

29. Türk Basınında Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik 

30. Mâtürîdî ve Siyaset: Hilâfetin Kureyşîliği Mes’elesi 

31. Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmeye 

Katkısı 

32. Mâtürîdî’nin Erken Dönem Tefsir Geleneklerine ve İlgili 

Konulara Bakışı 

16- VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MU-

HAMMED(s.a.v.) 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 16 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 61 

İstanbul- 2011  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  674 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) her yıl millî ve millet-

lerarası ilmî toplantılar düzenlemekte olup 2010 yılında 16. mil-

letlerarası ilmî toplantısını Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. 

Muhammed konusunda gerçekleştirmiştir.  

15-17 Ekim 2010 tarihleri arasında Eresin Topkapı Hotel’de 

İslâm Konferansı Teşkilâtı himayesinde gerçekleşen bu toplantıyı 

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteklemiştir. Diyanet İşleri Başkan-

lığı’nın 2010 yılını “Kurân Yılı” ilân etmesi münasebetiyle Tür-

kiye’de başta Başkanlık ve bağlı kurumları olmak üzere özellikle 

İlahiyat Fakülteleri yanında İSAV ve benzeri kurumlar da bu faa-

liyetlere destek vermişlerdir. 
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Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed konulu 

milletlerarası ilmî toplantı 15 Ekim 2010 Cuma Günü saat 14.30’da 

protokol konuşmaları ile başlamış, İSAV Mütevelli Heyet Başkanı 

Prof. Dr. Ali Özek’in açış konuşmasının ardından İstanbul Valisi 

Hüseyin Avni Mutlu, Endonezya Din İşleri Bakanlığı Eğitim Dai-

resi Başkanı Prof. Dr. Abdul Djamil, Demokratik Kongo Cumhu-

riyeti Başmüftüsü Abdullah Mangala, Libya Evkaf ve Zekât Bakanı 

İbrahim Abdüsselam İbrahim ve İslâm Konferansı Teşkilâtı (İKT) 

Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından konuşmalar 

yapılmış ve İSAV’ın bu faaliyetinin İKT himayesinde gerçekleşen 

yegâne milletlerarası toplantı olduğu ve diğer İslâm toplumlarına 

ülkemiz adına bir örneklik teşkil edeceği vurgulanmıştır. 

Türkiye’de ilk defa farklı bir metodla gerçekleştirilen bu 

toplantıda öncelikle ülkemizin önde gelen İlahiyat Fakültesi Öğ-

retim Üyeleri tebliğlerini sunmuştur. Bundaki amaç ülkemizdeki 

İlahiyat alanındaki ilmî birikimlerin İslâm Ülkelerine yararlı ola-

cağı, tebliğler üzerine yapılan müzakerelerde ifade edilmiş, Prof. 

Dr. Ahmet Önkal, Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Doç. Dr. Adem Apak 

ile Prof. Dr. Adnan Demircan’ın tebliğleri bu alandaki geniş bilgi 

birikiminin ve yeni araştırmalarının sunulmasına vesile olmuş-

tur. 

Yurtdışından 19 ülkeden 24 katılımcının iştirak ettiği top-

lantıda özellikle Fas Kazablanka İkinci Hasan Üniversitesi Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kharchafi, İngiltere’den iştirak 

eden Prof. Dr. Tariq Ramadan, Tunus’tan gelen filozof Dr. Yous-

souf Seddik, İtalya’dan katılan Hamza Roberto Piccardo, Sudan-

Hartum Üniversitesi’nden katılan Doç. Dr. Muhammed Mustafa 

Muhammed Salih ve özellikle Senegal’den katılan Prof. Dr. Kha-

dim Mbacke’nin tebliğleri İslâm Dünyası’nda akademik anlamda 

Hz. Muhammed üzerinde ciddi akademik çalışma yapanların ül-
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kemiz akademisyenleri ve ilgili herkes tarafından takdirle karşı-

lanması gelecek için büyük ümitler beslenmesine sebep olmuş-

tur.  

İslâm Ülkelerinde bu tür faaliyetlerin ya hiç veya çok sınırlı 

olarak yapılmakta olduğu üzerinde ısrarla durulmuş, Türkiye’nin 

bu anlamda 57 üyesi bulunan İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın da 

etkin rolünü bir kez daha ortaya konulmasını sağlanmıştır. 

Toplantının basın tanıtımının iyi bir neticesi olarak yazılı 

ve görsel basın organlarının yakın ilgi gösterdiği Vahyin Nüzûlü-

nün 1400. Yılında Hz. Muhammed konulu milletlerarası ilmî top-

lantı televizyonlarda açık oturumlarla devam ederek ve özellikle 

TRT’nin yayınıyla Arapça konuşulan bölgelerde bir buçuk saat bu 

konu gündemde tutulmuştur. 

Sonuç olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi faaliyetleri 

yanında sivil inisiyatiflerin de teşvikiyle daha da anlamlı hâle ge-

len bu toplantıya Endonezya’dan Hint Okyanusundaki Moritus 

ada devletine, Kazakistan’dan Nijerya’ya kadar Asya, Avrupa ve 

özellikle Afrika’dan olmak üzere toplam 19 ülkeden 24 katılımcı 

iştirak etmiş, böylece katılımcıların 270 milyonluk Endonezya 

İslâm toplumu, 80 milyonluk Mısır ve 75 milyonluk Nijerya dâhil 

yaklaşık 500 milyonluk İslâm Dünyası’nı temsil etmesi ve burada 

verilen geleceğe yönelik mesajların ciddi tesirler bırakacağı sonuç 

oturumunda ifade edilmiştir.  

Müslümanların çoğunluk olarak yaşadıkları veya azınlık ol-

dukları ülkelerde Hz. Muhammed’i iyi tanıdıkları takdirde dün-

yadaki kavga kültürü yerine barışı temsil edecekleri görüşü ortak 

kanaat olarak kabul edilmiştir. İslâm Peygamberi iyi tanınır ve 

herkese iyi tanıtılırsa O’nun ismi etrafında ancak barış ortamı 

oluşacağı kanaati Prof. Dr. Tarıq Ramadan’ın Avrupa merkezli 

Batı Kültüründe yaşananları dile getirmesiyle gelecekte bu konu-

nun daha fazla işlenmesini zaruri kılacağı ortaya çıkmıştır.  
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İtalyan katılımcı Hamza Roberto PICCARDO’nun da 

Kur’ân-ı Kerim’i özellikle Avrupa dillerine tercüme ederken dik-

katli davranılmasının müspet neticeler doğuracağı kanaatinin 

yaygınlaştırılması ortak benimsenen bir konu olmuştur. 

17- VEFATININ 900. VEFAT YILINDA İMAM GAZZÂLÎ 

Milletlerarsı Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 17 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 65 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  984 sayfa 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ümraniye Beledi-

yesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa 

düzenlenen “900. Yılında İmam Gazzâlî” konulu milletlerarası 

tartışmalı ilmî toplantı Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu’nda 07–

09 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Dinî düşünce ile felsefe arasında irtibat kurması ve bu iki 

düşünceyi de tahlil ve tenkide tâbi tutması; kelâmın felsefeyle bu-

luşması sürecinde öncü rol oynaması; fıkıh usûlündeki çalışmala-

rıyla dinî ilimleri ilke seviyesinde sistematik bir yapıya kavuştur-

ması; metodoloji sorununu mantıkla, ahlâk sorununu ise tasav-

vufla çözmeye çalışması ve İslâm toplumunda dindarlık algısının 

belirleyici bir unsuru olması bakımından ilim ve düşünce tarihi-

mizde önemli bir yer tutan Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, 

450 (m. 1058) yılında Tûs’ta dünyaya gelmiş ve İslâm düşünce ge-

leneğine ciddî katkılarda bulunarak pekçok eser bıraktıktan 

sonra memleketi Tûs’ta 505 (m. 1111) yılında vefât etmiştir.  

“900. Yılında İmam Gazzâlî” konulu bu milletlerarası tartış-

malı ilmî toplantı, Gazzâlî’yi -vefâtının 900. yıldönümü vesileyle- 

daha iyi anlamak amacıyla düzenlenmiştir.  

Toplantıda ele alınan tebliğ başlıkları şöyledir: İmam 

Gazzâlî ve Selçuklular, Farklı Bir Perspektiften el-Munkiz Değer-

lendirmesi, Gazzâlî ve İbn Rüşd Felsefelerinin Karşılaştırılması, 

İslâm Hıristiyan Polemiği Açısından Gazzâlî ve er-Reddü’l-Cemîl, 
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Bir Saldırı ve Bir Savunma: Gazzâlî’nin İsmaililer Eleştirisi ve İs-

maili Dâîsi Ebu’l-Velîd’in Savunması, Gazzâlî’nin er-Reddü’l-

cemîl li ilâhiyyeti Îsâ bi sarîhi’l-İncîl Adlı Eseri Bağlamında “Teslis 

Akîdesi”ne Bakışı, Gazzâlî’ye Göre Çocuk Eğitimi, Gazzâlî’nin İn-

san Anlayışı, Gazzâlî’nin İhyâ’sında Psikolojik Yaklaşımlar, 

Gazzâlî’nin Kur’ân’a Yaklaşımı Çerçevesinde İşârî Tefsîr, 

Gazzâlî’nin Nesh Meselesinde İmam Şâfiî’ye Muhalefeti, 

Gazzâli’nin İctihadu’r-Rasûl Konusuna Bakışı, Felsefe ile Tasav-

vuf Arasında: Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-Envâr’ında Entelektüel Pers-

pektifler, Gazzâlî’nin Bir Bilim Olarak Metafiziğe Yönelttiği Eleş-

tirilerin Eleştirisi, Gazzâlî Mantığında Burhan, Gazzâlî’nin Man-

tık İlmini Meşrulaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlen-

dirilmesi, Gazzâlî ve Peygamberlik Hakikati, Gazzâli’nin Pence-

resinden Akıl ve Taklid, 17. Yüzyılda Bir Osmanlı Düşünürünün 

Gazzâlî Yorumu: Sadreddinzâde eş-Şirvânî’nin Kavâ‘idü’l-‘Aka’id 

Şerhi Örneği, Gazzâlî’nin İlimler Tasnifi ve Bu Tasnifte Kelâm’ın 

Yeri, Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminde Yûsuf Has Hâcib’in Rolü, 

Gazzâlî’nin Fahreddin Razi’yi Etkileyen Ahlâk Görüşleri, Gazzâlî 

Psikolojisi ve Modern Psikolojinin Ortak Noktaları, Tartışma 

Usûl ve Âdâbı Açısından Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinin İn-

celenmesi, Gazzalî’de Üç Meselenin Evrilmesi, Gazzâlî’nin İlâhî 

İrâde Hakkındaki Argümanları ve Filozofların İrâde Anlayışına 

Yönelttiği Eleştiriler, Gazzâlî ve Zorunlu Varlık Kavramı, Gazzâlî 

ve Âlemin Mükemmelliği: Leyse Fi’l-İmkân’ın İbn Sînâcı Kökleri 

Üzerine, Gazzâli’de Temsilin Kaynağı Üzerine Bir İnceleme, Bir 

Meşşâî filozofun Gazzâlî Algısı: İbn Rüşd’ün Gözüyle Gazzâlî, 

Gazzâlî’nin Estetik ve Ahlak Düşüncesinde Kesretten Vahdete 

Ulaşan Sevgi Süreci, Tasavvufun Doğuş Devrini Anlamada Anah-

tar Kavramlardan Biri Olan Zühd ve Dereceleri: Gazzâlî Yakla-

şımı, Ebu Hamid Gazzâlî Eserlerinin Hoca Ahmed Yesevî Yaratı-

cılığına Tesiri, Gazzâlî’nin Fıkıh İlmine Katkısı, Gazzâlî’nin Usûl-

i Fıkha Katkısı, İslâm Hukuk Metodolojisinde İmam Gazzâlî’nin 

Maslahat Düşüncesine Katkıları. 
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İbrahim Kâfi DÖNMEZ, İlyas ÇELEBİ, Edward MOAD, Hü-

seyin SARIOĞLU, Saim YEPREM değerlendirme oturumunda 

toplantı hakkında genel değerlendirmelerini serdetmişlerdir. 

18- DİNLERDE NİKÂH 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 18 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 67 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  712 sayfa 

 “Dinlerde Nikâh” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî top-

lantı 06–08 Nisan 2012 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) işbirliği 

ile İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantının finans yükünü İSAV, 

akademik sorumluluğunu İlahiyat Fakültesi yürütmüştür.  

Dokuz oturumdan oluşan tartışmalı ilmî toplantı, son gün 

öğleden sonra gezi olmak üzere üç gün devam etmiştir. Oturum 

başlıkları, tarihte nikâh, nikâh ve toplum, kültürlerde nikâh (I-

II), dinlerde nikâh, birey ve nikâh, aile ve nikâh, nikâh ve mo-

dernleşme şeklinde düzenlenmiştir.  

Her oturumda dört tebliğ sunulmuş ve bu tebliğler ikişer 

müzakereci tarafından tartışılmıştır. Başlıklardan da anlaşılacağı 

üzere nikâh konusu, tarihî, toplumsal ve kültürel yönlerden, bi-

rey temelinde, modernleşme olgusu göz önüne alınarak gündeme 

getirilmiştir. 

Halkın ve özellikle ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yoğun 

ilgiyle takip ettikleri toplantı akademik kurallara özgürce uyula-

rak gerçekleşmiştir. Yabancı akademisyenleri öğrenciler yakın ta-

kibe alarak onları tanımaya, onlarla tanışmaya gayret sarf etmiş-

lerdir. Bu açıdan öğrencilerin dünya bilim adamlarıyla bütünleş-

meye meyilli olduğunun görülmesi, ülkemiz, bilim dünyamız 

adına sevinilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Bu toplantı Türkiye, İslâm ülkelerinden ve diğer ülkelerden 

olmak üzere akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Tebliğ sunup müzakere edenlerin toplam sayısı altmış (60) bilim 

adamı olup bunların üçte biri yurt dışından üçte biri de İzmir dı-

şından Türkiye’nin diğer üniversitelerinden katılmışlardır. Katı-

lımcılar göz önüne alındığında toplantının Türk ve Dünya akade-

misyenlerinin ilgisine yeterince mazhar olduğu söylenebilir.  

Toplantının konusu, önemine binaen nikâh olmuştur. 

Nikâh, ailenin hukukî temeli, insanlar için birlikte yaşamanın psi-

kolojik ve sosyolojik ortamını oluşturması bakımından tüm 

dünya toplumlarında en geniş anlamda uygulama alanı olan bir 

olgudur. Diğer taraftan kadın ve erkeğin müştereken kendilerine 

özgü bir paylaşım alanı oluşturması ve insan soyunun devamına 

katkı sağlaması imkânını veren yegâne meşrû ilişki kabul edilmiş 

olmasından dolayı da çok önemlidir.  

Yaratılışın bir gereği olan evlilik duygusunun toplumlar-

daki meşrûluk kaynağı ve ilkesi nikâhtır ve o toplumun temel bi-

rimi ailenin kurulmasını sağlayan bir sözleşmedir. İnsan hayatı-

nın toplumla uyumlu bir şekilde devam etmesi, aile hukukunun 

inşa edilip himaye edilmesi buna bağlıdır.  

Bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı, dünya dinlerinin 

bu sorun karşısındaki tavır, tutum ve davranışlarını incelemeyi 

hedeflemiş; toplantıya farklı ülkelerden bilim insanlarının katıl-

ması bu konunun dünya ölçeğinde bütün boyutlarıyla tartışılma-

sına imkân sağlamıştır. 

Toplantı boyunca bilim insanları ülkelerinde karşılaştıkları 

nikâha dayalı problemleri dile getirerek durum tespitinde bulun-

muşlardır. Yapılan bu tespitlere göre modern zamanlarda adı ge-

çen kültür ve coğrafyalarda ciddi problemlerin olduğu, gelenek-

sel nikâh vurgusunun ve algısının önemli ölçüde yıpranıp yozlaş-

tığı dile getirilmiştir. Bunun sebepleri olarak da ekonomik faktör-

lerin, küreselleşme olgusunun, kitle iletişim imkânlarının artarak 

yaygınlaşmasının yanında geleneksel dinî söylem ve davranışların 
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modern şartlara uyarlanamamasının etkili olduğu görüşü ağırlık 

kazanmıştır. 

Evlilik dışı ilişkilerin kişilerde çeşitli davranış bozuklukla-

rına yol açtığı, bireyin aile hayatıyla ruhî huzura ve mutlu bir or-

tama kavuştuğu, evlilik hayatının güçlüklerine katlanmanın, bir-

çok şeyi birlikte paylaşmanın zevkini yaşama imkânı vermesinin 

yanında, babalık şefkâti, analık merhameti gibi yüce duyguların 

aile hayatıyla gerçekleşeceği farklı konuşmacılar tarafından vur-

gulanmış, özellikle açılış konferansında detaylı olarak anlatılmış-

tır.  

Toplantının diğer oturumlarında nikâh olgusuna farklı açı-

lardan dikkat çekilmiş, bütün dünya dinlerinde önemi belirtilmiş 

ve nikâh birlikteliğiyle kurulan ailenin tüm kültürlerde toplum-

ların en sağlam bir temel teşkil ettiği gerçeğine atıflar yapılmıştır.  

Sonuç olarak ilmî toplantıda, dinlerde ve kültürlerde nikâh 

etrafında oluşan problemleri, nikâh algısında meydana gelen yoz-

laşmayı teşhis ve tespit edilmesine rağmen çözüm yolları konu-

sunda somut öneriler sunulamamıştır. Bunun da kendine has se-

bepleri bulunmaktadır. Genel çözümden ziyade yerel çarelerin 

üretilmesi gerektiği, sadece din, tarih, hukuk, siyaset ve sosyal bi-

lim uzmanlarının tek başına çözüm üretmesi imkânı görülme-

miştir. İnsan unsurunu ilgilendiren tüm alanların çözüm ürete-

cekleri uzman ekip çalışmalarından sonra sadece çözüm amacıyla 

yapılacak bir tartışmalı ilmî toplantı ve toplantılarla her kültür ve 

toplumun kendi şartları içersinde siyasî otoritenin de destek ve 

teşvikleriyle çözüm üretilebileceği kanaati ortaya konmuştur. 

19- TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 19 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 74 

İstanbul- 2014  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  728 sayfa 
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İslâm düşünce tarihinin önemli halkalarından biri olan ve 

güncelliğini koruyan Selefîlik konusu İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı (İSAV) tarafından 08–10 Kasım 2013 Cuma, Cumartesi ve 

Pazar günleri Eresin Topkapı Hotel’de düzenlenen milletlerarası 

ilmî bir toplantıda ele alınmıştır.  

Toplantıda “Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri, Se-

lefîliğin Teolojik ve Fikrî Boyutu, İslâm Tarihinde Selefîlik, Se-

lefîliğin Gelişim Süreci, Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri, 

Dünyada Selefîlik Algısı, Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektif-

ler” konuları ele alınıp tartışılmıştır.  

Başta Türkiye olmak üzere İslâm Ülkeleri ve diğer ülkelerde 

İslâm’ı anlama ve anlamlandırma usûllerinden ve yorum çeşitle-

rinden biri olan Selefîlik hakkında eser te’lif eden araştırmacı ve 

akademisyenlerin katılımıyla, “Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Se-

lefîlik” konulu bu faaliyet milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı se-

viyesinde gerçekleştirilmiştir.  

Hz. Peygamber’den sonra Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn 

diye nitelendirilen İslâm’ın ilk üç neslinin, yani Selef-i Salihîn’in 

kavil ve uygulamalarını, başka bir ifadeyle kaynak eserlerimizde 

bize ulaşan haliyle dünya görüşlerini tartışmasız olarak temel al-

mayı savunan ve özellikle sömürgeciliğin kendisini yoğun ve bas-

kın bir şekilde dayattığı 18. asırdan itibaren günümüze kadar uza-

nan bir süreçte İslâm Dünyası’nın yaşamış olduğu derin buhranın 

üstesinden gelebilmek amacıyla tecdidî bir hareket olarak ciddi 

bir ivme kazanan Selefîlik üzerine Müslüman araştırmacıların 

son elli yılda yaptıkları kıymetli çalışmalarından bir kısmının bu 

Milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda sunulmalarına imkân ve-

rilmiştir. 

Toplantının kısa vadedeki amacı, ülkemizdeki İlahiyat Fa-

külteleri başta olmak üzere İslâm Dünyası’nın farklı ülkelerindeki 

araştırmacıların Selefîliğin kökenleri, kaynakları, tarihî gelişimi, 

İslâm düşünce tarihindeki yeri, çağımızdaki tezahürleri, İslâmî 
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hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı, 

Batı’nın sunmak istediği İslâm ve Müslüman imajına ilişkin ko-

numu ve sosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmala-

rında gelinen seviyenin bir tespitinin yapılması hedeflenmiştir.  

Uzun vadede ise, Selefîliğin İslâm Düşünce Tarihi içerisin-

deki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, ilmî, kültürel 

ve tarihî mirasımıza kazandırdıklarının ortaya konulmasının ya-

nında düşmüş olduğu çıkmazların belirlenmesi ve konuyla ilgile-

nen her kesimden insana ufuk açıcı olması için bugün, içinde bu-

lunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânları da iyi değerlen-

direrek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederek katkıda 

bulunulması, Selefîlik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılan 

eserler hakkında yakından bilgi sahibi olunması, yapılan bu çalış-

malardan istifade edilmesidir.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından tertiple-

nen “Tarihte ve Günümüzde Selefîlik” konulu 19. milletlerarası 

tartışmalı ilmî toplantıda 25 tebliğ sunulmuş, Amerika Birleşik 

Devletleri, Çad, İngiltere, Irak, İran, Katar, Kırgızistan, Mısır, Ni-

jerya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Suriye gibi ülkelerden ve ül-

kemizin değişik şehirlerinden katılan yerli ve yabancı 48 akade-

misyen, bilim adamı katılmış, İslâm tarihinin önemli bir tecrübesi 

olan ve günümüzde de çeşitli şekillerde tezahürlerini gösteren 

Selefîlik üç gün boyunca 9 oturumda bütün yönleriyle değerlen-

dirilmiştir.  

“Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri”, “Selefîliğin Fikrî 

Boyutu”, “Selefîlik ve İslâmî İlimler”, “Selefîliğin Gelişim Süreci”, 

“Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri”, “Dünyada Selefîlik”, “Se-

lefîliğin Geleceğine Dair Perspektifler” başlıklı oturumlarda teb-

liğler sunulmuş, genel müzakereye açılarak tartışılmıştır. Toplan-

tının açılış konuşmalarından sonra sunulan tebliğler ve toplantı 

sonunda yapılan değerlendirmeler bu eserde bir araya getirilerek 

neşredilmiştir. 
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20- OSMANLI İLİM, SANAT ve DÜŞÜNCE DÜNYA-

SINDA BALKANLAR 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 20 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 77 

İstanbul- 2014  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  784 sayfa 

Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla Trakya Üniver-

sitesi İlâhiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve İstanbul 

Üniversitesi İslâm Araştırmaları Merkezi’nin işbirliği ile 07-09 

Mayıs 2014 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Mer-

kezi’nde “Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar” 

konulu milletlerarası ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Başta Türkiye olmak üzere Balkan ülkeleri ve diğer ülkeler-

den tarihî süreç içerisinde Balkanlardaki ilim, düşünce, kültür, 

sanat ve edebiyat alanlarında araştırmaları olan, eser te’lif eden 

araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla, “Osmanlı İlim, Dü-

şünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar” konulu bu faaliyet millet-

lerarası tartışmalı ilmî toplantı seviyesinde yapılmıştır.  

 Osmanlı Devleti, Balkanlarda çok uzun süre hâkimiyetini 

sürdürmüş, Balkanlara asıl kimliğini Türk kültürü vermiştir. Ge-

lecekte çok önemli hale gelecek olan Balkan coğrafyası konusun-

daki araştırmaların ilim, düşünce, sanat yönü tarih araştırmaları 

kadar bir derinliğe sahip değildi. Bu sebeple hem Türk kültür iz-

lerinin bu topraklardaki varlığını gün yüzüne çıkarmak, hem de 

günümüz şartlarında ilim ve kültür temelinde daha kalıcı ve sağ-

lıklı münasebetler tesis edebilmek için bu tür araştırmaların ya-

pılması geleceği inşa etmede önem arzetmiştir.  

Toplantının kısa vadedeki amacı, hem ülkemizde hem de 

yurt dışında Balkanlar’daki Türk-İslâm ilim, düşünce ve sanat ko-

nularında çalışmaları olan akademisyenler başta olmak üzere 

farklı ülkelerden ve kültürlerden konu ile ilgili ilmî ve akademik 

seviyede çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirmek, araş-

tırmacıların vardığı sonuçlardan istifade etmek, günümüzde ya-
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şanan sorunların çözümüne katkı sağlamak ve Balkan coğrafya-

sında yaşayan soydaşlarımızla sosyal, kültürel ilişkileri geliştir-

mektir.  

Uzun vadede ise, Türkiye’den Balkanlara ve Balkanlar’dan 

Türkiye’ye iki yönlü bir bakış sağlayarak bu konularda çalışmalar 

yürüten araştırmacılara bir geniş görüşlülük sağlamak, ayrıca gü-

nümüz sorunlarının tarih bilinci ile ele alınmasına katkıda bulun-

mak, soydaşlarımızla kalıcı ilişkileri sürdürmek ve yaşanan so-

runlara etkili çözüm önerileri getirebilmektir. 

Bu toplantıda mimarîden edebiyata, tasavvuf geleneğinden 

kelâm ve felsefeye, vakıf eserleri ve kütüphanelerden eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine, dinî ilimlerin önemli simaları ve eserlerin-

den kültür ve sanat ürünlerine uzanan, çok geniş yelpazeye yayı-

lan medeniyet birikimine dair tebliğler sunulmuş, toplantıya 

başta Balkan ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeden 34 bilim 

insanı katılmıştır.  

“Balkanlar’da İslâm Uleması ve Görüşleri; Balkanlar’da İlim 

ve Eğitim Dünyası; Balkanlar’da Tasavvuf ve Tarikatlar; Balkan-

lar’da İslâm Düşüncesi; Osmanlı’nın Dağılma Süreci ve Balkanla-

rın Kritik Dönemi; Balkan Kültüründe İslâm Dini’nin Tesirleri; 

Balkanlar’da İslâm Sanatı; Balkanlar’da İslâm Edebiyatı” ana baş-

lıklı oturumlarda Osmanlı ve Balkanlarla ilgili tebliğler sunulup 

değerlendirilmiş, toplantı metinleri bir araya getirilerek “Osmanlı 

İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar” adıyla neşredil-

miştir. 

21- OSMANLI YÖNETİMİNDE ARAP COĞRAFYASI: 

İDARÎ, SİYASÎ ve SOSYAL YAPI  

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 21 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 84 

İstanbul- 2016  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  647 sayfa 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken 04-06 Kasım 2015 tarihle-

rinde İstanbul Eresin Topkapı Hotel'de “Osmanlı Yönetiminde 
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Arap Yarımadası: İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapı” konulu milletlera-

rası ilmî bir toplantı tertiplemiş ve toplantıya yurtdışı ve yurtiçin-

den 22 ilim adamı iştirak etmiştir.  

Bu ilmî toplantı, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Bahreyn, 

Fas, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Yemen, Tunus ve Türkiye’den, ala-

nında uzman Osmanlı Tarihi araştırmacılarının katılımıyla ger-

çekleşmiştir. Üç gün süren toplantıda idarî, siyasî ve sosyal yön-

leri itibariyle Osmanlı Döneminde Arap coğrafyası ele alınmıştır.  

Üç gün boyunca “Osmanlı Döneminde Filistin ve Kudüs”, 

“Osmanlı Döneminde Arap Yarımadası ve Körfez Bölgesi”, “Os-

manlı Döneminde Bilad-ı Şam, Mısır ve Kuzey Afrika”, “Osmanlı 

Döneminde Arap Coğrafyasında Toplumsal ve Kültürel Yapı”, 

“Osmanlı Döneminde Çeşitli Yönleriyle Arap Coğrafyası” ve “Os-

manlı Döneminde Arap Dünyasında Vakıflar” ana başlıkları al-

tında yirmi iki tebliğ sunulmuştur. 

Bu toplantıda “Osmanlı Arap Dünyasında Yönetim, Teş-

kilât, Siyaset” konuları, bölgede kurulan idarî sistem; sosyal ve 

kültürel ilişkiler, tarihî veriler ışığında Osmanlı Devleti Döne-

minde Arap coğrafyası bütün yönleriyle ele alınmaya çalışılmış, 

Osmanlı Devleti döneminde bölgede sağlanan huzur ve barışın 

temel faktörleri irdelenmiş; Osmanlı-Arap dünyası ilişkilerinin 

doğru biçimde ortaya konmasına çalışılmış, günümüz Arap dün-

yasının ve bilim çevrelerinin Osmanlı-Arap ilişkilerine dair algı 

ve yorumları hakkında bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. 

22- TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMA-

LARI 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 22 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 87 

İstanbul- 2017  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  1104 sayfa 

Vakfımız (İSAV), “Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulama-

ları” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıyı 03-04 Aralık 

2016 tarihlerinde İstanbul Topkapı Eresin Hotel’de gerçekleştir-

miştir. 
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Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ilim adamının katıldığı 

bu toplantıda, önceki çalışmalardan farklı olarak tarihî tecrübe, 

güncel meseleler ve İslâm ülkelerindeki kurumsallaşma çabala-

rıyla ilgili, birçoğu daha önce ülkemizde hiç konuşulmamış olan 

konular ele alınmış, toplamda 27 tebliğ sunulmuştur. 

Tarihî, İktisadî ve İçtimaî Yönleriyle Zekât; Ehl-i Sünnet 

Dışı Mezheblerin Zekât Anlayışları; Günümüz İslâm Ülkelerinde 

Zekâtın Kurumsallaşması; Hayır Kuruluşlarının Zekât Çalışma-

ları; Gayr-i Müslim Ülkelerde Zekât Çalışmaları; Zekâtla İlgili 

Güncel Problemler; Zekâtın Toplanması ve Dağıtılması; Günü-

müzde İdeal Bir Zekât Teşkilâtı Nasıl Olmalı? konularında dokuz 

oturum yapılmıştır. 

Her oturumun ardından dinleyicilerin soruları tebliğciler 

tarafından cevaplandırılmıştır. Toplantı büyük bir katılımla ve 

dikkatlice izlenmiş olup başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  

İki gün süren bu toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyle-

dir:  

“Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Dönemlerinde Zekât”; 

“Emevî ve Abbâsî Dönemlerinde Zekât”; “Osmanlı Döneminde 

Zekât”; “İsnâ Aşeriyye’de Zekât”; “İbâdiyye’de Zekât”; 

“İsmâiliyye’de Zekât”; “Zeydiyye’de Zekât”; “Malezya’da Zekâtın 

Kurumsallaşması”; “Endonezya’da Zekâtın Kurumsallaşması ve 

Dünya Zekât Forumunun Çalışmaları”; “Pakistan’da Zekâtın Ku-

rumsallaşması”; “Türkiye’de Zekât Çalışmaları”; “Malezya’da 

Zekât Çalışmaları”; “Güney Afrika’da Zekât Çalışmaları”; “Ame-

rika’da Zekât Çalışmaları”; “İngiltere’de Zekât Çalışmaları”; “Hin-

distan’da Zekât Çalışmaları”; “Mal varlığı Kavramı ve Yeni Gelir 

Kalemlerinin Zekâtı”; “Finansal Ürünlerin Zekâtı”; “Zekât–Vergi 

Münasebeti”; “Türkiye’de Güncel Zekât Problemleri”; “Zekât Ni-

sab Değerlerinin Güncellenmesi”; “Zekât Muhasebesi”; “Zekâtı 

Pratik Olarak Hesaplama Usulleri”; “Zekâtın Yeni Sarf Yerleriyle 

İlgili Modern Tartışmalar ve Yeni Yorumlar”; “Zekâtta Yerellik-
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Bölgesellik-Evrensellik”; “Zekât Mallarının Nemalandırılması, 

Enflasyon ve Değer Kaybı Problemleri” konulu 27 tebliğ sunul-

muş, Tarihte ve Günümüzde Zekât uygulamaları topluca ele alın-

mıştır. 

Toplantı sonunda genel bir değerlendirme yapılmış ve bu 

oturumda Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 

Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyid-

din Karadâğî, TCMB Meclis Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan emekli 

Dr. Hüseyin Kayapınar konuyla ilgili değerlendirme yapmışlardır.  

23- AFRİKA’DA İSLÂMİYET (DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI) 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 23 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 88 

İstanbul- 2017  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  816 sayfa 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı (İSAV) müştereken, 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde, İstanbul 

Eresin Topkapı Hotel'de, “Afrika’da İslâmiyet: –Dünü, Bugünü, 

Yarını–” konulu milletlerarası ilmî bir toplantı tertiplemiştir. 

Bu toplantıda, Afrika’da İslâmiyet’in yayılması, başlangıç-

tan itibaren kurulan Müslüman devletler, Osmanlı Devleti’nin bu 

kıtadaki ilişkileri, günümüz Müslüman toplumlar ve bunların ge-

lecekleri için yapılan çalışmalar toplam 10 ayrı oturumda ele alın-

mıştır.  

İslâmiyet’in henüz hicrî birinci asırdan itibaren Mısır’dan 

başlamak üzere Afrika’nın kuzeyinde, doğusunda ve güney sahil-

leri ile iç bölgelerinde süratle yayılması üzerine yaşanan süreci 

kavramamızı kolaylaştıran bilgiler erken dönemde az çok yazıldı. 

Bunların dağınıklığı bir tarafa, o çağlarda bugünkü gibi bir Afrika 

kıtası denen devasa bir coğrafya henüz anlaşılmıyor, sadece bu-

günkü Tunus ve çevresinden ibaretti. Asırlar içinde onlarca irili 

ufaklı sultanlık ve emirlik kıtanın farklı bölgelerinde kuruldu ve 
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içlerinde bin yıl varlığını sürdürenler olduğu gibi çok kısa ömür-

lüleri de görüldü. Önce Haçlılar döneminde Eyyûbîler ve sonra-

sında Memlûkler ile büyük keşifler döneminde ise Osmanlılar bu 

kıtaya Papalık merkezli yapılan büyük saldırıları püskürttüler. 

Avrupa sö-mürgeciliğinin kendisini yoğun ve baskın bir şekilde 

dayattığı 18. asrın ortalarından günümüze kadar uzanan bir sü-

reçte ise Afrikalı Müslüman toplumlar derin buhranlar yaşadılar. 

Günümüzde 57 üyeli İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın 27 üyesi bu kı-

tada yer almakta ve yeryüzündeki her dört Müslümandan en az 

birisi bu ülkelerde yaşamaktadır.  

Bu toplantıda, başta Türkiye olmak üzere İslâm Ülkeleri ve 

diğer ülkelerde Osmanlı Devleti döneminde Afrika’nın siyasî, 

idarî ve kültürel yapısı, yeryüzündeki her dört Müslümandan en 

az birinin yaşadığı Afrika’nın tarihî geçmişi, Avrupa sömürgecili-

ğinden günümüze uzanan zaman diliminde bu bölgede yaşanan 

buhranlar, kısaca Afrika'daki İslâmiyet’in Dünü, Bugünü, Yarını 

üzerine uzman araştırmacıların bu konularla alakalı hazırladık-

ları tebliğlerini milletlerarası bir ilmî toplantıda sunmalarına 

imkân verilmiştir.  

Sömürgecilik öncesi dönemde kıta yerlisi devletlerin tama-

mına yakını Müslümanlar tarafından idare ediliyorlardı. Osmanlı 

Devleti 16. asrın başında kıtanın kuzeyi ve doğusunda Avrupalı-

ların ilk sömürgeci hamlelerini durdurdu. Ardından buraları doğ-

rudan idare etmeye başladı. Mısır, Trablusgarp (Libya), Tunus, 

Cezayir ve Habeş isimli 5 ayrı eyaleti ile 30 milyon km2’lik nere-

deyse üçte birini kaplayan alanını idare etmesi;  

Fas, Mali, Func (Sudan), Zengibar (Tanzanya), Kânim-

Bornu (Çad-Nijerya) ve Harar (Etiyopya) gibi Müslümanların 

kendi yerel idareleri ile dostane ilişkileri geliştirmesi;  

Güney Afrika, Madagaskar, Moritus ve Mozambik gibi 

Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları yerlerdeki dindaşları ile 

kurduğu irtibatları henüz aydınlatılmış değildir.  
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Avrupalıların Papalık öncülüğünde Katolikler adına, Pro-

testan ve diğer kilise çevrelerinin de dâhil olmasıyla tüm misyo-

nerlik faaliyetleri sömürgecilik öncesi adeta kıtaya abanmış ve 

halen devam eden yoğun çalışmaları ile bir anda Hıristiyanlığın 

en etkin alanları arasına dâhil edilmiş ve etmeye de devam et-

mektedir.  

Bir taraftan din üzerinden sömürgeci yayılma, diğer taraf-

tan Selefîlik adı altındaki yeni yıkıcı akımların kıtada giderek ta-

raftar bulması, İran’ın Şiîliğe yeni alan açmak için Afrika’yı seç-

mesi buradaki Müslümanlığının bugünü kadar yarınını da yakın-

dan ilgilendirmektedir.  

700 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı kıtada üç-beş te-

rör örgütünün çoğu yabancı devletlerin kontrolündeki silâhlı ve 

kimi zaman katliama varan girişimlerinin arkasında yatan temel 

sebepler yeni sömürgecilerin müdahalelerine zemin hazırlamak-

tır. İslâm adına yaptıklarını iddia ettikleri vahşet ile en çok zararı 

da Müslümanlara verdikleri davranışları hiçbir şekilde tasvip 

edilmemektedir.  

Bugün Afrika Müslümanlığı yalnız değil, bilakis büyük bir 

güçtür. İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın 57 üye ülkesinden 27’si Af-

rika’dadır. BM’de de en güçlü grubunu 54 Afrika ülkesi oluştur-

maktadır. 2005’ten beri ise Türkiye’nin Afrika ile ilişkileri yeni bir 

sürece girmiş ve hızla ilerlemektedir.  

Afrika’da İslâmiyet’in yayılması, başlangıçtan itibaren ku-

rulan Müslüman devletler, Osmanlı Devleti’nin bu kıtadaki iliş-

kileri, günümüz Müslüman toplumlar ve bunların gelecekleri için 

yapılan çalışmalar toplam 10 ayrı oturumda ele alınmıştır.  

Katılımcıların çoğunluğunu Afrikalı akademisyenler ve 

Müslüman toplum temsilcileri teşkil etmiştir. Türkiye, Avrupa ile 

ABD’den gelen akademisyenlerle birlikte toplam 36 Afrika uz-

manı katılmıştır.  
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24- İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE-

III: SAHABE ve DİRAYET İLİMLERİ  

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 24 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 90 

İstanbul- 2018  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  717 sayfa 

İslâm kültür ve medeniyetinin kurucu nesli olan ve her 

alanda belirleyici bir etkisi bulunan sahabenin ele alındığı ilk ilmî 

toplantı “Sahabe Kimliği ve Algısı” konusu olmuş, ikincisi ise sa-

habenin rivayet ilimlerinde ilk halkayı oluşturması sebebiyle “Sa-

habe ve Rivayet İlimleri” konusuna tahsis edilmiştir.  

Sahabe nesli engin rivayet kültürünün anlaşılması ve yo-

rumlanmasında da öncü bir konuma sahiptir. Bu sebeple serinin 

üçüncü halkasında nassların anlaşılması ve yorumlanmasına 

muhtelif açılardan hizmet eden fıkıh, kelâm, tasavvuf gibi farklı 

ilim dallarında sahabenin yeri konusunun “Sahabe ve Dirayet 

İlimleri” ana başlığı ile ve uluslararası katılımla ele alınması uy-

gun görülmüş ve konu “Dirayet İlimlerinin Oluşumunda Sahabe-

nin Etkisi; Sahabenin Nassları Yorumlama Metodu; Sahabe ve Fı-

kıh İlmi; Sahabenin Sünnet Anlayışı; Sahabe İçtihadı ve Değeri; 

Sahabede Kıyas ve Maslahat; Sahabe ve Kelâm İlmi; Sahabe ve Ta-

savvuf İlmi; Sahabenin Zühd Anlayışı; Sahabenin Zihin Dünyası; 

İslâmî Mezhep, Fırka, Tarikat Gibi Oluşumlarda Sahabenin İzleri; 

Sahabe ve Toplumsal Dönüşüm; Sahabe ve Yönetim; Sahabe ve 

Eleştiri ana başlıkları etrafında incelenmesi uygun görülmüş ve 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi işbirliğiyle 30 Eylül–01 Ekim 2017 tarihlerinde, Sakarya 

Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştiril-

miştir. 

Bu toplantıda, “Sahâbenin Kamu Yararı Anlayışı (Temellen-

dirici Bir Yaklaşım)”, “Ehl-i Hadîs’in Dirâyet Anlayışına Tesiri Ba-

kımından Sahâbe Nesli -Ali b. Medînî’nin Kudâtü’l-ümme Tasnifi 

Özelinde-”, “Kur’ân Siyakının Sahâbenin Tefsirindeki Maksadını 
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Anlamadaki Rolü”, “Hz. Peygamber’in Ölçülerine Göre Sahâbe-

nin Sünneti Anlamadaki İhtilâfı ”, “Hanım Sahâbîlerin Sünneti 

Anlama Yöntemi”, “Tartışmalı Bazı Hadisleri ve Fetvaları Bağla-

mında Ebû Hüreyre’nin Fakihliği Mes’elesi”, “İsna Aşariye İma-

miyyesine Göre Sünnetin Kaynakları”, “Şâfiî Mezhebinde Sahâbî 

Kavlinin Hüccet Değeri ve Fıkhî Konulara Yansıması”, “Sahâbe 

Döneminde İcma”, “Fakih Sahâbîlerden Abdullah b. Ömer’in İç-

tihad Anlayışı”, “İbn Hazm’da Sahâbî Kavli ve Efdaliyet Nazari-

yesi”, “Küçük Sahâbîler ve Tabiûn Arasındaki İlmî Rekabet (İbn 

Abbas ve Bazı Tabiîler Arasındaki İlmî Tartışmalara Yönelik Ana-

litik Bir İnceleme”, “Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) Fetva Metodu”, “İbn 

Abbas ve Kur’ân Nassını Anlayışı”, “Sahâbe ve Kelâm İlmi: 

Sahâbenin Tutumu Işığında Meşruiyet Mes’elesine Yeniden Ba-

kış”, “Sahâbenin Gayba İmanda Yakînî Tesis Metodu ve Kelâmcı-

ların İtikãdî Meseleleri Delillendirmelerine Etkisi”, “Teftazânî’ye 

göre “Büyük Sahâbîler”e Dayanan Ahad Haberlerin İnanç Konu-

larında Öncelenmesi”, “Sahâbenin Siyasî Bir Sorun Olarak Nifak 

ve Fitneye Yaklaşımı”, “Sahâbe ve Yönetim: Tarihî Birikim ve Özel 

Tecrübe”, “Sahâbe’de Siyaset-i Şer‘iyye”, “Sahâbenin Yönetim Uy-

gulamalarında Gâî Yorum -Hz. Ömer Örneği-”, “Sahâbe ve Mede-

niyet Fıkhı –Halife Ömer b. Hattab’ın Katkıları Özelinde–”, 

“Sahâbenin Birbirlerine Kullandıkları Eleştirel İfadelerin Anlam 

Boyutu”, “Übey b. Ka‘b Örnekliğinde Sahâbe Eleştirisi”, “Râşid 

Halifelerin Dış Kaynaklı Görüşlere Karşı Tutumu –Ömer b. Hat-

tab–” başlıklı tebliğler sunularak müzâkere edilmiş olup toplantı 

metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

25- Yeni Usûllerle İSLÂMÎ TEBLÎĞ ve TEMSÎL 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 25 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 93 

İstanbul- 2019  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  320 sayfa 
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Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen nübüvvet ge-

leneğinde her bir peygamberin bu amaçla yılmaz muallimler ol-

duğunu söylemek gerekir. Onların temel mesuliyetleri vahiy yo-

luyla aldıkları bilgiyi insan olmaları bakımından değer verilen 

tüm muhataplarına bildirmektir ki bu, “teblîğ” kelimesiyle kav-

ramlaştırılmıştır.  

Teblîğ, nübüvvetin en aslî ve Allah’ın elçileri olmaları itiba-

riyle peygamberlere has bir unsurdur. Onlar mübelliğ oldukları 

gibi aynı zamanda teblîğlerinin de ilk muha-taplarıdır ve Müslü-

manların ilkidirler. Son Peygamber Hz. Muhammed, muharref 

vahiy geleneklerinde sunulan ve arzulanan tipolojinin aksine geç-

miş nübüvvet geleneğiyle bütünleşerek bizatihi insan karakteri-

nin inşasını merkeze almıştır.  

İçinizden hayra çağıran bir topluluk olsun ilahi emri muci-

bince teşekkül ettirilen ilim geleneği tekâmül etmiş, Müslüman-

ların siyasî irade-lerinin bu geleneğe kulak verdiği ölçüde de Hz. 

Peygamber’in Ensar-Muhacir kardeşliği temelinde açtığı çığırın 

yorumlanmasıyla birlikte Müslüman kimliği ulaştığı coğrafyala-

rın ayrılmaz, köklü ve ana unsuru olmuştur.  

Bu ruhla donanmış ve adanmış tacirler, âlimler, sûfîler ve 

nitelikli Müslüman kimlikler; İran, Horasan, Maveraün-nehr, Ha-

beşistan, Somali, Zengibar, Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya 

ve Filipinler gibi coğrafyalarda işleyen bu sürecin baş aktörleri ol-

muştur.  

Diğer taraftan hac ibadeti temelinde Harameyni-ş’Şerifeyn 

halleşme ve bilinç-lenme merkezi olmuş, sömürgeciliğin tahak-

küm ettiği dönemlerde bu ruhtan çekinen emperyal idareler işgal 

ettik-leri toprakların Müslümanlarını zaman zaman bu kutlu bu-

luşmalardan men etmeye çalışmışlardır. Böyle bir anlayışın nere-

deyse bir benzerini bulmak imkânsızdır. Bu anlayış kendi saade-

tini, kardeşinin, daha da ötesi kendisi gibi olmayan komşusunun 

mutluğunda görmektedir. Dolayısıyla nitelikli bir şekilde temsîl 
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edildiğinde bu anlayı-şın, açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Bunun 

karşısında yer alan anlayışlara bakıldığında ilk akla gelen ruhban-

lık ve Kilise’nin şahsında müesses hale gelen misyonerlik kurumu 

gelmektedir. Bu kurumun tarihine bakıldığında ulaştığı her bir 

coğrafyada acılar üstünde yükseldiği görülecektir.  

Engizisyon tarihi, örneğin Endülüs’teki Moriskolar bunun 

en ibretâmiz örneklerindendir. Sömürgecilikle kol kola giden bu 

kurum, insanların zaaflarından faydalanarak din değiştirmelerine 

çalışmak şeklinde tanımlanan proselitizmle neredeyse özdeşleş-

miştir.  

Sömürgecilikle birlikte söz konusu faaliyetten Müslüman 

ülkeler de muzdarip olmuş ve 1870’lerden sonra İstanbul’da, Ka-

hire’de ve yaygın olarak Hindistan’ın Ecmir, Haydarabad ve Delhi 

gibi şehirlerinde İslâm davetini anlatmak üzere birtakım teş-

kilâtlar ihdas edilmiştir. Günümüzde de konu, farklı tezahürle-

riyle birlikte önemini korumaktadır. Belki de günümüzün en 

önemli sorusu nasıl bir Müslüman imajının sunulacağıdır.  

Müslümanların temel meselelerinden olan bu durum, on-

ları da aşan bir vakıa olarak köklü bilim geleneklerine sahip em-

peryal güçlerin de gündeminin ilk sıralarında yer almakta ve geç-

mişimizdeki dâhili mücadeleler temelinde ortaya çıkan davet an-

layışlarını çatıştıran ve başkalaştıran bir minvalde bazı projeler 

çizmekte ve uygulamaktadırlar. Hâsıl-ı kelâm bu kadar zengin bir 

tarihî geçmişin derli toplu bir şekilde ifade edilmesi amacıyla uz-

man araş-tırmacıların hazırladıkları tebliğlerini sunmalarına 

imkân verilmek maksadıyla Vakfımız (İSAV) 17-18 Kasım 2018 ta-

rihlerinde İstanbul Topkapı Eresin Hotel’de “Yeni Usûllerle 

İslâmî Tebliğ ve Temsil” konulu 25. milletlerarası ilmî toplantısını 

gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantıda “tebliğ ve temsil” konusu, çok farklı coğraf-

yalardaki uygulamaları tarihten bugüne uzanan tecrübeler ışı-

ğında ele alınmış, Güney Kore, Güney Afrika, Fransız Polenezyası, 
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İtalya, Fransa, Nijerya, Çad ve Liberya gibi ülkelerden katılımcılar 

“tebliğ ve temsil” konusunda bilgi ve tecrübelerini takdim etmiş-

tir.  

Ülkemiz İlahiyat Fakültelerindeki öğretim üyelerimiz de 

“tebliğ ve temsil” konusunda İslâm tarihinin başlangıç dönemle-

rinden itibaren nasıl anlaşılıp uygulandığını, günümüz toplumla-

rında yeni nesillerin İslâmiyet’i anlamalarının önündeki engelleri 

fark edip bunlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde durmuş-

lardır. Toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neşredil-

miştir.  

26- İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TA-

HAMMÜL AHLÂKI 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 26 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 95 

İstanbul- 2020  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  3 cilt, 1848 sayfa 

İslam düşüncesi, İslam’ın ana metinleri etrafında düşünce ve pra-

tik geliştiren pekçok kişi, ekol ve gelenek tarafından bugünlere getiril-

miştir. Dinî, siyasî, sosyal, kültürel pek çok hadisenin müdahil olduğu 

bu vetirenin tekdüze seyretmediği açıktır. Tarih boyunca Müslümanlar, 

hem kendi aralarında hem de farklı inanç ve düşünce havzalarından 

beslenen insanlarla dinamik bir ilişki içinde olmuşlardır. Bu dinamik 

ilişki biçimi, İslam düşüncesinin birbirinden farklı tutumları ve kabul-

leri barındıran, kendisini farklı yerlerde konumlandıran çeşitli fikrî ve 

amelî okuma biçimlerini hoş gören zengin bir tecrübeye sahip olması 

sonucunu doğurmuştur. Filhakika İslam düşüncesinde farklı eğilimleri 

tahkim eden ve bugüne taşıyan iki temel yapı, güçlü eleştiri geleneği 

ve engin tahammül ahlakıdır. 

İnsanlar tarafından üretilen hiçbir teorik ya da pratik ürünün ku-

sursuz olmadığı gerçeği, eleştiriyi; insanların farklılıklarıyla bir arada 

yaşamaya mahkûm olması ise tahammülü zorunlu kılar. Yapıcı eleştiri 

ve itidal sınırlarında seyreden tahammül, sadece düşüncenin değil, bu 
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düşünceye somut bir varlık kazandıran toplumsal yapının da dirlik ve 

düzenini sağlar. İslam düşüncesi, eleştiri ve tahammülün farklı düşün-

sel ve toplumsal örneklerde nasıl tecrübe edildiğini gösteren benzersiz 

bir laboratuvar gibidir. Bu tecrübe, günümüzde farklı coğrafyalara ya-

yılmış olan ve her türlü inanç, kültür ve medeniyet mensubuyla iç içe 

yaşayan Müslümanlar için müstesna bir kazanımdır. 

Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi ve İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken 26, 27, 28 Nisan 2019 ta-

rihlerinde, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kül-

tür Merkezi’nde “İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül 

Ahlâkı” konulu milletlerarası ilmî toplantı gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantıda “Farklılığın Öğreticiliği-İslam Düşüncesinde 

Farklı Olanla Yüzleşme (İmkân ve Sınırlılıklar); Klasik Dönem İslam 

Hukukunda Eleştiri; Kur’ân’da Eleştiri ve Tahammül Örnekleri; Çağ-

daş İslam Düşüncesinde Eleştiri; Kelâm İlminde Tekfîr Problemine 

Yaklaşım; Fıkhî Eleştiri Kültürünün İslam Hukukunun Gelişimine Kat-

kısı; Çağdaş Arap Edebiyatında Eleştiri; İbn Haldun ve Eleştiri; Hz. 

Osman Dönemi Siyaset ve Eleştiri; Din Eğitiminde Eleştiri Kültürü; 

Edebiyat ve Eleştiri; Çok Kültürlülük ve Tahammül; İslam Hukukçula-

rında Eleştiri Dili; İslam Kelâmı Açısından Eleştiride İtidal; Fıkhî 

Mezheplerin Birbirlerine Yönelttiği Eleştiriler; Tefsir Geleneğinde 

Eleştiri Kültürü; Osmanlı: İlim-Siyaset ve Eleştiri; İslam Kültür Tari-

hinde Eleştiri; Eleştiri Ahlakı ve Tahammül (Kavramsal Çerçeve); 

Te’vîl ve Tekfîr Arasında Tenkid Kültürü; Tasavvuf Geleneğinde Eleş-

tiri; İslam Hukukunda Eleştiri Metodolojisi; Popüler Dindarlık, Halk 

Dindarlığı ve Eleştiri; Kur’ân’da Eleştiri İlkeleri ve Tahammül Sınır-

ları; Hadis Tarihinde Eleştiri Kültürü; Klasik Arap Edebiyatında Eleş-

tiri; İslam’ın Temel Kaynakları Açısından Eleştiri Geleneği; İslâm ve 

Batı Düşüncesinde Tahammül Örnekleri; Sahabe ve Eleştiri; Edebiyat 

ve Eleştiri; Şiddet ve Eleştiri; Klasik Tasavvuf Literatüründe Eleştiri; 

Kelâm Tarihinde Eleştirel Düşünce ve Sınırları; Klasik ve Modern Dö-

nem Problemlerin Çözümünde Eleştiri ve Tahammül Sınırları; 
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Kur’ân’ın Eleştirel Dili; Karşılaştırmalı Eleştiri Literatürü; Eleştiri 

Kültürü ve Fıkıh; Hadiste Eleştiri ve Tahammülün Tarihî Seyri; 

Tehâfüt ve Reddiye Literatürü; Fıkıh ve Eleştiri; Eleştiri ve Felsefi Dü-

şünce” ana başlıkları altında toplam yüzotuz akademisyen tarafından 

konu ele alınmış, toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde ilim 

âleminin hizmetine sunulmuştur. 

27- BALKANLAR ve İSLÂM 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 27 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 96 

İstanbul- 2020  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  3 cilt, 1854 

sayfa 

Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkıları, Trakya Üniversi-

tesi İlâhiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve İstanbul 

Üniversitesi İslâm Araştırmaları Merkezi’nin işbirliği ile 07-09 

Mayıs 2014 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Mer-

kezi’nde “Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar” 

konulu milletlerarası ilmî toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı 

metinleri neşredilmişti. Bu defa da Trakya Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Trakya Üniversiteler 

Birliği’nin işbirliği ile 03-04 Ekim 2019 tarihlerinde Trakya Üni-

versitesi Balkan Kongre Merkezi’nde “Balkanlar ve İslâm” konulu 

milletlerarası ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Önceki toplantının bir mütemmimi olan bu toplantı, Bal-

kanlar başta olmak üzere farklı ülkelerden konuyla ilgili çok sa-

yıda akademisyenin bir araya gelmesine, tanışmasına, yürüttük-

leri çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmasına ve ortak 

akademik faaliyetlere girişmesine imkân sağlamıştır.  

Bu toplantıya Balkanlar’da yetişmiş İslâm Uleması ve Eser-

leri; Balkanlar’da Türk-İslâm Kültürünün İzleri; Balkanlar’da İlim 

ve Eğitim; Balkanlar’da Arap Dili Öğretimi; Balkanlar’da Alfabe 

Tartışmaları; Balkanlar’da Kurulan Vakıflar; Balkanlar’da dinî ve 

Etnik Gruplar; Balkanlar’da Tasavvuf ve Tarikatlar; Balkan Tek-
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kelerinin Tesir Halkaları; Balkanlar’da Bektâşîlik ve Bektâşî Eren-

ler; Balkanlar’da İslâm Düşüncesi; Balkanlar’da İslâm ve İslâmî 

Eserlerin Âkıbeti; Balkanlar’da İslâm Edebiyatı ve Felsefesi; Bal-

kanlı Mûsikişinaslar; Balkanlar’da müslim-gayr-i müslim müna-

sebetleri ve Birlikte Yaşama Tecrübeleri; İslâm Dininde Birlikte 

Yaşama Tecrübesi, Eğitim ve Toplum, Tasavvuf, Arnavutluk, 

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ, Kırım ve Romanya, Kuzey 

Makedonya, Kosova, Yunanistan, Batı Trakya ve Trakya, Bulga-

ristan Coğrafyasıyla İlgili ana başlıklar halinde; Balkanların 

İslâmlaşması, Bosnalı, Makedonyalı, Bulgaristanlı ve Edirneli 

Âlim ve Mütefekkirler hakkında çok geniş yelpazeye yayılan me-

deniyet birikimine dair tebliğler sunulmuş, toplantıya başta Bal-

kan ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeden 90 bilim insanı ka-

tılmış, toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredil-

miştir. 

28- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÛFÎ-SİYASET İLİŞKİ-

LERİ 

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 27 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 97 

İstanbul- 2020  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  720 sayfa 

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlim-

ler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken 01-03 Kasım 2019 tarihle-

rinde Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde “Tarihten Günümüze 

Sûfî-Siyaset Münasebetleri” konulu milletlerarası ilmî bir toplantı 

tertiplemiş ve toplantıya yurtdışı ve yurtiçinden ilim adamları iş-

tirak etmiştir.  

İslâm tarihinin oldukça erken bir döneminde gerçekleş-

meye başlayan ilk ayrışmaların/ilk gruplaşmaların dinî değil si-

yasî nedenlere dayalı olduğu bilinmektedir. Bu dönemde ilgili si-

yasî etkenlerin güçlü tesiriyle ortaya çıkan birtakım oluşumlar 

arasındaki çatışmalar dolaylı olarak bazı yeni dinî akımların tarih 

sahnesinde boy göstermesine yol açmıştır. Son derece çalkantılı 

bir sosyal ortamda belirginleşmeye başlayıp akabinde kendilerini 
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“zâhidler” olarak takdim eden belli bir kesimin dünyayı ve dün-

yaya ait olanı reddeden tavırlarının ardında da büyük oranda söz 

konusu siyasî gelişmelerinin yol açtığı huzursuzluklar vardır.  

Dinî hassasiyetleri toplumun geri kalanına nazaran daha 

yoğun olan bu Müslümanların, etraflarında cereyan etmekte olan 

hadiseleri doğru şekilde tahlil etmek suretiyle dinin ruhuna en 

uygun tavrı belirleme arzuları ve bu gayelerinin arka planındaki 

güçlü âhiret endişeleri kendilerinin baskın vasfı durumundaydı.  

İlk zâhidler aşırı denebilecek bir duyarlılıkla meselelere 

yaklaşmaları nedeniyle ve de yeni problemlerin aktörleri olma-

mak amacıyla söz konusu sıkıntılı durumlar karşısında tepkilerini 

diğerleri gibi aktif değil, pasif bir tarzda ortaya koymaya gayret 

etmişlerdi.  

Zühd ehlinin bu doğrultudaki tercihleri, diğer birtakım se-

bepler yanında, mirasçıları olan sûfîlerin siyasetten kaçınıp, siya-

set erbabını kendilerinden uzak durulması gereken kimseler ola-

rak tanımlamalarına yol açan âmillerden biridir. “Kurb-i sultân 

âteş-i sûzândır”(siyasî otoriteye yakınlık yakıcı ateştir) sözü bu 

bağlamda onların temel ilkelerini özetlemek amacıyla üretilmiş 

ve tarih boyunca kullanılagelmiştir.  

Sûfîlerin siyaset ve siyasîlerle ilgili bu yaklaşımlarının tasav-

vuf yolunun esaslarından biri olarak yerleşmesini sağlayan isim-

ler arasında Gazzâlî de (ö. 505/111) bulunmaktadır. Onun bu konu 

kapsamında İhyâ’da benimsediği söylem sûfî için aksine bir ter-

cihin mümkün olmadığını ifade edercesine belirgindir. O, ilim 

ehli ile ilgili tasnifinde en üst makama yerleştirdiği ve “âhiret 

âlimleri” diye isimlendirdiği tasavvuf erbabı âlimlerin sahip olma-

ları icap eden bazı nitelikleri sıralamak suretiyle meramını ifade 

etmeye çalışır. Gazzâlî bunlardan biri olarak ilgili özelliği haiz 

kimselerin siyasî otoriteyi temsil edenlerden uzak durmaları ge-

rektiğini belirtir ve her ne şart altında olursa olsun onlarla bir 

arada bulunmamaya özen göstermelerinin zorunlu olduğunu dile 

getirmiştir. 

Tasavvufî düşüncenin mimarları olan müellif mutasavvıflar 

tarafından teorik çerçevesi ihtilâfa mahal bırakmayacak netlikte 
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belirlenen sûfî-siyaset ilişkilerinin keyfiyeti ve sınırları mes’elesi-

nin pratikteki yansımaları ise ilk günlerden itibaren daima prob-

lemli olmuştur. Bu hakikatin farkındalığıyla, kendisi de hayatının 

önemli bir bölümünü siyasîlerle yakın temas halinde geçirmiş 

olan Gazzâlî, söz konusu meselede katı bir duruş sergilemek zo-

runda kalmıştır. Bir başka ifadeyle onun bu konudaki görüşleri 

nazarî olmaktan ziyade bizzat kendi müşahade ve tecrübeleri ne-

ticesinde tespit ettiği olumsuzluklara dayanmaktadır.  

Sözün özü, tasavvuf tarihinin başlangıcından bugüne 

sûfîler ilkesel olarak siyasetten ve siyasîlerden uzak durulması ge-

rektiğini savunmakla birlikte çoğu zaman kendi idealleriyle çeli-

şen durumların ya bizzat aktörleri ya da muhatapları olarak kar-

şımıza çıkmışlardır.  

İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren farklı seviyelerde ve 

muhtelif tezahürlerle Müslüman halkların hayatlarında etkin bir 

şeklide kendine yer bulmayı başaran tasavvufun ve dolayısıyla 

sûfîlerin İslâm düşüncesinin gelişimindeki rolü ve tesirleri 

mes’elesi halen aktüalitesini muhafaza etmektedir.  

Tarih sahnesine çıkışı, genellikle dönemin siyasî olaylarıyla 

irtibatlandırılarak izah edilen tasavvufun farklı gelişim devrele-

rindeki mühim kırılma noktalarının da siyasetle ve siyasetçilerle 

doğrudan irtibatı söz konusudur. Bu durumun müspet ve menfi 

izlerini bünyesinde barındıran tasavvufî düşüncenin günümüz 

Müslüman toplumlarının büyük bir bölümünü halen etkisi al-

tında bulundurmaya devam ettiği bilinen bir gerçektir. Bununla 

birlikte söz konusu halkları idare edenler olarak siyasetçilerin ta-

savvufa yönelik tutumları ve bu doğrultuda hayata geçirdikleri 

birtakım uygulamalar, tasavvuf erbabının siyasetle ve siyasîlerle 

olan temasları ile bütün bunların yol açtığı ciddi olumsuzluklar 

yeni ve daha ağır sıkıntılara günümüzde de kapı aralamaya de-

vam etmektedir.  

Tasavvufî hayat ve tarikatlarla alakalı yasağın tesiriyle doğ-

rudan tasavvuf alanında çalışma yapan yerli akademisyenlerle bu 
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konuya ilgi duyan diğer disiplinlere mensup araştırmacıların Tür-

kiye özelinde ya da genel mânâda tasavvuf-siyaset ilişkisini ele 

alan araştırmalara nadiren yöneldikleri bilinmektedir.  

Bu durum geçmişte vuku bulan muhtelif vakaları güncel 

şartlar çerçevesinde doğru bir şekilde anlamayı ve ulaşılan neti-

celerden gereğince istifade etmeyi engellediği gibi, aktüel prob-

lemleri vakıaya uygun tarzda tespit etme ve bunlara yönelik çö-

zümler üretme noktasında ciddi sıkıntıların yaşanmasına yol aç-

maktadır.  

Öte yandan gerek Batı’da gerekse İslâm dünyasının çeşitli 

bölgelerinde ilgili konulara kafa yoran ilim adamlarının ürettik-

leri eserler nicelik ve nitelik açısından Türkiye’dekiyle kıyaslana-

mayacak bir üstünlüğe sahiptir. Planlanan programdan en üst se-

viyede fayda temin edilebilmesi söz konusu ilim erbabından isti-

fadeyle mümkün olacaktır. Bu itibarla, Tarihten Günümüze Sûfî-

Siyaset İlişkileri konulu bu program gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıda “Sûfîlerin Siyaset Anlayışlarında ve Siyasetle 

İlişkilerinde Hadislerin Rolü; Klâsik Dönem İslâm Toplumunda 

Sûfîler ve Siyaset: Karşılıklı Etkileşimlerin Tasavvufun Gelişim 

Sürecindeki Rolü Üzerine Bazı Değerlendirmeler; İlk Zâhidlerin 

Siyasetle İlişki Biçimlerinin Tasnifi Mümkün müdür?; Sûfîlere 

Göre Sûfî-Siyaset İlişkilerinin Standart Kriterlerinden Söz Edile-

bilir mi?; İbnü’l-Arabî’ye Göre Velâyet-Nübüvvet Bağlamında Ta-
savvuf-Siyaset İlişkisi: Manevî Otorite ve Maddî İktidar; مير عبد

أ
ال

مير الجهادين تجليات مفاهيم السياسة والحكمة لبن عربي في 
أ
القادر الجزائري : ا

-Varlık ve Devlet: İsmail Hakkı Bursevî’de Merâtibu’l-Vü ;جهاديه

cûd Teorisi ve Siyaset; Sufism in Yemen: Between the Local and 

the Global; Sufis and Politics in the Malay World: A Longue Du-

ree Perspective; 2013وانقالب يوليو  2011بين ثورة يناير  الصوفية في مصر 

 Migration of the Sufis to Anatolia in Early ; الرهان الداخلي والخارجي

Safavid Period: A Case Study; Müslüman Aydının Dilemması: 

Şiîlik ve Sünnîlik Arasında Ali Şeriatî’nin Verdiği “Rahatsızlık”; 

Tarihî Süreçte Nakşbendîler ve Siyaset; Chishti Sufis’ Interface 

with Political Authorities in South Asia: A Histori-cal Overview; 
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مستويات العالقة بين الدين والسياسة: التصوف تجاوز الذات والوصول 

اشدةالى الحق غاية للسياسة الشرعية الر  ; Mahmud Kefevî’nin 

Ketâ’ibu Aʿlâmi’l-Ahyâr’ında Siyasî iktidar-Sûfî ve Fukahâ İlişki-

leri; Harezmşahlar Devrinde Sûfî-Siyaset İlişkilerine Dair Bir Ör-

nek: Kübrevî Şeyhi Mecdüddin Bağdâdî’nin Katlinin Sebepleri 

Üzerine Bir Değerlendirme; Osmanlı’da Yaşanan Devlet-Tarikat 

İlişkilerine Yaklaşım Mes’elesi; Devletin Tasavvufu, Toplumun 

Tarikatı: İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş Sürecinde Tasavvuf 

Histografyasının Siyasî Açılımları; Cumhuriyet Dönemi Siyasetin 

Alevîliği ve Alevîlerin Siyaseti: Ma‘rifetin Mekri mi–Siyasetin 

Çarkı mı?; İstiklâl Harbi Sonrası Türk Siyasetinde Bektâşîler ve 

Mevlevîler; Yakın Dönem Türkiye’sinde Nakşîlik-Siyaset İlişkisi; 

Hem Muhalif Hem Muvafık: Cumhuriyet Devrinde Tarikat ve Ce-

maat Yapılarının Siyasî Merkezle Münasebetleri” ana başlıkları 

altında toplam 23 akademisyen tarafından konu ele alınmış, top-

lantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde ilim âleminin hiz-

metine sunulmuştur.  
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 NEŞREDİLEN MİLLETLERARASI TARTIŞ-
MALI İLMÎ TOPLANTILARIN KONULARI 

BASKI  
YILLARI 

1.  Tarihte ve Günümüzde Şiîlik  1.Baskı, 1993 

2.  
Sünnetin Dindeki Yeri 
 
Sünnetin Dindeki Yeri(Arapça) 

1.Baskı, 1996 
2.Baskı, 1998 
3.Baskı, 2010 
1.Baskı, 2013 

3.  XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 1. Baskı, 1997 
2. Baskı, 1999 

4.  Tarihî ve Aktüel Boyutlarıyla Türkiye’de 
Alevîler, Bektâşîler ve Nusayrîler 

1.Baskı, 1999 
2.Baskı, 2004 
3.Baskı, 2006 
4.Baskı, 2013 

5.  İslâm ve Demokrasi 1.Baskı, 2000 

6.  Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti 1.Baskı, 2000 

7.  Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 1.Baskı, 2001 

8.  Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 1.Baskı, 2002 

9.  XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye 1.Baskı, 2003 

10.  Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet 1.Baskı, 2006 

11.  Günümüzde Aile 1.Baskı, 2007 

12.  Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi 1.Baskı, 2007 

13.  İslâm Ülkelerinde Eğitim 1.Baskı, 2009 

14.  Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları 1.Baskı, 2009 

15.  Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve 
Mâtürîdîlik 

1.Baskı, 2012 

16.  Vefatının 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî 1.Baskı, 2012 

17.  Dinlerde Nikâh 1.Baskı, 2012 

18.  Tarihte ve Günümüzde Selefîlik 1.Baskı, 2014 

19.  Osmanlı İlim, Sanat ve Düşünce Dünyasında 
Balkanlar 

1.Baskı, 2014 

20.  Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası  
İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapı 

1.Baskı, 2016 

21.  Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları  1.Baskı, 2017 

22.  Afrika’da İslâmiyet Dünü, Bugünü, Yarını 1.Baskı, 2017 

23.  Sahabe-III Sahabe ve Dirayet İlimleri  1.Baskı, 2018 

24.  Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları 1.Baskı, 2017 

25.  Yeni Usûllerle İslâmî Teblîğ ve Temsîl 1.Baskı, 2019 

26.  “İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Ta-
hammül Ahlâkı” 

1.Baskı,  
Aralık 2019 

27.  Balkanlar ve İslâm 1.Baskı, 2020 

28.  Geçmişten Günümüze Sûfi Siyaset İlişkileri 1.Baskı, 2020 
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II- MİLLÎ SEVİYEDEKİ 

TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR DİZİSİ 

Vakfımız bugüne kadar millî seviyede Tartışmalı İlmî Top-

lantılar olarak 55 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara sa-

hasının uzmanı olan ilim adamları davet edilmiş, sunulan tebliğ-

ler ve müzakere metinleri neşredilerek ilim dünyasının hizmetine 

sunulmuştur. Yayınlanan 56 adet tartışmalı ilmî toplantılara ait 

eserlerin yayın sırasına göre isimleri, baskı yılları ile özet bilgileri 

şöyledir: 

29- YILLIK/ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI ve KÂR HADDİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 01 

İstanbul- 1978  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 238 sayfa 

İstanbul- 1984  4. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 232 sayfa 

1978'de "Yıllık” adı ile neşredilen ve makalelerden oluşan bu 

eser, 238 sahifeden ibarettir. Aynı eser, gözden geçirilerek ve bib-

liyografya ile indeks bilgileri de ilave edilerek "İslâm Hukukuna 

Göre Alış-Verişte Vade Farkı ve Kâr Haddi” adı ile yeniden neşre-

dilmiştir.  

Bilindiği gibi dinimizde alış-veriş helâl, faiz haramdır. Peşin 

alış-veriş ile vadeli alış-veriş arasında bir fiyat farkı bulunmakta-

dır. Acaba bu vade farkı faiz midir? Alış-verişte kâr nisbeti sınırlı 

mıdır? Veresiye satış caiz midir? Bir mal en fazla % kaç kârla sa-

tılabilir? Borcunu zamanında ödemeyenden vade farkı alınabilir 

mi? Taksitle satış caiz midir? gibi sorular birçok Müslüman’ın 

zihnini, bilhassa esnafımızın zihnini ziyadesiyle meşgul etmekte-

dir. Çünkü esnaf, hızlı enflasyon dolayısıyla bazen sattığı bir malı 

daha pahalı bir fiyatla satın almakta, raftaki iki aynı mal farklı fi-

yatla satılma durumuna gelmektedir. Bu durumda eski ile yeni 

fiyat arasında fahiş bir fark ortaya çıkmaktadır.  

Piyasada, malların peşin fiyatları ile vadeli fiyatları arasında 

görülen vade farkı, faiz gibi karşılanmaktadır. Çünkü peşin fiyatı 



 

484 

100 ₺ olan bir malı, iki ay vadeli 115 ₺’ye satmakla ilk bakışta 

önemli bir fark gözükmemektedir. Zaten faizi, normal bir alım-

satım olarak görenlerin itirazları bu noktada toplanmaktadır. Ka-

pitalist görüşe sahip iktisatçılar, bu itirazları yapanların başında 

yer almaktadır. Bu durum, İslâmî kültürün zayıflayıp Batı kültü-

rünün yaygınlaştığı İslâm ülkelerinde, faizden kaçınmak isteyen 

Müslümanları bir hayli sıkıştırmaktadır. Bu gibi yerlerde, İslâm 

bankalarının yapmakta oldukları alım-satımlar da faiz olarak de-

ğerlendirilmektedir. İşte İslâmî İlimler Araştırma Vakfı bu önemli 

konuda Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a bir araştırma yaptırmış ve 

düzenlenen toplantıda, seçkin ilim adamları, araştırma sonuçla-

rını tartışmışlardır. Sonuçta vadeli satışla faizin aynı şeyler olma-

dığı, ayrı şeyler olduğu ve şartlarına uygun olarak yapılan bir va-

deli satıştaki vade farkının faiz olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Kâr haddi konusu da birçok kimseyi şüphelendirmektedir. 

Acaba alım-satımda dinimizin belirlediği bir kâr haddi var mıdır? 

Bir mal, alım fiyatının en çok yüzde kaçı fiyatla satılabilir? Enflas-

yona bağlı olarak mal fiyatları artırılabilir mi? Bu şüpheler, bir kı-

sım Müslüman tüccarı, iflasa varacak sıkıntılara sokmakta, bazı-

larının da töhmet altına girmesine yol açmaktadır. Konu ile ilgili 

olarak Prof. Dr. Ali Şafak'a yaptırılan araştırmanın sonuçları bir 

ilmî toplantıda tartışılmış ve malın satış fiyatının, alış fiyatına 

göre değil, piyasa şartları dikkate alınarak tespit edileceği, 

İslâm'ın belirlediği bir kâr haddi bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu iki araştırma ve tartışmalardan sonra halkın daha iyi an-

layabilmesi için soru ve cevap şeklinde konular özetlenmiş, böy-

lece kitap üç bölüm halinde neşredilmiştir. 

30- İSLÂM'DA KILIK-KIYAFET ve ÖRTÜNME 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 02 

İstanbul- 1984  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 232 sayfa 

2. Baskı, 1987 3. Baskı, 1987 4. Baskı, 1991 5. Baskı, 2005 
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Bir dönem ülkemizde kadın-erkek kıyafetleri konusu bir 

hayli tartışma konusu olmuş, basın ve yayın organları ve halkımız 

arasında konu çeşitli seviyelerde ele alınmıştır. Nasıl giyinilirse 

İslâmî olur? Kıyafette gayr-i müslime benzeme iman bakımından 

bir sakınca doğurur mu? Kıyafet bir Müslüman için alâmet-i fa-

rika mıdır? Okumak için baş açılabilir mi? İslâm'da örtünmenin 

hükmü nedir? İslâmî bir elbise şekli teklif edilebilir mi? gibi so-

rulara cevap bulmak üzere vakfımız “İslâm da Giyim Kuşam ve 

Örtünme” konusunda tartışmalı ve ilmî bir seri toplantı düzenle-

miştir.  

03.12.1983; 24.12.1983 ve 07.01.1984 tarihlerinde yapılan top-

lantılarda konu, İslâm inancı (itikat), tefsir, hadis ve İslâm hu-

kuku açısından, yetkili ilim adamlarımızın tebliğ ve müzakereleri 

ile ortaya konmuş, konu Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhep-

lerine göre incelenmiştir. 

Konuya inanç (itikat), İktisat, Tıp, Sosyoloji, Fıkıh (İslâm 

Hukuku) ve Sünnet'teki uygulama açılarından yaklaşılmış ve so-

nuçta, bilhassa uygulamada ortaya çıkan bazı pratik meseleler 

soru-cevap tarzında değerlendirilmiştir. 

Eserde şu sonuçlara varılmıştır: İslâm'ın kendine mahsus 

bir kılık-kıyafet nizamı ve âdâbı vardır. Tesettürle ilgili âyetler-

deki emir ve yasaklar kesin olup, birbirlerini tamamlamakta ve 

başka ihtimalleri bertaraf etmektedirler.  

Giyim, kişinin dünya görüşünü ortaya koyan sembollerden 

biridir. İslâm'da giyim, bedeni sergilemek için değil, örtmek ve 

gizlemek içindir. Elbise, Müslüman için ikinci bir deri değil, ilk 

evdir. Müslüman’ın mümeyyiz vasfı "Allah'a kul” olmaktır.  

Sünnetin getirdiği giyim-kuşam prensipleri bu temel vasfın 

gerekleridir. Avret mahallini örtmeyen; kadın-erkek cinslerinin 

yaratılışlarına ait farklılıkları birbirinden ayırmayan ve giyene ki-
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bir-gurur veren elbiseler giyilmez. Giyim-kuşamla ilgili prensip-

ler, insanın özü ve hıfzı's-sıhha (sağlığın korunması) kãidelerine 

uygundur. Giyim-kuşam'ın reklâm, moda, tekstil ve kozmetik sa-

nayii ile çok yakından alakası bulunmaktadır. 

İslâm kendi sistemi içinde giyim-kuşam mes’elesini dünya 

şartlarına uygun bir seyyaliyet içinde çözüme kavuşturmuştur. 

Muhtelif İslâm ülkelerinde görülen farklı örtünme şekilleri, 

İslâm fıkıh mezheplerinin görüşlerinden, mahallî şart, örf ve 

âdetlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir İslâm ül-

kesinin giyimi, açık-saçıklık için gerekçe gösterilemez. Hafif ve 

kaba avret ayırımı yapan Mâlikî Mezhebi'nde bile bu ayırım sa-

dece namaz için geçerlidir. Namaz dışında böyle bir ayırım yok-

tur. 

Bu çalışmada, İslâm'da kılık-kıyafet ve örtünme konusu 

dinî, itikadî, tıbbî ve sosyolojik açılardan ortaya konularak tebliğ 

ve müzakerelerden elde edilen sonuçlar neşredilmiştir.  

31- İKTİSADÎ KALKINMA ve İSLÂM 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 03 

İstanbul- 1987  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 265 sayfa 

Hedef, iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmaksa her şey bu 

hedefe ulaşmak için bir vasıta olarak kullanılır. Mal, insanı bu he-

defe ulaştırdığı müddetçe faydalı, zararlı şeylere vasıta oluyorsa o 

zamanda da zararlıdır. Kapitalizmde, ne olursa olsun zengin olma 

esası vardır. Kapitalizm insan unsurunu ihmal etmiş, onu üretim 

ve kalkınmanın bir vasıtası olarak değerlendirmiş; manevî yönü 

ihmal edilen, kapitalist yetişen insan çeşitli sosyal problemlerle 

karşıkarşıya kalmış, yalnız kendi menfaatini düşünen bir insan 

tipi ortaya çıkmıştır. 

İktisadî kalkınmaya engel olan birçok sosyal meseleler ol-

duğu gibi, iktisadî kalkınmadan dolayı ortaya çıkan meseleler de 

vardır. Vakfımız, bu meselelerle alakalı olarak İslâmî çözüm yol-

larını tesbit etmek amacı ile 28-30.12.1984 tarihlerinde yapılan 
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toplantılarda iktisadî-vahşi büyüme bunalımları nelerdir? Maddî 

kalkınmada yönetimin ve faziletli yöneticilerin rolü nedir? Gele-

neksel değerlerin iktisadî kalkınmada yeri var mıdır? Kalkınmada 

insan unsurunun önemi nedir? Kalkınma meselemizin tarihî veç-

hesi nasıldır? Kalkınma! İlerleme! Varolma! İslâm iktisadı açısın-

dan kalkınma nasıl olmalıdır? gibi soruların cevabı, seçkin ilim 

adamlarının iştirakiyle müzakere edilmiştir. 

"İktisadî Kalkınmanın Sosyal Mes'eleleri ve İslâmî çözüm-

ler; İktisadî Kalkınmanın İslâmî Prensipleri” konulu toplantı-

larda, insan maddenin hizmetinde değil, madde insanın hizme-

tinde olmalı; iktisadî faaliyetler insanları iyi Müslüman olmaktan 

alıkoymamalı; bilakis insan Allah'a kul olmanın doruk noktasına 

ulaşmalıdır. Bunun için de insan, her türlü fırsat ve imkânları Al-

lah'a kul ve yaratıklarına faydalı olma hedefi istikametinde kul-

lanmalıdır sonucuna varılmıştır. Kalkınma konusu, iktisadî, sos-

yal, tarihî, felsefî ve İslâmî açılardan incelenmiş ve araştırmalar 

üzerinde tartışılmış ve bu kitap iki seminerde sunulan tebliğler-

den ve bunlarla ilgili tartışmalardan oluşmuştur.  

Birinci seminer "İktisadî Kalkınmanın Sosyal Meseleleri ve 

İslâmî Çözüm Yolları” başlığını taşımaktadır. Tebliğcilerden Prof. 

Dr. Beşir Hamitoğulları, kapitalist vahşi büyümenin ortaya çıkar-

dığı bunalımları ve buna karşılık İslâm kalkınma modelinin özel-

liklerini ve vadettiklerini ve faziletli yöneticilerin rolünü incele-

miş ve maddî ilerlemelere rağmen meselelerin değişmediğini or-

taya koymuştur. Doç. Dr. Mehmet Bayrakdar, İslâm'ın getirdiği 

inanç ve ibadet sisteminin kişileri ekonomik yapmadaki rolünü 

ele almış ve din-iktisat etkileşimini vurgulamıştır.  

Doç. Dr. Beşir Atalay, iktisadî kalkınmada geleneksel de-

ğerlerin yerini Japon örneğinin ışığı altında yeniden ele almış, 

kültür-iktisat ilişkisine dikkat çekmiştir. Doç. Dr. İbrahim Kozak, 

İbn Haldun'un iktisadî gelişmede psikolojik faktörlere verdiği 

yeri mukayeseli olarak çok geniş bir zeminde ele alarak konuya 

zengin ve değişik bir boyut eklemiştir. 
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Kitabı oluşturan ikinci seminerin konusu "İktisadî Kalkın-

manın İslâmî Prensipleri"dir. Burada önce Dr. Erdal Tekarslan, 

"Kalkınmada İnsan Unsuru'nu ele almıştır. Doç. Dr. Arif Er-

soy,"İktisadî Kalkınma ve Sosyal Denge ilişkisine teorik bir yakla-

şım getirmiş ve iktisadî kalkınma ile toplumların sosyal yapıları 

arasında yakın ilişkiler olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Batılı yakla-

şımlarda iktisadî yapının, İslâmî yaklaşımda ise sosyal yapının be-

lirleyici olduğundan hareketle önce sosyal yapı düzeltilmeli ve 

sosyal kurumlar arasında dengeli bir ilişki kurulmalıdır.  

Mehmet Genç, kalkınma mes’elesine tarihî bir yaklaşım 

yapmıştır. Modern iktisadî büyüme denen büyük tarihî değişme-

nin XVIII. asırdan itibaren ortaya çıkışının Batı'ya münhasır kal-

dığı, İslâm âleminin, dolayısıyla Osmanlıların bu değişime katıl-

madığı belirtilmiştir. Büyümeyi hazırlayan faktörlerden iletişim 

ve sermaye birikimi üzerinde durulmuştur. Osmanlılarda ise dev-

letin hedefi yaşanabilir bir sosyal düzeni kurmak ve devam ettir-

mekten ibarettir. Sosyal yapı geliştikçe iktisadî yapı da gelişecek-

tir. "Kalkınma” özellikle tüketicilerin aleyhine bir zümrenin zen-

ginleşmesini sağlayacağı için istenmemiştir ve servet farklılaşma-

sını önleyen bir iktisadî politika izlenmiştir.  

İsmet Özel, tebliğinde kalkınma, ilerleme, varolma konula-

rını ele almıştır. Kalkınma ve ilerlemenin Batı kültür ve iktisat ta-

rihinin bir ürünü olduğunu vurgulamış ve meselenin çözümüne 

ilk adımın kendi değerlerimize sahip çıkarak varolma şuuruna er-

memiz gerektiğini belirtmiştir.  

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, İslâm iktisadı açısından kal-

kınma konusunu çeşitli yönleriyle ele almış, kalkınma kavram ve 

vakasının Batı kaynaklı oluğunu vurgulamış ve İslâm'da iktisaden 

güçlenmeye yönelik ilkelerin neler olduğunu araştırmıştır. 

32- PARA, FAİZ ve İSLÂM 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 04 

İstanbul- 1987  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 240 sayfa 

 2. Baskı, 1992  3. Baskı, 2015, 16 x 23,5 cm. 304 sayfa 
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Muamelât ve iktisadî hayatın temel direği olan para, artık 

hükümetlerce değeri üzerinde oynanır bir hale gelmiş bulunmak-

tadır. Meydana gelen bu sun'î değişmeler ise gelir dağılımında 

önemli dengesizlikler meydana getirdiği gibi iktisadî, sosyal, kül-

türel ve ahlâkî birçok problemin kaynağını teşkil etmektedir.  

İslâm hukuku kaynaklarında zikredilen para ile bugün te-

davülde bulunan paralar arasında, para olma özelliği dışında bir 

benzerlik yoktur. Ayrıca İslâm'ın faiz telâkkisi ile kapitalist siste-

min faiz telâkkisi arasında köklü ve asla müteallik farklar bulun-

maktadır. Faizin tahakkuk ettiği en önemli vasıtalardan biri de 

nakit paralardır. Günümüzde kullanılan paralar artık vasıf değiş-

tirmiş, fıkıh kitaplarımızda geçen altın ve gümüş paralar bugün 

tedavülden kalkmış bulunmaktadır. 

Günümüzde kullanılan paralara faiz tahakkuk ettirilerek 

haksız kazanç sağlanmaktadır. Esasen Müslüman haksızlık etme-

diği gibi haksızlığı kurban da edilemez. Dolayısı ile iktisadî hayatı 

temelinden sarsan haksız kazanç yollarının önlenmesi ve helâl 

kazanç elde etme yollarını faaliyete geçirmesi her Müslüman’ın 

vazifesidir. 

Bu düşünceden hareketle Vakfımızca, 03.03.1984 ve 25-

27.05.1984 tarihleri arasında yapılan toplantılarda para, kredi ve 

faizin kavram, tanım ve tarihçeleri; İslâmî açıdan para (Altın, gü-

müş, fels ve kâğıt paralar); İslâm'da para politikası ve riba yasağı; 

İslâm'da ve diğer sistemlerde faiz; İslâm'da faiz mefhumu ve un-

surları; Mâdenî para, banknot ve kâğıt para mübadelesinde faiz; 

İslâm'da para, kredi, faiz ve enflasyon ilişkileri, günümüzde 

banka, faiz, kredi sorunları ve Müslümanca tutum arayışları ilmî 

bir zeminde tartışılıp müzakere edilmiş, para ve faiz konuları, ik-

tisat ilmi ve İslâmî prensipler açısından, tarihî, teorik ve pratik 

yönleriyle 1984 yılı içerisinde incelenmiş ve tartışılmıştır.  

Bu kitap, "Para, Kredi, Faiz ve İslâm” konusunda sunulan 

tebliğleri ve bunlar üzerinde yapılan tartışmaları kapsamakta 
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olup 1987 yılında yayınlanmıştır. Eser, Doç. Dr. Sabri Orman ve 

İsmail Kurt tarafından neşre hazırlanmıştır. 

"Modern İktisat Literatüründe Para, Kredi ve Faiz” başlığını 

taşıyan ilk tebliğ, daha sonraki tebliğlere teorik bir zemin hazır-

lama hedefine ma‘tuftur. Doç. Dr. Sabri Orman tarafından hazır-

lanan bu tebliğ üç ana başlığı ihtiva etmektedir: Para, Kredi Faiz.  

“Para” başlığı altında, para kavramı, paranın tarihçesi, fonk-

siyonları, özellikleri ve çeşitleri; para standartları ve para sistem-

leri; para arzı, para talebi ve paranın dolaşım hızı gibi konular ele 

alındıktan sonra paranın dolaşım hızı gibi konular ele alınmış, 

paranın ortaya çıkardığı meseleler ile enflasyon, develüasyon ve 

revelüasyon gibi para olayları incelenmiştir. "Kredi” başlığı al-

tında kredi kavramı, kredinin tarifi, tarihçesi, çeşitleri, araçları, 

mâlî piyasalar; kredinin iktisadî hayattaki yeri ve önemi üzerinde 

durulmuştur. "Faiz” başlığı altında ise faizle ilgili başlıca kavram-

lar ve meseleler söz konusu edilmiştir. 

Sabri Orman, akademik ilginin, faizin doğrudan doğruya 

yol açtığı menfi iktisadî ve sosyal sonuçların yanı sıra, faizin çağ-

daş kredi mekanizmasının işleyişini sağlayan bir müessese olması 

hasebiyle dolaylı olarak yol açtığı ve açabileceği çok boyutlu 

menfi iktisadî ve sosyal sonuçlar üzerinde de yoğunlaşılması ge-

rektiğine işaret etmektedir.  

Sabri Orman, kredi temeline dayalı modern finansal siste-

min kredi verenler kadar, hatta onlardan çok daha fazla kredi 

alanlara da haksız kazançlar sağladığına; gelir ve servet dağılı-

mında çok büyük adaletsizliklere yol açtığına; insanların büyük 

kısmına müteşebbis denen çok küçük, fakat aktif bir grup lehine 

ekonomik, sosyal, hatta siyasî bakımdan pasifleştirdiğine; finan-

sal aracılık sisteminin sağladığı avantajları faiz kurumuna bağla-

manın doğru olmayacağına; faiz esasına dayanmayan bir mâlî sis-

temin de kendisinden beklenen tüm avantajları sağlayabileceğine 

dikkat çekmek istemektedir.  
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Beşir Gözübenli “Para Kavramına İslâmî Yaklaşım Üzerine 

Bazı Düşünceler” başlığını taşıyan tebliğinde altın ve gümüş pa-

ralar ile felsler ve kâğıt paralar İslâmî nokta-i nazardan değerlen-

dirilmeye çalışılmış ve şu sonuca varılmıştır: İslâmî açıdan bir şe-

yin para olarak kabul edilebilmesi için mutlaka nass ile sabit ol-

ması gerekmez. Paranın temel fonksiyonlarını yerine getiren her 

şey, İslâmî açıdan para sayılabilir. Bu konuda esas kriter, paranın 

yapıldığı madde, paranın şekli veya ismi değil, onun ifa ettiği 

fonksiyonlardır. 

Ahmet Tabakoğlu'nun “İslâm'da Para Politikası Hakkında 

Bir Deneme” adlı tebliği, "İslâm Para Politikasının Nazarî Esas-

ları” İslâm Para Politikasına Tarihî Bir Yaklaşım” ve "Para ve Kredi 

Arz-Talebini Değiştirme yolu ile Para Politikası” başlıkları altında 

konuyu incelemiştir.  

Tabakoğlu'na göre, İslâm para politikasının temlinde para 

ve kredinin, arz ve talep yapılarının değiştirilmesi yatmakta olup; 

bu değişkenler iktisadî istikrarın icaplarına göre ayarlanacak ve 

bütün para politikası operasyonlarında paranın mübadele aracı 

olan fonksiyonu öncelikle göz önünde bulundurulacaktır. 

Erol Zeytinoğlu “İslâm'da ve Diğer Sistemlerde Faiz” konu-

sunu inceleyerek faiz kurumunun gelişmesini ilk çağdan başlata-

rak günümüze kadar getirmekte; bu arada Eski Yunan düşünce-

sinin, Hıristiyanlığın, liberal dönem kapitalizminin ve sosyaliz-

min faiz konusundaki tavır ve anlayışını ortaya koymaktadır.  

Zeytinoğlu'nun tebliğinin ikinci ana başlığı "İslâmiyet'te 

Faiz” olup, konu Kur’ân-ı Kerim, Hadis ve İslâm bilginleri açısın-

dan ele alınmaktadır. Ona göre İslâm'ın haram kıldığı "Riba"nın, 

gerek lâfzı, gerekse ruhu itibariyle Modern iktisadî hayatta yer 

alan "faiz” müessesinden farklı olduğu kanaatindedir ve her iki 

kavramı "efradını cami, ağyarını mani” bir şekilde tarif ederek 

"riba yasağı” kapsamı içinde yer almayan her türlü sermaye geli-

rini meşru kabul etmek kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. 
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Abdülaziz Bayındır'ın tebliği "İslâm'da Faiz Mefhumu ve 

Unsurları” başlığını taşımaktadır. Tebliğin girişinde faizin ka-

deme kademe yasaklandığı anlatıldıktan sonra faiz mefhumuna 

geçilmekte ve konu, "Kur’ân-ı Kerim'de Faiz, Hadis-i Şerifle'de 

Faiz, Ashab-ı İkram'ın Faiz Anlayışı, Fıkıh Mezheplerinin Faiz 

Anlayışı ve İskonto” başlıkları altında anlatılmaktadır. Buralarda 

borca tahakkuk ettirilen faiz, yani “ribe’l-cahiliyye” ile bazı alım-

satım muamelelerinde tahakkuk eden faiz ayrı ayrı incelenmek-

tedir. "Faizin Unsurları” adını taşıyan bölümde mezheplerin itti-

fak ettikleri faiz unsurları ile ihtilâf ettikleri hususlar ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. Akdin varlığı, akdin konusu ve mübadelede eşitsiz-

lik ittifak edilen unsurlar olarak takdim edilmekte, faizde taraf 

unsuru ile mekân unsuru da ihtilâflı unsurlar olarak sayılmakta-

dır. 

Tebliğin müzakeresi sırasında tevcih edilen sorular ve Ba-

yındır'ın bunlara verdiği cevaplar tebliğin sonuna eklenmiştir. 

Bunlar, "Bazı Alım-Satım Muamelelerinde Faiz, Temerrüt Faizi ve 

Enflasyon, Bankacılık, Vâde Farkı ve Faiz,” şeklinde sınıflandırıl-

mıştır. 

Kitaptaki altıncı tebliğ “Madenî Para, Banknot ve Kâğıt Para 

Mübadelesinde Faiz” konusunda olup, Mehmet Erkal tarafından 

hazırlanmıştır. Bu tebliğde "İslâm'ın Para Tarihi”, “İslâm Öncesi 

Devir", "Hz. Peygamber Devri", "Hulefa-i Râşidîn Devri” ve "Ab-

dülmelik b. Mervan'ın Para Islahatı (Islahatü’l-Umle)”, "Madenî 

Paraların Mübadelesinde Faiz” konusu fıkhî açıdan tartışılmakta-

dır. Tebliğde son olarak Banknot ve kâğıt paraların İslâmî açıdan 

durumu “Felsler"e kıyasla araştırılmaktadır. 

Hamdi Döndüren, "İslâm’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon 

İlişkileri” başlığını taşıyan tebliğinde, bir önceki tebliğe paralel 

konuları yine fıkhî açıdan tartışma konusu yapmaktadır. Yalnız 
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bu defa tahlile "Enflasyon” faktörü de girmekte ve ayrıca yoğun-

luk merkezi felsler ile kâğıt paralar üzerine kaymış bulunmakta-

dır. Tebliğinin iki ana başlığı vardır: 

1. Para ve Enflasyon, 

2. İslâm Hukuku Kaynaklarında Enflasyon. 

İlk başlık altında İslâm para tarihi kısaca gözden geçirildik-

ten sonra, ikinci başlık altında felsler ile kâğıt paraların değerle-

rindeki sürekli düşüşlerin sonucu olan enflasyon; kâr ve alım-sa-

tım gibi çeşitli iktisadî ilişkilerde yol açtığı problemleri ve kısaca 

vadeli kâr işlemleri ile alım-satımda enflasyonun sebep olduğu 

değer kayıplarının nazar-ı itibara alınmayacağı kanaatinde olup, 

büyük ölçekli ve uzun vadeli kredi ihtiyacının ise "İnan Şirketi” ve 

"Mudârabe Şirketi” yoluyla çözülebileceği görüşündedir. 

Hüner Şencan, "Günümüzde Banka, Faiz Kredi Sorunları ve 

Müslümanca Tutum Arayışları başlığını taşıyor ve tebliğinin baş-

lığı içinde yer alan konularla Müslümanların karşılaştığı konuları 

sergileyerek bunların çözümsüz kalışının veya uygun ve yeterli 

çözümler bulunamayışının yol açtığı olumsuz sonuçları ve kayıp-

ları tartışma gündemine getiriyor. Hamdi Döndüren'in aksine, 

Hüner Şencan özellikle kâr işlemlerinde enflasyonun yol açtığı 

değer kayıplarını telâfi edebilecek (Konpanse) edecek bir endeks-

lemeye taraftar görünüyor. 

Toplantı neticeleri 1987 ve 1992 yıllarında yayınlanmıştır. 

Para, faiz ve İslâm konularında araştırma yapanların talepleri dik-

kate alınarak eser yeniden basılmıştır. 

33- BİLGİ, BİLİM ve İSLÂM-I 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 05 

İstanbul- 1992  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 104 sayfa 

Günümüz dünyasında bilimin dünyasından bilginin dün-

yasına doğru bir arayış başlamıştır. Bilim felsefesi, İslâmiyet'te 

ilim, İlim-İslâm münasebeti ve Kur'ân-ı Kerim'in ilâhî kaynaklı 
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olduğunun müsbet bilimlerle tesbiti ile ilgili olan bu eser, "Tabiî 

ve Sosyal İlimlerle İslâmî İlimler Arasındaki Münasebet” konulu 

seminerde sunulan tebliğlerle Bilgi, Bilim ve İslâm konuları, İlmî, 

felsefî ve İslâmî açıdan incelenmiş ve sonuçlar üzerinde tartışıl-

mıştır.  

Kitapta yer alan tebliğlerin içeriği hakkında şunları söyle-

mek mümkündür. 

İsmet Özel'in Bilimin Dünyasından Bilginin Dünyasına 

başlığını taşıyan tebliğ, "Bilim” ve "Bilgi” kavramları arasında ya-

pılan bir ayırıma dayanmaktadır. İsmet Özel ayrıca "İlim Dün-

yası”, "Bilimin Dünyası” ve "Bilginin Dünyası” şeklinde bir tasnif 

yaparak "Bilim Dünyası"nın belirli vasıflara sahip sınırlı sayıdaki 

profesyonellerin dışındaki insanlara kapalı olduğunu ve bugün 

insanların "Bilim Dünyası"nda değil, "Bilimin Dünyası"nda yaşa-

dıklarını vurgulamaktadır. Özel'e göre "bilimin dünyası, XVII. 

asırdan itibaren bilginin dünyasını yıkarak, önce Avrupa'dan baş-

lamak üzere adım adım bütün dünyada onun yerine hâkimiyet 

kurmuştur. 

Daha sonra "bilgi”, "Bilim” kavramlarını bilme eyleminde 

özne ve nesne alanında sergiledikleri özel tavırları açısından tah-

lil eden Özel tercihini "Bilgi” lehine ortaya koymakta ve yaşa-

makta olduğumuz "Bilimin Dünyası"ndan "Bilginin Dünyası"na 

geçmenin mümkün olduğunu söylemektedir. Ona göre bu geçi-

şin yolları ise ikidir: Din ve / veya Sanat.  

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre "İslâmiyet’te İlim” adlı teb-

liğinde İslâmiyet’te ilmin menşeinin Allah olduğu, İslâm âle-

minde ilimlerin tekâmülü İslâm dünyasında ilme karşı ilgisizleş-

menin başlaması ve bunun sebepleri; İslâm âleminde ilim ve tek-

nolojiye karşı ilmin yeniden canlanması ve ilim ilişkisi konularını 

işlemektedir.  
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Prof. Dr. Özemre ilimlerin tekâmülünün kısa bir tarihçesini 

vermekte ve insanlığın bilim tarihi içindeki yerine işaret etmek-

tedir. İlmî sahadaki bu tekâmülün XII. asırdan özellikle XIV. asrın 

ikinci yarısından itibaren durmasının sebepleri, ayrıca XIX. asrın 

başlarından itibaren İslâm dünyasında pozitif ilimlere karşı ilgi-

nin yeniden uyanması ve araştırma-geliştirme faaliyetleri bakı-

mından günümüzdeki durumun istatistikî ve karşılaştırmalı bir 

değerlendirilmesinin yapılması, son olarak "İlim-İman İlişkisi” 

başlığı altında ilmin, geliştiği çevrenin Hıristiyan Batı dünyasıyla 

İslâm'ın farklı durumlarına dikkat çekmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın tebliği "İlim-İslâm Münasebeti” 

başlığını taşımakta olup, İslâm kültür ve medeniyetinin ayırıcı 

özelliğinin "Bilim Kavramı” olduğunu, İslâm Medeniyetinin bir 

ilim medeniyeti olduğu iddiasına dayandırmakta ve bu iddiasını 

savunmak için Kur'ân, Hadis, Kelâm literatürüne ve özellikle 

İslâm tasavvufuna atıflarda bulunduktan sonra, Kur’ân'ın insanın 

ilmî anlayışında tarihte benzeri görülmeyen bir inkilâb vücuda 

getirdiği ve ilim zihniyetinin sadece İslâm fikir dünyasına değil, 

Yahudi ve Hıristiyan âleminde de yerleşmesine imkân hazırladığı 

tezini ileri sürmekte ve İslâm'ın ilim anlayışının; düzen fikri, tec-

rübî yaklaşım, bilginin sınırlılığı, bilimin otonomluğu ve tarafsız 

(Objektif) araştırma gibi kriterlerin ekseni etrafında hem tarihî, 

hem de karşılaştırmalı metodlara göre geniş bir şekilde tartış-

maktadır. 

"Kur'ân-ı Kerim'in ilâhî kaynaklı olduğunun müsbet ilim-

lerle tesbiti” konulu tebliğinde Karagülle, geleceğin dünyasının 

dindar bir dünya olacağını, fakat bunun için İslâm ilim adamları-

nın iki tür çabasına ihtiyaç bulunduğunu, bunlardan birincisinin 

kelâm ilminin yeniden tedvin edilmesi olduğunu söylemektedir.  

Karagülle, standart sayılardan ve ebcet hesabından hare-

ketle genel olarak atom ve atom ağırlığı örneği ve özel olarak da 

demir örneği üzerinde Kur'ân-ı Kerim ile pozitif ilimlerin ulaştığı 
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sonuçları mukayese etmekte ve şu hükme varmaktadır: "Modern 

ilimler, Kur'ân'ın ilâhî söz olduğunu isbat etmektedir. Bundan 

başka Kur'ân, bütün ilimlerde ilerlemenin yolunu göstermekte-

dir.  

Karagülle'nin tebliğindeki enteresan görüşlerden biri de 

kimyada Kur'ân-ı Kerim'den yararlanma imkânlarına bir örnek 

olmak üzere Mendelyef Cetveli veya Periyodik Cetvel'de element-

ler için, yine standart sayılar ve ebced hesabından hareketle yeni 

bir adlandırma yolu teklif etmesidir. 

34- FAİZSİZ YENİ BİR BANKA MODELİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 06 

İstanbul- 1987  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 263 sayfa 

Her dönemin bir mübâdele aracı, yani para birimi vardır. 

Faizsiz ortaklık sisteminde mübâdele aracı ise toprak, demir, 

buğday, altın, sikke, mal, işletme ve istahkâk gibi ortaklık pay se-

netleridir. Para ayrıca nakit olarak tedâvüldedir.  

Faizsiz Kredileşme Sistemi; Faizsiz Banka ve İşlevleri; Fai-

zin Tanımı ve Tarihçesi, Faizsiz Kredileşme ve Genel Hizmetler; 

Faizsiz Banka Modelinde Senet Çıkarılması ve Senet Çeşitleri; Se-

netlerin Karşılıkları ve Teminatı, Senetlerin Tedavülü ve Fiyatlan-

dırılması, Faizsiz Bankanın Kuruluşu, Teşkilâtlanması ve Yöne-

tim Şekli, Faizsiz Sistemde Kredileşme ve Kredi Müessesesi bu 

araştırmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır.  

İzmir Akevler Yapı Kooperatifi'nde faizsiz ortaklık sistemi-

nin mübadele aracı olarak ortaklık pay senetleri esas kabul edil-

miştir. Seminerde bu sistemlerin tedavülü, faizsiz ortaklık siste-

minde uygulanması, faiz yerine karşılıklı kredileşme sisteminin 

getirilmesi konuları tartışılmıştır. 

Tebliğciler dünya tarihini çeşitli merhalelere ayırmaktadır-

lar ve modellerini buradan elde ettikleri varsayımlara dayandır-

maktadırlar. Buna göre tarih, öncelikle kapalı ekonomi ve piyasa 

dönemlerine ayrılır. Piyasa dönemi de mal mübadelesi dönemi, 
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işçilik merhalesi ve ortaklık merhalesi diye ikiye ayrılır. Şu anda 

işçilik merhalesinde bulunmaktayız. 

Bu merhalenin oluşturduğu sistemler kapitalizm ve onun 

türevi olan sosyalizmdir. Faizli bankalar da bu merhalenin ku-

rumlarındandır. Yakın gelecekte ortaklık merhalesine geçilecek-

tir. Oluşturulacak yeni banka, faizsiz banka modeli, ortaklık mer-

halesinin temel kurumu olacak ve iktisadî dengesizliklerin gide-

rilmesinde aktif rol oynayacaktır.  

Kitapta modelin Batı merkezli tek düze bir gelişme varsayı-

mına ve tasarruf, sermaye birikimi, kredi, kalkınma, banka gibi 

kapitalist paradigmalara dayandığı konularında tenkitler yapıl-

mıştır. 

Eserde, sistemin uygulanması ile günümüzde karşılaşılan 

işsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlik, servetin belli 

ellerde toplanması gibi sorunlar çözülerek topyekûn ve hızlı bir 

kalkınma gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır. 

35- GENÇLİĞİN RÛHÎ ve MÂNEVÎ PROBLEMLERİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 07 

İstanbul- 1987  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 72 sayfa 

On dokuzuncu asırda dünyayı sarsmaya başlayan dinsizlik 

cereyanı önce Osmanlı toplumunu, sonra Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşını etkisi altına almıştır. Bu sebeple Tanzimat sonrası ve 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde uygulanan eğitim siste-

minde rûhî ve mânevî değerlere gereken önem verilmemiş, böy-

lece maddeye esir, mânevî zevk ve mutluluktan uzak, bahtsız bir 

neslin yetişmesine sebep olunmuştur. Mâsivadan, Allah'a kul 

olma neş'esinden mahrum, yalnız menfaatini, zevkini düşünen 

bir yeni nesil ortaya çıkmıştır. Bu nesil önce kendi, sonra ailesi ve 

çevresiyle çatışmalara girmiştir. Bu çatışmalar sonuçta tüm ülke 

genelinde bir anarşi ve kavga ortamı meydana getirmiştir. Her 

türlü yılgınlıklar, intiharlar, sapık düşünceler, yanlış ideolojilere 

esir olmalar, rûhî ve mânevî lezzetlerden uzak kalmanın bir so-

nucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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1985 yılının uluslararası gençlik yılı ilan edilmesi sebebiyle, 

konunun rûhî ve mânevî yönden ele alınmasını temin için vakfı-

mız "Gençliğin Rûhî ve Mânevî Problemleri” konulu bir ilmî top-

lantı düzenlemiştir. 07.12.1985 günü Marmara Üniversitesi Rek-

törlük Toplantı Salonu'nda çok sayıda araştırıcı ve ilim adamının 

iştirakiyle gençlik için önemli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Çocuklarımız bize birer maddî ve manevî emanettir. Çağ-

daş Gençliğin Rûhî ve Mânevî Problemlerinde Eğitim ve Öğreti-

min Yeri, Çağdaş Gençliğin Rûhî ve Mânevî hayatında Sosyo-Eko-

nomik Kaynaklı Problemler, Çağdaş Gençliğin Rûhî ve Mânevî 

Hayatında Psikolojik ve Ahlâkî Problemler, Çağdaş Gençliğin 

Rûhî ve Mânevî Hayatında Din Eğitimi ile İnanç ve İnanç Prob-

lemleri konularının ele alındığı bu çalışmada çocukların gönülle-

rine sevgi, saygı nakşetmek, akıllarına ilim ve irfan yazmak, mad-

deten ve mânen başarılı olmalarına çalışmak, onları zararlı akım-

lardan korumak, dinî ve millî kültürle beslemek, kendilerine 

doğru hedefler göstermek, problemleri ile ilgilenmek ve örnek 

çözümler sunarak emaneti korumak gerektiğine bu eserde dikkat 

çekilmiştir.  

Türkiye'de Eğitimden Doğan Gençlik Problemleri, Prof. Dr. 

S.Hayri Bolay; Gençliğin Rûhî ve Sosyal Problemi, Prof. Dr. Ad-

nan Ziyalar; Gençliğin Din Eğitimi ve İnanç Problemi, Dr. Emin 

Işık; Gençliğimizin Sağlığı, Prof. Dr. Münib Yeğin; Tarihî ve Kül-

türel Açılardan Gençlik Mes’elesi, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ta-

rafından ele alınmıştır.  

Bu kitapta XIX. asırdan itibaren dünyayı ve İslâm toplu-

munu sarsan Batılılaşma akımının gençliğimiz üzerinde yarattığı 

olumsuz ve yıkıcı tesirler, inançsız, idealsiz, maddeci bir gençlik 

yetiştirme gayretlerinin sonucunda görülen olumsuzluklar ile gü-

nümüzdeki maddî ve manevî terörün sebepleri ortaya konmaya 

çalışılmış, gençliğin Batılılaşmanın etkilerinden uzaklaşması, 

maddeci ve bencil olmaktan kurtarılması için eğitime düşen so-

rumluluk belirtilmiştir. 

Beslenme tarzlarının değişmesi, geleneklerin sosyal anla-

mını kaybetmesi, kültürel değişiklikler, arkadaşlık etme, eğlenme 

ve evlenme geleneklerinin ortadan kalkması, otorite boşluğunun 
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yabancılaşma, yalnızlık, dağınıklık ve saldırganlığa yol açması 

geçliğimizin bunalımlarını daha da şiddetlendirmiştir. Öte yan-

dan İslâm'ın da gençliğe sunulamadığı belirtilmiştir. Bu vakalar 

karşısında normal davranışlı bir gençliğin yetiştirilmesi için ge-

rekli olan tedbirlerin neler olduğu araştırılmış, İslâm'ın bile mad-

deci yaklaşımlarla ele alınıp ve bu doğrultuda din eğitimi veril-

mesinin zararlı sonuçları ortaya konulmuştur. Bu konuda aileye, 

devlete ve kitle iletişim araçlarına düşen görevlerin neler olduğu 

anlatılmıştır. Ayrıca gençliğin sağlığını olumsuz yönde etkileyen 

unsurlara temas edilmiştir. 

Kitapta son olarak gençliğin enerjisinin üretici ve yönetici 

yollara kanalize edilmesinin gereği ve bunun yolları belirtilmiş, 

kültürümüz ve tarihimizin gençlik konusunda da engin bir biri-

kime sahip olduğu gösterilerek bu birikimden nasıl faydalanıla-

cağına işaret edilmiştir. Bu eser Ferid Aydın tarafından Arapça’ya 

da çevrilmiştir. 

36- TÜRKİYE'DE ZEKÂT POTANSİYELİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 08 

İstanbul- 1987  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 136 sayfa 

Vakfımızca araştırması yaptırılan bu eserde Prof. Dr. Ali 

Özek, "Asr-ı Saadet'te Zekâtın Tatbikatı” adlı tebliği ile zekât mü-

essesinin kuruluş ve işleyici hakkında müdellel bilgiler ortaya 

koymuştur.  

Prof. Dr. Beşir Hatimoğulları, Altın ve Gümüş Gibi Değerli 

Madenlerde Zekât Potansiyeli adlı tebliği ile konunun günümüz-

deki durumunu ele almış ve istatistikî bilgiler vermiştir. 

İş Müfettişi Tahsin Sınav'ın, Ticaret Kesiminde Zekât Po-

tansiyeli adlı tebliği ile ticarî mallardan alınması gereken zekât 

miktarı üzerinde tahmini bilgiler vermiştir. 

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Türkiye'de Tarım Kesiminde 

Zekât Potansiyeli konusunu işlemiş ve ilgi çekici bilgiler vermiş-

tir. 
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Plânlama Uzmanı Sıddık Ensarî, Türkiye'nin Sanayi Kesi-

minde Zekât Potansiyeli adlı tebliğinde, sanayi mallarının zekâtı 

işlenmiştir. 

Yazar Ali Bulaç, Zekât kurumunun Manevî ve Sosyal An-

lamı konulu tebliğinde zekâtın sosyal hayattaki önemini dile ge-

tirmiştir. 

Akdedilen ilmî toplantıda konunun uzmanı ilim adamları 

tarafından tebliğler tartışılmış ve müzakere edilmiştir.  

Zekât, sosyal bir müessesedir. İslâm'ın XV asır önce kur-

duğu bu müessesenin amacı, topluma iç huzuru sağlamaktır. 

Dikkat edilirse, açık biçimde görülecektir ki, dün ve bugün dev-

letlerin aldığı vergiler, kâra ve kazanca dayanan vergilerdir. Hal-

buki zekât, gerçek anlamda bir mâliki bulunan servetlerden alı-

nan dinî bir vergidir. Hedefi ise, daha ziyade toplumun belli ke-

simine yardım sağlamaktır. İşte konuya bu yönü ile bakıldığı za-

man, zekâtın Allah tarafından kullarına emredilmiş mâlî bir iba-

det olduğu anlaşılır. Meselâ, hac, hem mâlî, hem de bedenî bir 

ibadettir. Namaz ile oruç ise sadece bedenî bir ibadettir. 

Kur'ân'da zekâtın sarf yerleri açık ve net olarak belirtilmiş-

tir. Bu yerler sekiz tanedir. Ancak, zamanla Müslümanlar ara-

sında yaygın hale gelen anlayışa göre zekât, fakir-fukaraya veril-

mesi gereken bir sadaka, bir yardımdan ibaret sanılmıştır ki, bu 

anlayış yanlıştır. Zira verilmesi gereken zekâttan fakirin payı % 

25'dir, % 75'i ise diğer hizmetlere harcanması gerekir. 

Şu husus açıkça anlaşılmalıdır ki, teknik alanda yapılan ye-

niliklerin benzerleri manevî alanda da yapılmalıdır. Hepimiz bu-

gün teknik alanda, araştıran dünyayı görüyoruz. Her sahada her 

gün yeni yeni icatlar yapılıyor. İslâmiyet yaşayan canlı bir dindir. 

Onun da yaşaması, canlılığını devam ettirebilmesi için gıdaya, 
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beslenmeye ihtiyacı vardır. İslâm'ın gıdası ve beslenmesi, Müslü-

manların hem maddî, hem manevî sahalarda yapacakları ilmî 

araştırmalar, gerektiğinde icatlardır.  

Hiç kimsenin yapılacak ilmî araştırmalardan İslâm hak-

kında endişe duymasına mahal yoktur. Geçmişte olduğu gibi, ilmî 

çalışmalar ve icatlar, bugün de İslâm'a güç katacak, onu sevilen, 

istenen bir nizam ve sistem haline getirecektir. Bu şekilde yap-

maya mecburuz. Aksi halde maddî ve manevî sahada geri kalırız. 

Bugün İslâm dünyasının çektiği sıkıntı, beklenen ilmî faaliyetle-

rin durmasındandır. 

Kısaca bu çalışmada, zekâtın Asr-ı Saadet'teki tatbikatı or-

taya konulmaya çalışılmış, bugün ülkemizdeki zekât potansiyeli 

hakkındaki bilgiler, konu ile ilgili belgeler araştırmacılar tarafın-

dan derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tar-

tışılmıştır. 

37- HZ. PEYGAMBER ve AİLE HAYATI 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 09 

İstanbul- 1988  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 336 sayfa 

 2. Baskı, 1989 464 sayfa  4. Baskı, 2016 464 sayfa 

Vakfımız, "Hz. Peygamber ve Aile Hayatı” konulu ilmî bir 

araştırma yaptırmış ve bu araştırma sonuçları 2-3 Nisan 1988 ta-

rihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Salo-

nu'nda, halka açık bir toplantıda müzakere edilmiştir. 

"Kur'ân-ı Kerim'e Göre Beşer ve Rasûl Olarak Hz. Peygam-

ber'in Vazife ve Salâhiyetleri, Yahudi ve Hıristiyan Mukaddes Me-

tinlerinde Peygamberlik ve Peygamber Evlilikleri, Kendi Dilinden 

Hz. Peygamber, Hanımlarının Dilinden Hz. Peygamber, Sün-

net'in Bütünlüğü, Bağlayıcılık bakımından Rasûlullah'ın Davra-

nışları, İslâm'da Aile, Rasûlullah'ın Evliliklerinde Krononolojik 

Yapı, Hz. Peygamber'in Evlilikleri ile İlgili Âyetlerin Toplu Değer-
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lendirilmesi, Teaddüd-i Zevcât, Türk Aile Yapısı ve Batı Avru-

pa'daki Bazı Değişmeler, Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygam-

ber, Peygamber Ailesinin Gelirleri, Geçimi ve Bıraktığı Miras, Hz. 

Peygamber'in Özel Hayatı ile İlgili Rivâyetler ve Bunların Eğitim 

Değeri, Hz. Peygamber'e Saygısızlığın Dinî Hükmü” konularında 

sunulan tebliğlerle Peygamber Efendimiz'in aile hayatı dinleyici-

lere aktarıldığı gibi toplantı metinleri de kitap haline getirilerek 

neşredilmiştir. İlk baskısı biten bu eser, gözden geçirilerek yeni-

den bastırıtılmıştır. 

Rasûlullah (s.a.v.), bizim için yegâne örnektir. el-Mümte-

hine Sûresi’nin 4. âyetinde Allah Teâlâ, “İbrahim’de ve O’nunla be-

raber iman edenlerde sizin için uyulmaya değer güzel bir örnek var-

dır...”; aynı sûrenin 6. âyetinde ise, “Andolsun, sizden Allah’a vâsıl 

olmayı dileyen ve âhirette kurtuluşu isteyenler için peygamberlerde 

nice güzel örnekler vardır.” ayrıca el-Ahzab Sûresi’nin 21. âyetinde 

de "Andolsun sizden Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar 

için Allah Rasûlü Muhammed’de nice güzel örnekler vardır.” buyu-

rulmuştur. 

Hz. Âişe’ye Rasûlullah’ın (s.a.v.) ahlâkı sorulmuş, “O’nun 

ahlâkı Kur’ândan ibaretti.” demiştir. el-Enbiya Sûresi’nin 107. âye-

tinde Allah tarafından bütün insanlığa rahmet peygamberi olarak 

gönderildiği ilân edilerek “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik.” denilmiştir. O halde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zâtı 

ve davranışları, gerek Kur’ân-ı Kerim’i anlamada ve gerekse 

İslâm’ı tatbikte tüm Müslümanlar için ana esastır. 

İşte bu gerçekleri vurgulamak üzere İslâmî ilimler alanında 

ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak amacıyla ku-

rulmuş bulunan İSAV (İslâmî İlimler Araştırma Vakfı), bu kez 

aynı gâyeleri paylaşan Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

Vakfı ile müştereken Hz. Peygamber ve Aile Hayatı konusunu, 

tartışmalı ilmî toplantılar serisi içinde 2-3 Nisan 1988 tarihlerinde 
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Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı salonlarında ger-

çekleştirmiştir. 

Hz. Peygamber ve O’nun temiz eşlerine karşı özellikle son 

bir yıldır bazı basın-yayın organlarında, cehâlet ve ard düşünce 

ürünü olduğunda şüphe bulunmayan çirkin, seviyesiz ve ilmîlik-

ten uzak saldırılarda bulunulduğu ve bu durumun Müslüman ka-

muoyunu fevkalâde üzdüğü de gözlenmiştir. Hem bu yayınlara 

ilmî bir cevap vermek, hem de konuya ait dinî gerçekleri değişik 

boyutlarıyla bir kez daha ortaya koymak maksadıyla düzenlenmiş 

olan bu ilmî toplantıda sunulan tebliğ metinleri ve onlar hak-

kında yapılan ilmî tenkid ve katkılardan müteşekkil toplantı me-

tinleri, daha geniş toplulukların faydalanması için bastırılmıştır.  

Bu eserde pekçok ilim adamının kendi ihtisas sahalarında 

hazırladıkları tebliğler mantıkî olarak sıralanmış, eserin Türkçe 

özeti çıkarılmış ve ayrıca Türkçe bilmeyen okuyuculara da belli 

ölçüde faydalı olmak gayesiyle kitabın özeti Arapça’ya ve İngi-

lizce’ye tercüme edilerek eserin sonuna eklenmiştir. 

38- MUKAYESELİ HUKUK ve UYGULAMA AÇISINDAN 

İŞÇİ-İŞVEREN MÜNASEBETLERİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 10 

İstanbul- 1990  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 395 sayfa 

Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki münasebet çok eskilere 

dayanmaktadır. Ancak sanayi inkılâbından sonra bu münasebet-

lerde çalışanlar aleyhinde ciddi ve büyük değişmeler olmuştur. 

Bu değişme ve gelişmelerin tesbiti ve bu münasebetlerden doğan 

problemlere ışık tutması amacı ile vakfımız bo konuların araştı-

rılmasını hedeflemiştir. 

Bu ilmî araştırmada "İşçi-İşveren İlişkileri, Mukayeseli Sis-

tem Analizi, İş Hukuku ve Temel Kavramlar, Eski ve Yeni Huku-

kumuzda İşçinin Çalışma Süresi, İstirahat, Tatil ve İbadet Hakkı, 

İslâm Hukuk Hayatında ve Tatbikatta Ücret, Hizmet Akdinin 
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Sona Ermesinin Sonuçları, Ücret Sistemleri ve Ücretle İlgili Bazı 

Öneriler, İşçi-İşveren Anlaşmazlıklarında Çözüm Yolları, Devlet 

ve İşçi-İşveren İlişkileri, Sendikaların Kurulması, Faaliyetleri ve 

Toplu İş Sözleşmeleri Yapma İmkânları, İslâm Ülkelerinde İşçi-

İşveren Münasebetleri, Kuveyt Hukuk Sistemi ve İş Hukuku Mev-

zuatı” konularında tebliğler hazırlanmış ve bu tebliğler 12-13 Mart 

1988 tarihlerinde yapılan iki günlük ilmî toplantıda tartışılmış ve 

toplantı metinleri yayına hazırlanarak kitap halinde neşredilmiş-

tir. 

39- SOSYAL DEĞİŞME ve DİNÎ HAYAT 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 11 

İstanbul- 1991  1. Baskı, , Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 144 sayfa 

İstanbul- 2005  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 160 sayfa 

Her toplumda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da içti-

maî ve ahlâkî değişme ve gelişmeler olmaktadır. Elbette bu değiş-

melerin çeşitli sebep ve sonuçları vardır. Bu umumi değişme es-

nasında dinî hayatta da bazı değişmeler olduğu bir gerçektir. Esa-

sen zaman içinde dinin kendisi de toplumsal yapıyı değiştirmede 

önemli bir unsur olmuştur. Dünyada meydana gelen yeni değiş-

melerin dinî esaslara göre ve bu esasların rûhuna ters düşmeye-

cek tarzda gelişmesinin yolları ve çareleri aranmalıdır. Bu ise, in-

sanların, toplumların içtimaî ihtiyaçlarına ve dinî hayat modeli-

nin çözüm getirmesi ile mümkün olabilir. 

Vakfımızca bu konuda halka açık tartışmalı ilmî bir top-

lantı tertip edilmiş ve bu toplantıda, "Değişen Toplum ve Değiş-

meyen Değerler", "Sosyal Değişme ve Dini Hayat", "Sosyal De-

ğişme ve İslâm Hukuku", "İslâmî Yapımız İçinde Devlet Yapımı-

zın Değişmesi", "İnsan-kültür ve Türkiye'de kültür mes’elesi” ile 

"Sosyal değişmenin dinî hayata etkisi” konularında tebliğler so-

nulmuş, konu tartışmaya açılmış, müzakere edilmiştir ve elde 

edilen neticeler kitap halinde neşredilmiştir. 
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40- BİLGİ, BİLİM ve İSLÂM-II 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 12 

İstanbul- 1992  1. Baskı, 192 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm 

İstanbul- 2005  2. Baskı, 344 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

Bilgi, bilim konusu bütün ilimleri ilgilendiren hayatî bir un-

surdur. Ayrıca hayat tarzı ile düşünce bir bütündür. Bu bütün, 

bilgi edinmeyi kendisine mahsus kılıyor. Kültürü belirleyen işte 

bu bütündür. Kültürün bilgiyi ele alışı o kültürün dili ve tarihini 

gerektirir. Bunlar bilinmeden gerçekler doğru olarak ortaya ko-

namayacaktır. Batı'da olduğu gibi ülkemizde de bilgi ve bilim ko-

nusu incelenmektedir. 

Vakfımız öncelikle sosyal konuların incelenmesini hedef al-

mış ve sosyal ilimler arasında yer alan bilgi, bilim konusunu ele 

alarak ilmî araştırmalar yaptırmıştır. Yapılan inceleme ve araş-

tırma sonuçları "Bilgi, Bilim ve İslâm I” olarak daha önce yayın-

lanmıştır.  

Aynı konuda 25-26 Kasım 1989'da yapılan bu ikinci tartış-

malı ilmî toplantıda "Zihniyet ve Bilgi", "İslâm ve Bilim Tartışma-

larında Temel Yaklaşımlar", "İslâm ve Pozitivizm", "Müslüman ve 

Bilgi", "Sosyal Bilimlerin Evrenselliğine Yönelik Metodolojik Bir 

Kritik ve Sosyal Bilimlerin İslâmîleşmesi", "İktisadî Düşüncenin 

Lâikleşmesi", "Post-Modern Epistemolojiler ve Modern Bilim", 

"Post-Modernizm Çerçevesindeki Tartışmalar” üzerine tebliğler 

sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Toplantı sonuçları "Bilgi, bilim 

ve İslâm-II” adı ile neşredilmiştir. 

Konunun önemime binaen ve konu bütünlüğünü sağlamak 

maksadıyla aynı konudaki iki eser 2005 yılında “Bilgi, bilim ve 

İslâm I–II” olarak bir arada yeniden bastırılarak ilgilenenlerin hiz-

metine sunulmuştur. 

41- GÖRSEL SANATLAR ve İSLÂM 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 13 

İstanbul- 1993  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 88 sayfa 
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Her biri ayrı bir sanat dalı olan "Sinema-Tiyatro ve Çizgi 

Film” konuları günümüzde başlı başına bir kültür iletişim aracı 

olarak kullanılmaktadır. Kendi anlayışı içerisinde topluma kül-

tür, ahlâk ve düşünce açısından belli bir hayat felsefesi veren ve 

eğitici özelliği bulunan bu sanat dallarında Müslümanların da et-

kili ve faydalı hizmetler yapması gerekmektedir.  

Vakfımız bu düşüncelere ışık tutmak üzere 18 Mart 1991 ta-

rihinde ilmî bir müzakere toplantısı tertiplemiş sinema, tiyatro 

ve çizgi film konularında uzman elemanların fikir ve tekliflerini 

almış, tiyatro ve çizgi filmle ilgili sanat dallarının problemleri 

üzerinde durulmuş, meselelerin halli için nelerin yapılabileceği 

ele alınmış ve varılan neticeler ilgililere ulaştırılmak üzere "Görsel 

Sanatlar ve İslâm” adı ile neşredilmiştir. 

42- RİSK SERMAYESİ-ÖZEL FİNANS KURUMLARI ve 

PARA VAKIFLARI 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 14 

İstanbul- 1993  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 144 sayfa 

Tansu Çiller ve Murat Çızakça tarafından hazırlanan ve İs-

tanbul Sanayi Odası tarafından 1989 yılında neşredilen "Türk Fi-

nans Kesiminde Sorunlar ve Reform Önerileri” konulu eserde 

ileri sürülen reform önerileri ile İslâm Bankaları'nın yatırım port-

föylerinde Murâbaha'dan Mudârabe'ye yönelerek birer Risk Ser-

mayesi kurumuna dönüşmelerine yönelik teklifler 18 Şubat 1990 

tarihinde ilmî bir müzakere toplantısı tertiplenmiş, Murat 

Çızakça tarafından ilmî heyete arz edilen teklifler tartışılmış, ya-

pılan tenkit ve değerlendirmelerden sonra varılan neticeler ile 

Bursa Kadı Sicilleri arasında yer alan, araştırma konusu ile ilgisi 

bulunan "Vakıf Tahrir Defterleri"ndeki 1800 para vakfı bu eserde 

bir araya getirilerek neşredilmiştir.  
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Eser, dört bölümden teşekkül etmiş olup birinci bölümde 

"Model” takdim edilmiş, ikinci bölümde "Model Üzerinde Tartış-

malar”a yer verilmiş, üçüncü bölümde "Tarihsel Uygulama İçeri-

sinde Para Vakıfları” konusu ele alınmış, son bölümünde ise "Para 

Vakıfları ve Risk Sermayesi” üzerinde durulmuş, "Para Vakıfları-

nın Yaşadığı Süreler ile Para Vakıflarında Kâr/Sermaye Oranları” 

kitaba ek olarak verilmiştir. 

43- SİGARA ve İNSAN SAĞLIĞI 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 15 

İstanbul- 1993  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 64 sayfa 

İstanbul- 2016  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 72 sayfa 

Bugün sigara, alkollü içkiler gibi tüm ülkeler için büyük bir 

problem olma karakterini sürdürüyor. Bilhassa sigara eski devir-

ler-de görülen salgın hastalıklar gibi bir yayılma gösteriyor. Bir 

farkla ki, salgın hastalıklar meselâ veba eski toplumları kırıp ge-

çirir; niha-yet sönüp giderdi. Halbuki bugün sigara gittikçe artan 

bir şekilde insan sağlığını tehdit ediyor. Tabiatıyla bunda sigara 

imâl edip sa-tan devlet idarelerinin payı büyüktür.  

Bugün sadece erkekler değil, hanımlar, çocuk denecek yaş-

taki delikanlılar sigara içiyor. Ancak, modern telâkkilere kapılan 

hanımlar hariç, Türk anasının içmediğini söylemeliyiz. Gerçekten 

toplumumuzda sigara, alkollü içkiler hergün biraz daha artan bir 

şekilde insan sağlığını tehdit eden kötü bir alışkanlık haline gel-

miştir.  

Sigara içmenin insan sağlığı için ne derece zararlı olduğu 

artık herkesçe kabul edilmektedir. Vakfımız bu konunun bir de 

tıbbî yönden araştırılıp tedkik edilmesinin uygun olacağı kanaa-

tiyle uzman doktorlardan teşekkül eden bir ilim heyetine konuyu 

inceletmiştir.  

08 Haziran 1991 ve 26 Ekim 1991 tarihlerinde, İSAV Vakıf 

Merkezi’nde yapılan panelde insan sağlığı ve sosyo-ekonomik 
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açıdan sigaranın zararlarından bahsedilmiştir. Ancak bu zarar-

lara, sigaranın sebep olduğu hastalıkların tedavi masrafları, iş 

gücü ve iş günü kayıplarına bağlı ekonomik zararlar, trafik kaza-

ları sebebiyle ortaya çıkan zararlar ile kaybolan canlar buna dâhil 

değildir. Bu mülâhaza ile alkollü içkiler gibi sigaraya karşı etkili 

bir savaş açılması gerektiği neticesine varılmıştır.  

Toplantıda sunulan tebliğler, Sigaranın kalp-damar hasta-

lıklarına, solunum ve sindirim sistemlerine, insanın seksüel ha-

yatına ve ruh sağlığına zarar verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca 

sigara alışkanlığının tedavisi ile sigarayı bırakma metodları üze-

rinde durulmuş, sigaranın sosyo-ekonomik zararlarına temas 

edilmiş. "Sigaranın zararı kesin ve umumi olarak tıbben sabit ise 

dinen de haramdır, içilmez, caiz değildir. Aksi takdirde mübah-

tır” hükmüne varılmıştır. 

Neticede Sağlık Bakanlığı tarafından teklif edilerek Tütün 

Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 

7/11/1996 tarih ve 4207 sayılı kanun çıkarılmış ve “19 Temmuz 

2009 tarihi itibariyle ikãmete mahsus konutlar hariç olmak üzere, 

kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek 

ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve 

lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların 

kapalı alanlarında, taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere kara-

yolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, 

özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta 

öğrenim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumlarının, dersha-

nelerin, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı alanları ile bir-

likte açık alanlarında, apartmanların merdiven boşlukları ve 

asansörü gibi kapalı ortak kullanım alanlarında tütün ve tütün 

ürünlerinin kullanılması yasaklanmış, Vakfın gerçekleştirdiği Si-

gara ve İnsan Sağlığı toplantısı semeresini yıllar sonra vermiştir. 
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44- ASRIMIZDA MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN MÜNASE-

BETLERİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 16 

İstanbul- 1993  1. Baskı, 182 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

İstanbul- 2005  2. Baskı, 208 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

Hıristiyanların misyoner faaliyetlerini dünya çapında de-

vam ettirdiği hepimizce malumdur. Ülkemizde de aynı faaliyetler 

hızla ve yoğun bir şekilde devam ettirilmektedir. Özellikle dinî 

bilgileri zayıf insanlar seçilerek onlar üzerinde etkili olunmakta-

dır. Ayrıca maddî imkânı kıt insanlara maddî destek sağlamak su-

retiyle kazanılmaya çalışılmaktadır.  

Diğer taraftan üst seviyede de diyalog çalışmaları sürdürül-

mektedir. Bütün bunların amacı, Avrupa'da her geçen gün zayıf-

layan Hıristiyanlık inancını yaymak ve kuvvetlendirmektir. Diğer 

taraftan, İslâm'ın yeryüzüne propagandasız yayılması Hıristiyan 

âlemini rahatsız etmekte, kilise çevrelerini endişelendirmekte ve 

oldukça rahatsız etmektedir. 

Müslüman-Hıristiyan münasebetleri İslâm'ın gelişiyle baş-

lamıştır. İslâm, bütün dinleri kucakladığını vurgulamış ve insan-

ları doğru inanca davet suretiyle diyaloğu başlatmıştır. Ancak, II. 

Vatikan Konsili'nden (1962-65) sonra resmen gündeme gelen di-

yalog fikri ile "insanlık dini” ve "müşterek din” teorisinin gayesi, 

İslâm Dini'nin etkisini azaltmaktır.  

Ekim 1991'de vakfımızca bu konuda tartışmalı ilmî bir top-

lantı tertip edilmiş, ilim adamlarına ve halka açık bu toplantıda, 

Müslüman-Hıristiyan diyaloguna genel bakış, Kur'ân-ı Kerim'e 

göre Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar, Hz. Muhammed devrinde 

Müslüman-Hıristiyan münasebetlerine bir bakış, Hıristiyanların 

İslâm'a bakışı, Osmanlı Devleti'nin Hıristiyanlarla münasebetleri, 

Günümüzde Doğu Hıristiyanlığı konularında tebliğler sonulmuş, 

tartışma ve müzakereler yapılmış ve toplantılardan elde edilen 
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neticeler "Asrımızda Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri” adı ile 

neşretilmiştir. 

Toplantıda sunulan tebliğlerde Türk halkı bu konuda ay-

dınlatılmaya çalışılmış ve Kur'an-ı Kerim'in, Hıristiyanlara karşı 

tavrı, Hz. Peygamber'in onlarla münasebetleri, tarih boyunca 

Müslümanların Hıristiyanlara karşı tavrı, buna karşılık Hıristi-

yanların İslâm'a bakışı verilerek, diyalog faaliyetinin mahiyeti, 

gerçek sebepleri ortaya konulmuş ve tarih boyunca Müslüman-

larla bir arada yaşayan Hıristiyanlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Kısa sürede biten eserin ikinci baskısı yapılarak ilgilenenlerin hiz-

metine sunulmuştur.  

45- İSLÂM'DA AİLE ve ÇOCUK TERBİYESİ-I 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 18 

İstanbul- 1994  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 352 sayfa 

İlim ve teknolojiyi insan yapıp ve ürettiğine göre insanın 

buna iyi yetişmesi şarttır. İnsanın yetiştirilmesi ise, çocuk terbi-

yesinin iyi ve doğru yapılmasına bağlıdır. Bu ise aile ocağında ger-

çekleşmektedir.  

İnsanın yetişmesinde eğitim ve öğretimin yanında terbiye 

sisteminin de önemi büyüktür. Çocuk terbiyesinde inanç sistemi 

ve ahlâk kaideleri, aile ve çocukla ilgili mes’eleler, beşerî hayatı-

mızı ilgilendiren en mühim hususlardan biridir. İnsanlarını iyi 

yetiştirmeyen, terbiye edemeyen cemiyetler başarılı olamamak-

tadır. En iyi insan yetiştirme yeri aile yuvasıdır. Terbiye konusu 

bugüne kadar batılı kaynaklara göre değerlendirilmiş, terbiyeye 

yönelik mes'eleler maalesef kendi değerlerimize göre incelenme-

miştir.  

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal kriz ve anarşinin 

sebebini terbiye sistemimizin gayr-i millîliğinde aramak lazımdır. 

Bu düşünceden hareketle vakfımız, terbiye metodlarını araştır-
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mayı planlamış ve konunun ciddi bir şekilde ele alınması gerek-

tiğine inanarak Prof. Dr. İbrahim Canan nezaretinde iki yıl süren 

ciddi bir araştırma, inceleme yaptırmıştır.  

Terbiye konusu 15-17 Ekim 1993 tarihleri arasında Harran 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İSAV ve ŞURKAV işbirliği ile Şan-

lıurfa'da tertiplenen toplantıda halka arz edilmiş, otuz üniversite 

öğretim üyesi toplantıya iştirak etmiş, konu bütün yönleriyle mü-

zakere edilmiş, tenkit ve tavsiyeler değerlendirilmiş ve toplantı 

metinleri İslâm'da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I adı ile neşredilmiştir.  

46- MESKEN ve MESKEN MİMARİMİZ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 20 

İstanbul- 1995  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 160 sayfa 

"Bir Müslamanın Evi Nasıl Olmalıdır?” sorusundan hare-

ketle bir Müslüman’ın oturduğu evi, gerek çevre, gerek plan ve 

gerekse yapı, tanzim ve tefriş bakımından İslâm'ı yaşamaya uy-

gun olması için nelerin gerektiğinin araştırılması gerektiği kana-

atine varılmış, 1987 yılında bu araştırma başlatılmış ve Prof. Dr. 

Ferruh Müftüoğlu başkanlığında teşkil edilen bir ilim hey'etince 

konu incelenmiştir.  

Kur'ân-ı Kerim'de Mesken, Peygamberimiz’in Mesken 

Telâkkisi, Meskenle İlgili Fıkhî Meseleler, Tarihî ve Mahallî Özel-

likleri ile Geleneksel Tür Evi, Osmanlı Mahallesinde Beşerî Mü-

nasebetler, Mesken Mimarimizin Temel Meseleleri, Mesken ve 

Çevrenin Psiko-Sosyal Tesirleri, İnsan Yapısı, Çevrenin 

Tekâmülü, Dil ve Edebiyatımızda Mesken ve Meskenimizde Ede-

biyat, Millî Kültür Açısından Mesken İle İlgili Bazı Tesbit ve Tek-

lifler konu başlıklarını ihtiva eden tebliğler Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Nuri Sevil Salonu'nda halka açık yapılan Tartış-

malı İlmî Toplantıda konu çeşitli yönleriyle müzakere edilmiş ve 

toplantı metinleri gözden geçirilerek 1995 yılı içinde yayınlanmış-

tır. 
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47- SOSYAL HAYATTA KADIN 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 21 

İstanbul- 1996  1. Baskı, 336 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

İstanbul- 2005  3. Baskı, 386 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

Asrımızda kadın hakları tartışma konusu olmuştur. Çünkü 

birçok toplumlarda kadın şahsiyetini kaybetmiş, teşhir aracı ha-

line getirilmiştir. İş hayatına atılan kadınlara ise güçlerinin üze-

rinde iş yaptırılmaktadır. Bu haliyle dünyada kadın, hem üreten 

hem ezilen bir duruma getirilmiştir.  

Günümüzde bir kısım kadınlar, dinin, örf ve âdetlerin çir-

kin saydığı işleri pervasızca yapmakta, aynı amacı taşıyan kimse-

lerce de itibar görmektedir. Halbuki bu yanlış bir yol olup ahlâkî 

değerlere, gelenek ve göreneklere bağlı kalanlara haksızlık edil-

mektedir. 

Kadının İslâm'a göre hakları, sorumluluklarının neler ol-

duğu hususunda ciddi bir araştırma yapılması gerektiği kanaatine 

varılarak Vakfımızca "İslâm'dan Önce Kadın, Kur'ân'a Göre Kadın 

Hakları, Hz. Peygamber Devrinde Kadın, İslâm'da Kadının Ça-

lışma Şartları, Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası 

Gelişmeler, Kadının Çalışmasının Sosyo-Ekonomik Gelişimi, 

Türk Hukukunda Kadının Çalışma Hakkı İle İlgili Düzenlemeler, 

İktisadî Organizasyonlarda Kadın İşgücü ve Verimlilik, İslâm Hu-

kukunda Toplum İçerisindeki Aktivitesi Açısından Kadın, Günü-

müzde Ailede Meydana Gelen İhtilâflar ve Sebepleri, Toplumu-

muzda Kadını Çalışmaya İten Sebepler ve Bunun Sonuçları, Gü-

nümüzde Çalışan Kadının Problemleri” konularında ciddi ve ilmî 

bir araştırma yaptırılmış ve hazırlanan tebliğler 5-6 Şubat 1994 

tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nuri 

Sevil Salonu'nda "İslâm Toplumunda Kadının Sosyal Hayata Ka-

tılımı” başlığı ile halka açık tartışmalı ilmî toplantıda müzakere 

edilmiştir. Toplantı metinleri 1996 yılı içinde neşredilmiş, ihtiyaç 

üzere eserin 2005 yılında ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir. 
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48- İSLÂM'DA AİLE ve ÇOCUK TERBİYESİ-II 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 22 

İstanbul- 1996  1. Baskı, 352 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 

İstanbul- 2005  2. Baskı, 352 sayfa, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm.  

İnsanın iyi yetişmesi şarttır. Bu ise, çocuk terbiyesinin iyi ve 

doğru yapılmasına bağlıdır. İlk ve asıl terbiye aile ocağında ger-

çekleşir. İnsanlarını iyi yetiştirmeyen cemiyetlerin hali gözler 

önündedir. Terbiyeye yönelik meseleler bugüne kadar maalesef 

kendi değerlerimize göre incelenmemiştir. Vakfımız terbiye ko-

nusunu ciddi bir şekilde araştırmak üzere Prof. Dr. İbrahim Ca-

nan nezaretinde ilim adamlarına havale etmiş; hazırlanan tebliğ-

ler Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İSAV ve ŞURKAV işbir-

liği ile Şanlıurfa'da 15-17 Ekim 1993 tarihleri arasında tartışmalı bir 

ili toplantıda müzakere edilmiş, toplantı sonuçları İslâm'da Aile 

ve Çocuk Terbiyesi-II adı ile neşredilmiş; aynı konunun araştır-

masına devam edilmiş ve hazırlanan çalışma sonuçları 18-20 Ka-

sım 1994 tarihlerinde tertiplenen toplantıda müzakere edilmiş, 

tenkit ve tavsiyeler değerlendirilmiş ve toplantı metinleri 1996 yı-

lında neşredilmiştir. 

Eserde ele alınan konu başlıkları ve tebliğciler şöyledir:  

İslâm’da Aile Terbiyesi, Prof. Dr. İ. Canan; Nasıl Bir Aile, 

Prof. Dr. Asaf Ataseven; İslâm’a Göre Kadının Talim ve Terbiyesi, 

Doç Dr. Mehmet Faruk Bayraktar; Ailede Çocuğun Ahlâkî Terbi-

yesi, Doç. Dr. Mahmut Çamdibi; Eğitim ve Öğretim Kurumu Ola-

rak Ahlâk, Doç. Dr. Mikail Bayram; Kur’ân-ı Kerim’e Göre Çocuk 

Terbiyesi, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı; İslâm’a Göre Çocuk Terbi-

yesinde Annenin Yeri, Nurten Çevikoğlu; Yetişkin Eğitimi ve Hz. 

Peygamber’in Tatbikatı, Selçuk Coşkun; Ailede Verilecek Din Eği-

timinde Genel Prensipler, Dr. Mehmet Emin Ay; İslâm’da Kadının 

Önemi ve Yeri, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Etöz. 
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49- NAZARİYAT ve TATBİKATTA PARA VAKIFLARI  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 23 

İstanbul- 1998  1. Baskı, 2005  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 

cm. 304 sayfa 

Bugünkü ekonomik hayatımızda finansman ihtiyacı had 

safhaya ulaşmıştır. Artık kimse karşılıksız borç vermek istemediği 

gibi, serveti olanların bir kısmı ise var olan kısmî varlıklarını iyi 

değerlendirememekte, yatırıma dönmesi gereken küçük-büyük 

sermaye birikimleri âtıl vaziyette kalmaktadır. Esasen bu durum, 

elde edilen servetin tekrar topluma kazandırılması esasına ters 

düşmektedir.  

Herkesin az veya çok paraya ihtiyacı vardır ve insanların bir 

kısmı günlük giderlerine harcamak için paraya ihtiyaç duyarken 

bazı kimseler elindeki parayı değerlendirmek ister. Buna mukãbil 

bir kısım yatırımcıların da kuracakları veya çalıştırmakta olduk-

ları müesseseler için sermayeye ihtiyaçları olur. İşte bu ihtiyaçla-

rın bir kısmının finansmanına nümûne çözüm teşkil edebilecek 

şekilde yaygınlık kazanan; asırlar boyu yaşayıp tatbikat sahası bu-

lan; fakat çeşitli sebeplerle devrini tamamlayıp uygulamadan 

kalkması sebebiyle bugün için unutulan, paraya ihtiyaç duyanlara 

ödünç veya sermaye temin etme yollarından biri olan "Para Va-

kıfları” üzerinde ciddi bir çalışma yapılması gerektiği düşünce-

siyle bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada önce vakıfla ilgili önemli ıstılahlar incelenmiş, 

ko-nunun esasını teşkil eden para vakıfları üzerinde detaylıca du-

rul-maya çalışılmış, bu vakıflar hakkındaki hükümleri tesbit için 

şer‘î deliller tedkik edilmiş, Kur'ân, hadîs-i şerîfler ve fıkhî eser-

lerde geçen vakıfla ilgili hükümler incelenmiş, sahabe dönemine 

ait vakıfla ilgili hükümler tedkik edilmiş, mezhep imamlarının 

vakıf hakkındaki görüşleri serdedilerek bu konuda ulemanın tar-

tışmaları, leh ve aleyhteki görüşleri zikredilmiştir. 
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Para vakıflarının cevazı ve adem-i cevazı ile ilgili müna-

kaşa-lara temastan sonra müstakıllen, gayr-i menkûlle beraber 

veya yal-nız menkûlle birlikte vakfedilen paraların işletilmesi, ne-

malandırıl-ması konusu ele alınmış, vakfedilen paraların iş ortak-

lığı şeklinde işletilmesi sebebiyle mudarabe şirketinin şartları, çe-

şitleri, mudaribin hukûkî tasarrufları üzerinde kısmen durulmuş-

tur.  

Vakıf paraları borç verilerek işletildiğinden ikraz, idane ve 

icar konularına da yeterince temas edilmiş ve bu hususta Şer‘iyye 

Sicilleri'ndeki vesikalardan faydalanılarak mevzu açıklanmaya 

çalı-şılmış ve vakıf paraların işletilmesiyle yakından ilgisi bulu-

nan mu‘âmele-i şer‘iyye konusuna girilerek bu husustaki görüşler 

ile vakıf paralarının işletilmesine temas edilmiştir.  

Şer‘î Siciller Arşivi'nde muhafaza edilen 9.872 sicil arasında 

bulunan vakıf paralarına ait vakfiyeler, hicrî 953 yılına ait İstanbul 

Vakıf Tahrir Defteri'ndeki nukûd-ı mevkûfe zabıtları, Meşihat-i 

İslâmiyye Arşivi'nde bulunan muhasebe defter kayıtları, yine Me-

şihat-i İslâmiyye'den müdevver fetvâ kitapları ve diğer vesikalar-

dan hareketle para vakıfları konusu belgeler ışığında değerlendi-

rilmeye çalışılmıştır.  

Tarih vesikaları arasında yer alan vakfiye ve muhasebe ka-

yıtlarından hareketle tesbit edilen para vakıfları nazarî ve tatbikî 

olarak Dr. İsmail Kurt tarafından araştırılmış, Kur’ân ve Sünnet'te 

geçen vakıfla ilgili hükümler, sahabe dönemine ait vakıf uygula-

maları, müctehid imamların ve ulemanın vakıf hakkındaki görüş-

leri değerlendirilmiş, vakfın muşrûiyeti ve lüzumu ile ilgili hü-

kümlere yer verilmiş vakıf paraların mu'amele-i şer'iyye yolu ile 

işletilmesi mes'elesi üzerinde durulmuş, vakıf paralardan borç 

verme yolları belirtilmiştir.  

Nukûd-ı mevkûfe ile ilgili bazı hükümler ele alındıktan 

sonra vakıf tahrir ve muhasebe defterlerinde zikredilen para vak-

fiyeleri de ele alınarak konu misallerle anlatılmaya çalışılmıştır. 
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Ayrıca fetva kitaplarında geçen konu ile ilgili fetva metinlerine 

yer verilmiş, kadı sicillerine kaydedilen vakıf mu'ameleleri ile il-

gili vesikalardan numuneler serdedilmiş, konu ile ilgili araştırma 

yapacak araştırmacılara rehberlik edecek mahiyette İstanbul Şer'î 

Mahkemelerde tescil edilen dört bine yakın para vakfiyelerinin 

listesi verilmiştir. 

Hulasaten bu çalışmada, vakıf müessesesinin hukûkî, ta-

rihî, ictimâ‘î, iktisadî, mâlî ve idarî özellikleri, uygulamada aldığı 

şekille-ri, vakıfların etkileri üzerinde durulmuş, para vakıfları na-

zarî ve tatbikî olarak ele alınmış, Şer‘î Sicil, Vakıf Tahrir, Muha-

sebe Defterleri ve Fetva Kitapları arasında kayıtlı bulunan nukûd-

i mevkûfe ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir.  

50- SEFERÎLİK ve HÜKÜMLERİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 24 

İstanbul- 1997  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 464 sayfa 

İslâm'da sefer ile ilgili hükümleri araştırıp ortaya koymak, 

elde edilecek hükümleri ilmî bir toplantıda tartışmak üzeri Prof. 

Dr. Fahreddin Atar başkanlığında "Seferîlik ve Hükümleri” ko-

nulu ilmî bir araştırma yaptırılmıştır.  

Araştırmada, Genel Olarak Seferîlik, Kur’ân'da Seferîlik, 

Sünnet'te Seferîlik, Seferîlik Açısından Kadınlar, Seferîlik Hü-

kümleri ve Değişmesi, Seferiliğin Şartları, Tâbîlik-Metbûluk, İka-

metgâh Mes'elesi ve Seyehat Hürriyeti, Seferîlik ve Cem‘u's-Salat 

Mes'elesi, Seferîlikte Vatanlar, Şi‘a'da ve İbaziyye'de Seferîlik ve 

Hükümleri, Seferîlikte Azimet ve Ruhsat, Seferîlikle ilgili Mesafe 

Ölçüleri üzerinde durulmuştur.  

Eserde ele alınan konu başlıkları ve tebliğciler şöyledir:  

Genel Olarak Seferîlik ve Hükümleri, Prof.Dr. Fahrettin 

Atar; Kur’an’da Sefer (Yolculuk), Prof.Dr. Bedreddin Çetiner; 

Sünnette Seferilîk, Dr. Emin Aşıkkutlu; Seferîlik Açısından Vatan 

Kavramı, Seyehat Hürriyeti, Doç. Dr. Vecdi Akyüz; Seferîlik Şart-

ları ve Tâbîlik ve Metbûluk, Prof.Dr. Hamdi Döndüren; Seferîlik 
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Açısından Kadınlar, Doç.Dr. Faruk Beşer; İbaziyye ve Zeydiyye’de 

Seferîlik ve Hükümleri, Prof. Dr. Mustafa Öz.  

Araştırmacılardan Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz'un bir süre 

yurtdışına gitmesi sebebiyle, "Seferîlik Şartları” başlığı altında ha-

zırlamış olduğu tebliğ, 12 Aralık 1994 tarihinde, Marmara Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Nuri Sevil Salonu'nda halka açık bir top-

lantıda müzakere edilmiş, diğer araştırıcıların hazırladıkları teb-

liğler 2-3 Haziran 1995 Cuma-Cumartesi günlerinde, yine Mar-

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nuri Sevil Salonu'nda halka 

açık bir toplantıda müzakere edilmiştir. Konu ile ilgili toplantı 

metinleri 1995 yılı içinde yayına hazırlanmış olup baskı 1996 yılı 

içinde gerçekleştirilmiştir. 

51- ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 27 

İstanbul- 1998  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 334 sayfa 

Konu ile ilgili araştırma Doç. Dr. Halis Ayhan başkanlı-

ğında yapılmış, tebliğciler, tebliğ konuları ve müzakereciler 1996 

yılında yapılan iki ayrı istişârî toplantıda tesbit edilmiş, araştırma 

neticeleri 17 Mayıs 1997 tarihinde Üsküdar Kültür Merkezi'nde 

“Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” konulu tartışmalı ilmî toplantıda 

halka arz edilmiş, ilim erbabınca da müzakere edilmiştir. 

Toplantıda suslan tebliğ başlıkları ve tebliğciler şöyledir:  

Çocukların Dini Eğitim ve Öğretiminde Bilgisayarın Kulla-

nımı, Yrd. Doç. Dr. M. Kula; Benliğin Gelişimi ve Kendini Gerçek-

leştirme, Yrd. Doç. Dr. M. Kaya; Bir Eğitim Sorunu Olarak Dinî 

Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ar. Gör. Yurdagül Mehmedoğlu; 

Çocukta Sosyal Gelişim, Yrd. Doç. Dr. M. Öcal; Çocuğun Dinî Eği-

timinde Medya, Prof. Dr. Hüseyin Peker; Çocukta Ahlâk Gelişimi 

ve Eğitimi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli; Anne Tutumlarının Çocu-

ğun Ahlâk ve Adalet Gelişimine Etkisi, Pedagog Z. Nezahat Özeri; 

Çocuklara İman Esaslarının Öğretimi, Doç. Dr. M. Emin Ay; Ço-

cuklara İbadet Eğitimi, Doç. Dr. Halis Ayhan. 
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Toplantıda sunulan tebliğler ve müzakereler kitap haline 

getirilerek neşredilmiştir.  

52- GENÇLİK DÖNEMİ ve EĞİTİMİ–I  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 29 

İstanbul- 2000  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 400 sayfa 

Eğitim-öğretim için gösterilen gayret, çaba ve yapılan yatı-

rımlar insana verilen değerin en önemli göstergesidir. Bu çabala-

rın başarılı olması ise eğitim-öğretim alanında uzman eğitimcile-

rin, muktedir idarecilerin, ailelerin ve diğer bütün ilgili kimsele-

rin işbirliğine bağlıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle uz-

man eğitimci ve akademisyenlerin, eğitim ve öğretimin her ala-

nını kuşatacak fikir, plân, proje ve metodları üreterek tartışmaya 

açıp en doğruyu bulmaya çalışmaları, günümüz ve geleceğe cevap 

verebilecek eğitim-öğretimin temel unsurlarını ortaya koymaları, 

bu yapılan çalışmaları eğitim-öğretimle ilgilenenlere duyurmaları 

gerekmektedir. Günümüz ilmî anlayışı bunu gerektirmektedir. 

Bu düşünceden hareketle İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 

konu ile ilgili bir araştırma başlatmış ve elde edilen neticeleri 11-

13Aralık 1998 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Toplantı Salonu'nda "Gençlik Dönemi ve Eğitimi” ko-

nulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiştir. 

Bilindiği gibi eğitim, beşikten mezara kadardır: Bebeklik, 

çocukluk, gençlik, yetişkinlik, olgunluk, yaşlılık, ihtiyarlık dö-

nemlerinde kesintisiz devam eder. İşte bu gerçekten hareketle 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı önce aile ve çocuk eğitimini ele 

almış ve bu maksatla 15-17 Ekim 1993 ve 18-20 Kasım 1994’de, 

Urfa’da, Prof. Dr. İbrahim Canan Bey’in organizatörlüğünde 

“İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi” konulu iki toplantı gerçekleşti-

rilmiş ve toplantı metinleri kitap haline getirilmiştir.  
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1993 ve 1997 yılları arasındaki bu gelişmeler ışığında 

gençlik dönemi ve eğitiminin de araştırılması gerektiği kanaa-

tine varılmış, Dr. Mustafa Öcal’ın gayretleriyle “Gençlik Dönemi 

ve Eğitimi” konulu toplantının birincisi Bursa’da, Uludağ Üni-

versitesi Kültür Merkezi’inde 11-13 Aralık 1998’de gerçekleşti-

rilmiş ve bu toplantı neticeleri de yayınlanmıştır. 

“Gençlik Dönemi ve Eğitimi” konulu bu ilk toplantı so-

nunda konunun hâlâ araştırılacak yönlerinin bulunduğu kana-

atine varılmış ve “Gençlik Dönemi ve Eğitimi” konulu bir toplan-

tının daha yapılması ve konunun eksik kalan yönlerinin tamam-

lanması toplantıya katılan ilim adamlarınca tavsiye edilmiştir. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) bu tavsiyeye uyarak ko-

nunun araştırılması gereken yönlerini tespit amacı ile yeni bir 

proje hazırlamış ve bu araştırmanın organizatörlüğünü Prof. Dr. 

Hayati Hökelekli Bey’e vermiştir.  

Önceki çalışmaların devamı ve mütemmimi olan “Gençlik 

Dönemi ve Eğitimi” konulu tartışmalı ilmî toplantının hazırlık ça-

lışmaları tamamlanmış, Bursa’da, 18-20 Nisan 2003 tarihlerinde 

ve özellikle üniversite gençlerinin katıldığı birinci oturum Ulu-

dağ Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, ikinci gün Büyükyıldız 

Otel’de ve üçüncü gün ise Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçek-

leştirilmiştir.  

Programda yer alan ikinci ana başlık, “Gençlik Dönemi 

Din ve Ahlâk Sorunları” olup, bu ana başlık altında on bir tebliğ 

sunulmuş ve her tebliğ, konunun uzmanı birer akademisyen ta-

rafından müzakere edilmiştir. Toplantıda sunulan tebliğ başlık-

ları şöyledir:  

İletişim Araçları ve Gençlik; Gençlerde Görülen Zararlı Bazı 

Alışkanlıklar ve Din Eğitimi; İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin 

Öğretim Elemanlarından Beklentileri; İlahiyat Fakültesi Öğrenci-

lerinin Eğitim-Öğretim Beklentileri; Orta Öğretim Gençlerinin 
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Psiko-Sosyal Sorunları; Bedensel Özürlü Gençlerin Din Eğiti-

minde Dikkat Edilmesi Gereken Psikolojik Hususlar; Avrupa’daki 

Türk Gençlerinin Kültürel Kimlik Problemleri; Gençlik ve Barış 

Eğitimi(İslâmî Bir yaklaşım)Genç-Aile İlişkilerinde Uyumun Sağ-

lanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine; Sevgi ve Korku Mo-

tiflerinin Gençlerin ini Mesajları Algılamasındaki Rolü; Kur’ân’ı 

Gençlere Nasıl Anlatalım, Gençlik Çağı ve İnanç Olgusu.  

“Kur'ân’da Gençler ve Gençlik Değerleri”; “İslâm’ın Eği-

tim Anlayışı Çerçevesinde Gençlik Dönemi Din ve Ahlâk Eğiti-

mine Yeni Bir Bakış”; “Gençlik ve Satanizm; Gençlerde Istırap 

Tecrübesine Bağlı Dinî Krizle Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler; 

Gençlik ve Dinsel Yabancılaşma; Diaspora’da Dinî İnanç ve Tu-

tumlar: Genç Türkler ve Dinî Hayat; Etiği Kavramının Dönü-

şümü ve Üniversite Öğrencilerinin Tutumları; Gençlerin Dinî 

İnanç, İbadet ve Problemlerine Bağlamsal Bir Bakış; Gençlerin 

Dinî ve Ahlâkî Değerleri; Din Eğitimi Değişkeni ile Kişilik De-

ğişkenlerinin İlişkisi Üzerine Bir Araştırma; Ahiret İnancının 

Öğretiminde Yeni Bir Yöntem Önerisi; Liseli Gençlerde Ahlâkî 

Yargı Yetenekleri ve Eğitimi; Döneminde Karakter Eğitimi. 

Üç gün süren toplantı sonunda bir genel değerlendirme 

yapılmış ve kapanış konuşmasıyla sona ermiştir. Sonuç itiba-

riyle “gençlik” kavramının kısa bir tanımı yapılmış, gençlik çağı 

genel anlamda bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.  

53- KUR’ÂN KURSLARINDA EĞİTİM, ÖĞRETİM ve VE-

RİMLİLİK 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 30 

İstanbul- 2000  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 224 sayfa 

Kur’ân Kursları ve İmam-Hatip Liselerinin yeni gelişmeler 

karşısındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi amacı ile bir 

ilmî araştırma yapılmıştır. Tartışmalı ilmî bir toplantıda sunula-

cak tebliğ konuları, tebliğci ve müzakereciler 1996 yılında yapılan 
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istişârî toplantılarda tespit edilmiş, 1997 yılında hazırlıklar ta-

mamlanarak 24-25 Mayıs 1997 tarihinde Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda Kur’ân Kurslarında Eğitim, 

Öğretim ve Verimlilik konulu tartışmalı ilmî toplantı gerçekleşti-

rilmiştir. Bu toplantıda sunulan tebliğ metinlerinin ana başlıkları 

şöyledir: 

Türk Eğitim Sistemi İçinde Kur’ân Kursları; Bir Eğitim Ku-

rumu Olarak Dâru'l-Kurrâ; Modern Bir Kur’ân Kursunun Fizikî 

Yapısı Nasıl Olmalıdır; Tarihî Gelişimi İçinde Kur’ân Öğretimi; 

Kur’ân Kursu Öğreticilerinin Problemleri; Kur’ân Öğretiminde 

Teşvik ve Ödüllendirme; Kur’ân Kurslarında Verimliliğin Sağlan-

ması ve Artırılması; Beklentileri Doğrultusunda Kur’ân Kursu Öğ-

rencilerinin Yönlendirilmesi; Kur’ân Kurslarının Eğitim ve Kültür 

Hayatımıza Katkıları; İnsanımızın Kur’ân Kurslarından Beklenti-

leri ve Destekleri.  

54- KUR’ÂN-SÜNNET-İLİMLER  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 32 

İstanbul- 2000  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 400 sayfa 

Prof. Dr. Bedreddin ÇETINER nezaretinde "Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları-I (Kur’ân, Sünnet-İlimler)” konulu tartışmalı ilmî 

toplantısı hazırlanmış, 26-27 Eylül 1998 tarihlerinde, Üsküdar Be-

lediyesi Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu 

toplantıda sunulan tebliğ ve müzakere metinlerinin tamamı neş-

redilmiş olup, serinin ilk eseridir. 

 Bu eserde yer alan tebliğ başlıkları şöyledir: Kur’ân-Sünnet 

Bütünlüğü, Başlangıcından Günümüze Kur’ân Tefsirlerinde Sün-

neti Devre Dışı Bırakan Hareketler, Kur’ân ve Eğitim, Kur’ân-ı Ke-

rim'de Din Kavramı, Kur’ân ve Hukuk, Kur’ân'da Bir Devlet Mo-

deli ve Siyaset Teorisi Var mıdır?, Kur’ân ve Tarih, Kur’ân'la Sün-

net Ayrılmaz Bir Bütündür, Kur’ân ve Tasavvuf, Kur’ân ve Tabiî 

Bilimler, Kur’ân ve Sosyoloji Karşısındaki Durumumuz,Vahyin 

Takip Ettiği Psikolojik Süreç.  
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 Toplantıda sunulan tebliğ ve müzakereler ile katkı mahi-

yetinde yapılan konuşmalar yeniden gözden geçirilerek bu eserde 

bir araya getirilmiştir. Bu araştırmanın devamı niteliğinde 

"Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II (Kur’ân-İlimler)" toplantısı 9-10 

Ekim 1999 tarihlerinde, ayrıca "Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III 

(Kur’ân ve Kur’ân İlimleri)” konulu araştırma ise 14-15 Ekim 2000 

tarihlerinde yapılmıştır. 

55- KUR’ÂN-İLİMLER 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 34 

İstanbul- 2001  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 352 sayfa 

Prof. Dr. Bedreddin ÇETINER nezaretinde, önceki toplan-

tının bir devamı niteliğinde "Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II 

(Kur’ân-İlimler)” konulu bu araştırmaya 1998 yılında başlanılmış, 

konu ile ilgili bilim adamlarıyla istişarî toplantılar yapılarak tebliğ 

konuları, tebliğci ve müzakereciler tesbit edilmiş, tebliğ metinle-

rinin hazırlık çalışmaları 1999 yılı içinde tamamlanmış ve bu ko-

nunun tartışmalı ilmî toplantısı 09-10 Ekim 1999 tarihlerinde Üs-

küdar Belediyesi Altunizâde Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-

miştir. Bu toplantı serinin ikincisidir.  

Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: 

Kur’ân ve Edebiyat; Kur’ân ve Mûsiki; Kur’ân ve Medeniyet 

Tarihi; Kur’ân ve Sîretü’n-nebi; Kur’ân ve Fıkıh; Kur’ân ve Kelâm; 

Kur’ân ve Akli Tefekkürün Boyutları; Kur’ân’ı Anlama Yolunda 

Felsefî Tecrübenin Rolü ve Değeri; Kur’ân ve Ahlâk; Kur’ân 

veCoğrafya; Kur’ân ve İktisat; Kur’ân ve Psikiyatri; Kur’ân ve Ast-

rofizik(Yaratılış Teorileri) 

56- KUR’ÂN ve KUR’ÂN İLİMLERİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 36 

İstanbul- 2002  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 560 Sayfa 
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Yine Prof. Dr. Bedreddin ÇETINER nezaretindeve önceki 

Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları toplantılarının bir devamı niteli-

ğinde 14-15 Ekim 2000 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Altuni-

zade Kültür Merkezi’nde "Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III 

(Kur’ân ve Kur’ân İlimleri)” konulu 3. tartışmalı ilmî toplantı ger-

çekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda sunularak müzakere edilen tebliğ başlıkları 

şöyledir: Kur’ân ilimlerinin doğuşu ve tarihî gelişimi(ilk dört 

asır); Kur’ân ilimlerinin doğuşu ve tarihî gelişimi(Beş-on birinci 

asırlar); Kur’ân ve İlm-i Kırâat (Mütevatir Kırâatlar); Kur’ân ve 

ilm-i kırâat(Şaz kırâatlar); Kur’ân ve ilm-i kırâat(Kırâat ihtilâfla-

rının karakteristiği ve kategorik açıdan tahlilleri); Nahiv ilminin 

Kur’ân tefsiriyle ilişkisi ve etkileşimi, Kur’ân ve Dil ilim-

leri(Belâgat); Kur’ân ve üslûbu'l-Kur’ân; Kur’ân ve ilmu esbabi'n-

nüzûl, Kur’ân ilmu müşkili'l-Kur’ân; Kur’ân ve ilmü'l-vücûh ve'n-

nezâir; Nâsih-mensûh ilmini bilmenin tefsire getirdikleri-götür-

dükleri, Kur’ân'da neshe değişik bir yaklaşım; Kur’ân'da neshi ka-

bul etmeyenlerin delillerine tahlilî bir yaklaşım; Bİlmî i‘cazın de-

ğeri, Kur’ân ve i‘cazu'l-Kur’ân, Kur’ân kıssalarının tefsir ve 

teşri‘deki yeri.  

57- KIRÂAT İLMİ ve PROBLEMLERİ (NAZARÎ-AMELÎ) 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 37 

İstanbul- 2002  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 546 Sayfa 

Vakfımız(İSAV) tarafından 13-14 Ekim 2001 tarihinde, Al-

tunîzâde Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, millî seviyedeki 

Tartışmalı İlmî Toplantı, Prof. Dr. Bedreddin ÇETINER nezare-

tinde ve önceki Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları toplantılarının bir 

devamı mahiyetinde “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV, Kırâat 

İlmi ve Problemleri (Nazarî-Amelî)” konulu toplantı gerçekleşti-

rilmiş, 13 ayrı konuda tebliğler sunulmuş ve bu tebliğler 23 müza-

kereci tarafından değerlendirilmiştir.  
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Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: Kırâatların 

Kaynağı Problemi, Kırâat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i 

Seb‘a Hadisleri(Tahriç, Tahlil ve Değerlendirme), Kırâat–

Resmü’l-Mushaf İlişkişi, Kırâat Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını 

ve Kırâat Eğitiminde Meslekler, Reîsu’l-Kurrâlık Müessesesi ve 

Esâmi-i Kurra Defteri, Kırâat ve Tecvid İlmine Ait Eserlerin Siste-

matiği, Kırâatların İntikali, Kırâatlarda Tevatür Mes’elesi, Sûfî 

Tefsir Anlayışı ve Kırâat İlişkisi, Taberî ve Kırâat(Câmi‘u’l-Beyan 

an Te’vili’l-Kelâm İlişkisi, Dili Lehçeleri Açısından Kırâatlar, 

Şi‘a’nın Kırâatlar Hakkındaki Görüşü, Kırâat Bibliyografyası. 

Bu eser, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları konusunda yapılan 

çalışmaların dördüncüsü olup toplantı esnasında ortaya çıkan 

bütün fikrî üretim bu eserde bir araya getirilerek Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları–IV adı ile neşredilmiştir. 

58- İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE GAYB PROBLEMİ-I  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 39 

İstanbul- 2003  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 352 Sayfa 

Dünyanın her tarafında ferdî çalışmalar vardır; fakat ku-

rumsal çalışmalar azdır. Türkiye’de bu konuda bir boşluk olup sa-

dece üniversite içinde eğitim, öğretim ve araştırma yapılırdı. Üni-

versitelerin dışında ilmî araştırma faaliyetlerinin önünü açan ilk 

vakıf İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’dır. Özellikle İlahiyat ala-

nında kurumsal çalışmanın önemine mebnî bu vakfın kurucuları 

büyük gayret göstermişlerdir. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İslâmî ilimler sahasında Se-

lef-i Sâlihîn Efendilerimizin şimdiye kadar ortaya koyduğu ilmî 

faaliyetleri ve o çalışmaların neticelerini gözden geçirip kitap, 

sünnet ışığında bunları günümüz insanına faydalı olacak şekilde 

değerlendirmeye çalışmaktadır.  

Kur’ân-ı Kerim’de gaybın birçok mânâsının olduğunu görü-

yoruz. Gaybın birinci mânâsı Allah demektir. Bakara Sûresi’nin 3. 
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âyetinde “Onlar Gayba inanırlar ve namazlarını dosdoğru kılarlar” 

buyuruluyor. Bu âyette gab-ya imandan sonra namaz kılarlar de-

niliyor. Bir insanın namaz kılabilmesi için önce Allah’a inanması 

gerekir. Başka türlü namaz kılamaz. Demek ki, buradaki mânâ “Al-

lah’a inananlar ve namaz kılanlar” şeklindedir.  

Kur’ân-ı Kerim’de gayb kelimesi birçok yerde “ba” harf-i ce-

riyle geldiğinde gayb hep Allah mânâsınadır. Bu çok enteresandır. 

Çünkü gayba imanın içinde Allah’a iman birinci meseledir. Al-

lah’a inanmak gabya inanmak demektir. Nitekim Peygamber 

Efendimiz “Allah’ın zâtıyla uğratmayın yani, zâtı hakkında düşün-

meyin, sıfatlarıyla düşünün ve onunla Allah’ı anlamaya çalışın” 

buyurmuştur. 

Bu seri toplantıların beş ve altıncısının “İslâm Düşünce-

sinde Gayb Problemi “konusuna tahsis edilmesi uygun görülmüş 

ve 12 tebliğden müteşekkil olan “İslâm Düşüncesinde Gayb Prob-

lemi–I” konulu tartışmalı ilmî toplantı yapılmış, toplantıya katı-

lan ilim adamları gayb hsakkındaki birikimlerini ortaya koyarak 

bize ışık tutmuşlardır. 

İki gün süren toplantıda on iki tebliğ sunulup tartışılabilir 

düşüncesiyle bu araştırma iki ayrı toplantıda ele alınmıştır. Bu ilk 

toplantı 12-13 Ekim 2002 tarihinde, Altunî-zâde Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilerek “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-V 

(İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I)” konusu ele alınmış, top-

lantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir 

araya getirilmiştir. 

Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: 

Kur’ân ve Sünnet Işığında Hz. Peygamber’in Gayba Muttali 

Olması Mes’elesi; Kur’ân-ı Kerim’de Gayb Âlemi; Gayba İman mı, 

Gaybda İman mı?; Bir BilgiKaynağı Olarak Vahiy; Bir Felsefe 

Problemi Olarak Gayb; Kur’ân ve Sünnetin Okültizme Bakışı; 

Gayba İmanın Dinî Temelleri; Kur’ân ve Tefsir Açısından Hızır 
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Kıssası ve Ledün İlmi; Şiî ve Gâlî Fırkalarda Gayb Anlayışı; Gayba 

İmanın Psikolojik Temelleri; Gayba İmanın Psiko-Sosyal Sonuç-

ları; Hint Alt Kıtasında Gaybın Bilinmesine İlişkin Görüşler.

 Bundan önce yapılan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları konu-

sundaki toplantı metinleri neşredildiği gibi bu toplantı metinleri 

de serisinin altıncısı olarak neşredilmiştir. 

59- GENÇLİK DÖNEMİ ve EĞİTİMİ-II  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 40 

l. Baskı, İstanbul- 2003  Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 450 Sayfa 

Gençlik sorunları, her ülkenin ilk gündem maddelerinden 

birisi olup oluşturmaya da devam edecek görünmektedir. Ülke-

mizde gençlerle ilgili toplantılarda ele alınan konular genellikle 

onların bu dünyadaki maddî refah ve sosyal uyumunu sağlamayı 

hedef alan gündemlerle sınırlı kalmaktadır. Bugün artık tek ba-

şına bir amaç olarak kitlelerin peşinden sürüklendiği maddî re-

fah, insanlığı ahlâkî ve felsefî açlığa itmektedir.  

Genç kuşaklar “değerler yoksunluğu”, “anlam ve amaç boş-

luğu” içerisinde bocalar duruma gelmiştir. Bunu farkeden ülkeler, 

uzun yıllar ihmal etmiş oldukları manevî değerlerin dünyasına 

yeniden dönmenin çaba ve telaşı içine girmiş bulunmakta, daha 

önce eğitim alanından kovdukları değerleri, yeniden eğitim prog-

ramlarına katmak için yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.  

İnsan başarılarının kalıcı, dengeli, uzun vadede insanlığın 

hayrına ve mutluluğuna hizmet etmesi için “değer odaklı eğitim” 

in kaçınılmazlığı bir kez daha keşfedilmiş bulunmaktadır. Bu saf-

hada bize düşen, bu gelişmelerden uzak ve habersiz kalmamak; 

kendi millî ve manevî değerlerimizi yeniden üreterek, çocukları-

mızın ve gençlerimizin ruh sağlığı daha yerinde, kişiliği gelişmiş 

ve olgunlaşmış bireyler olarak, toplumda yerlerini almaya çaba 

sarfetmektir. 
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Bu düşüncelerden hareketle Vakfımız tarafından daha önce 

“Gençlik Dönemi ve Eğitimi” başlığı altında ilk araştırmasını yap-

tırılmış ve hazırlanan tebliğ metinleri 1998 yılında Bursa’da dü-

zenlenen bir toplantıda halkımıza arz edilmiştir. Ancak tebliğle-

rin müzakereleri sırasında konunun araştırılmaya değer başka 

boyutlarının da olduğu ortaya çıkmış ve bu sebeple yapılan araş-

tırmayı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere konunun genişletile-

rek yeniden araştırılmasına karar verilmişti. 

Vakfımız “Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II” konulu bu ikinci 

Tartışmalı İlmî Toplantıyı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin organizatör-

lüğünde 04-06 Nisan 2003 tarihinde yine Bursa’da gerçekleştir-

miştir. 

Önceki çalışmanın bir devamı ve mütemmimi olan bu 

ikinci toplantının amacı, önceki toplantıda derinlemesine konu-

şulma ve tartışılma fırsatı bulunamayan, gençlerin özellikle dinî, 

ahlâkî ve değer yaşantıları gibi bazı konuları ortaya koymaktır. 

Böylece ortaöğretim ve üniversite gençlerinin çeşitli özellik ve so-

runlarını ele alan bildirilerin tamamına yakını, alan araştırmasını 

esas alan çalışmalara dayalı olduğu göz önüne alındığında top-

lantının önemi kendiliğinden anlaşılacaktır. 

Artık gençliğimize imanını, değerlerini, günah-sevap gibi 

kavramları vermezsek, şuur altından gelen baskılara, isteklere 

mağlup olup, kişinin ahlâklı, dürüst hatta bilgili olması mümkün 

olamaz. Bu hale gelen genç, şuur altından gelen her türlü kötü-

lüğü veya çirkinliği yapmak hususunda önünde kötülük ve olum-

suzluk yapmamak için hiçbir engel kalmamış olur ki, öncelikle 

gençlerin eğitiminde yapılacak ilk iş, kişide üst-şuur oluşturmak, 

gençliğe değerler vermek, bilim, teknolojinin en doğru şekilde 

kullanılması öğretilmelidir. Ayrıca seçkin insanı yetiştiren ve ileri 
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hamleler yapabilecek kişileri oluşturacak bir eğitim-öğretim sis-

temine de ihtiyaç vardır. Aksi halde dünyada hep alıcı, taklitçi 

durumda kalınır ve daima taklit ve tekrarlara mahkûm kalınır.  

Seçkin insan yetiştirmekteki ‘seçkinlik’, fikirde, bilimde, sa-

natta ve ahlâkta, siyasette seçkin insan yetiştirmek önemlidir. 

Seçkin, önce millî olmalıdır. Millî olmadan beynelmilel olunmaz. 

Yüksek ideal ve inançlara sahip bulunmayan bir seçkin, gerçek 

seçkin değildir ve ondan fayda yerine zarar gelir. Milletin bin yıl 

sonraya ait plân ve programını yapmayan, insanlığa bir şeyler ver-

meyi aklına getirmeyen, ideallerini kaybetmiş bir seçkin, zaten 

gerçek seçkin değildir ve faydalı da olamaz. 

Gençlik çağı, arayış çağı demektir. Neyi arıyor genç? Kimli-

ğini ve kişiliğini arıyor. Genç annesinde, babasında, yakınlarında 

gördüklerinden etkileniyor. Onları örnek olarak alıyor. Kur’ân-ı 

Kerim’de gençlerle ilgili âyetlerin anlatılması gencin kişiliğini ka-

zanmasında en temel ihtiyaçtır.. 

Acaba, gençlere dinle ilgili bilgiler nasıl aktarılmalıdır. Di-

nin vermek istediği ahlâk ilke ve kurallar nasıl öğretilmelidir?” 

bunun en güzel örneği bizim dinimizde vardır.  

Sayın Ahmet Güç “Gençlik ve Satanizm” adlı tebliğinde 

sata-nizm ile ilgili birçok bilgiler veriyor. Son zamanlarda sata-

nizm ülkemizdeki bazı gençleri de etkileyen bir gençlik akımı ol-

muştur. Bunun birçok nedenleri var: Birincisi, bunları satanizme 

iten bir aile ortamı var. Gence bir kimlik veriyor. Sen bizim guru-

bun bir üyesisin diye destekliyor, gençler de ona ilgi duyuyor, 

onunla bağlantı kuruyor. Onun bazı sorunlarını paylaşıyor ve 

destek oluyor. Dolayısıyla genç, içinde bulunduğu ve mutlu ol-

madığı o ortamdan yeni ortama, satanizme geçiş yapıyor.  

Gençlerin satanizme ikinci geçiş sebebi başkaldırmadır. 

Nedeni ise bir şeyin aksini, tersini yapma özelliğinden kaynaklan-

maktadır. Onun başkaldırmasını bir arayışın belirtisi olarak ka-

bul etmek lâzım. Buna en güzel cevap veren de satanizm oluyor. 
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Çünkü satanizmin fantezileri bol, şiddet ve saldırganlıkta başkal-

dırmanın bir belirtisi olunca uyum sağlaması kolay oluyor. Kişilik 

bozuklukları da etken olabiliyor. Ruhî rahatsızlığı olan bir insan, 

kendi toplumu içerisinde kendi toplumuna yabancıdır. O artık o 

toplumun örfünü, âdetini tanımayan bir insandır. Bu yabancı-

laşma mutlaka kendini daha iyi anlayacak olan yahut anladığını 

tahmin ettiği bir ortama doğru onu götürür. 

Naci Kula, “Gençlerde Istırap Tecrübesine Bağlı Dinî krizle 

Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler” adlı tebliği önemli. Özellikle 

gençlik çağında yaşanan kaygı ve endişe gencin kişiliğinde panik 

meydana getirmektedir. Bu bir kriz dönemidir. Bu dönemde ve-

rilen dinî telkinler önemlidir. Dinî inancı olan, âhiret inancı olan-

ların böyle bir krizi atlatması çok daha kolay olmaktadır.  

“Gençlik ve Dinî Yabancılaşma” başlığını taşıyan tebliğde 

yabancılaşma ele alınmış, ruh hastalarının kendi toplumuna, 

dine, toplumun değerlerine, toplumun ahlâk anlayışına yabancı-

laşma duygusunu yaşadığı, yabancılaşmanın kişilik bozuklukla-

rıyla ortaya çıktığı, bu gibi gençlerle biraz empati yapabilirsek 

gencin o andaki zorluklarını çok daha kolay aşabileceği, belirtil-

miştir.  

Özellikle gençliği olumsuz olarak etkileyen aile okul ve top-

lumun çok önemi var. Gençlik çağı bir kimlik arayışı, kendine gü-

ven duyma ve kendisinin başkaları tarafından tanınmasını sağla-

mak için yaptığı çabaların toplandığı bir çağdır.  

Çocuğun ve gencin sağlıklı eğitimi için okulun, ailenin, 

okul aile birliğinin, rehber öğretmenin iş birliği içinde hareket et-

mesi gerekir. Şunu bilmek gerekir ki, bizim toplumumuzda yeni-

liğe açık olan, ailede sorun çıkarmamaya çaba gösteren, çıkan so-

runlara çözüm aramaya çalışan yüzde doksan hanımlardır. Onun 

için hangi tip eğitim verirsek verelim bu eğitimi verecek olan ai-

lenin ilgili ve bilgili aile olması, anne ve babanın da aynı görüş, 

aynı anlayış birliği içerisinde ortak olarak oluşturdukları değerleri 

çocuklara aktarmaları gerekir.  
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Arap şairi Cibran, “Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. 

Onlar hayatın kendi var oluş özlemi için doğan kızlar ve erkek-

lerdir. Sizin vasıtanızla dünyaya gelirler fakat sizden gelmezler. 

Sizinle beraberdirler fakat size ait değildirler. Onlara sevginizi ve-

rebilirsiniz, fakat düşüncelerinizi veremezsiniz. Çünkü kendi dü-

şünceleri vardır. Vücutlarını yanınızda tutabilirsiniz, fakat ruhla-

rını tutamazsınız. Çünkü ruhları yarını da yaşar. Yarına gidemez-

siniz rüyalarınızda bile. Onlar gibi olmak için çabalayabilirsiniz, 

fakat onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Çünkü hayat ile-

riye doğru yürür, günde oyalanmaz. Siz yaysınız, çocuklarınız ge-

leceğe fırlatılmış canlı oklardır” diyor.  

Hakikaten ileriye gidebilecek olan gençleri yetiştirmek isti-

yorsak ve bunu yapmak istiyorsak şairin anlattığı biçimde çocuk-

lara ve gençlere yaklaşmak, özellikle onları anlamaya çalışmak, 

sonra onların anlayabileceği biçimde onlara mesajlar vermek, bu 

toplantının belki anahtar sözcüğü olabilecek, belki de bu toplan-

tının bir cümle ile özetlenebilecek olan bir görünümü olacaktır. 

60- İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE GAYB PROBLEMİ–II  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 42 

İstanbul- 2004  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 358 Sayfa 

Vakfımız, senede bir defa olmak üzere “Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları” ana başlığı altında bir seri araştırma yaptırmayı ve 

halka açık ilmî toplantılarda tartışmayı kararlaştırmış ve 1998, 

1999, 2000 ve 2001 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bedreddin Çetiner’in orga-

nizatörlüğünde düzenlenen “Kur’ân-İlimler”, “Kur’ân-Kur’ân 

İlimleri”, “Kırâatların Kaynağı”, “İslâm Düşüncesinde Gayb Prob-

lemi–I” konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

“Şehâdet”’in mukabilindeki “Gayb”, inanan ya da inanma-

yan bütün insanların bilgi edinmeye çalıştığı bir sırlar dünyasıdır. 

İnsanların bu saha hakkındaki merakları ve bilgi edinme ihtiyaç-

ları Hanif Din, Hak Din, Fıtrat Dini olan İslâm’ın getirdiği doğru 

bilgilerle giderilmediği takdirde insanlarımız, bu ihtiyacı istismar 
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edecek falcıların, medyumların, kâhinlerin, cincilerin, ruhçula-

rın, muskacıların ve sair şarlatan ve sahtekârların eline düşecek 

ve ihtiyacını onların yanlış ve bâtıl bilgileriyle gidermeye çalışa-

caktır.  

Bu araştırmanın bütün tebliğleri sunulup tartışıldığında ve 

toplantı metinlerinin tamamı bir eser halinde yayınlandığında 

Müslüman milletimiz “Gayb” konusundaki bütün soruların ceva-

bını bulabilecek ve gayb konusunda başka bir esere daha müra-

caat etmek zorunda kalmayacaktır. Nitekim şu anda toplumu-

muzdaki vâkıa budur.  

Vakfımızca gerçekleştirilen “Kur’ân-İlimler”, “Kur’ân-

Kur’ân İlimleri”, “Kırâatlerin Kaynağı” konulu seri toplantıların 

altıncısının da “İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi” konusuna 

tahsis edilmesi uygun görülmüş ve 13 tebliğden müteşekkil olan 

“İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi–II” konulu tartışmalı ilmî 

toplantı 12-13 Ekim 2002 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve “Semâvî 

Dinlerde Gayb Problemi” konusu tartışılmıştır. 

Kur’an kaynaklı ve Kur’an’ın getirdiği ilâhî sistemin en 

önemli parçalarından birini teşkil eden “Gayba İman” konusunda 

şimdiye kadar söylenenleri, farklı söylemlerden kaynaklanan 

problemleri ortaya koyup gerek Müslümanların ve gerekse gayr-ı 

müslimlerin zihinlerinde beliren sorulara verilebilecek cevapları 

da arayıp dile getirmeyi hedefleyen bu araştırma 26 tebliğden 

oluşmaktadır.  

İki gün süreli bir toplantıda bu tebliğlerin hepsini sunup 

tartışmak mümkün olmadığı için kendi içinde bir bütün teşkil 

edebilecek ilk 13 tebliğ sunulmuş ve müzakere edilmiştir. 

Bu eserde bulunan tebliğlerin başlıkları şöyledir: 

Kur’an ve Sünnet Işığında Hz. Peygamber’in Gayba Muttalî 

Olması Mes’elesi, Kur’an-ı Kerim’de Gayb Âlemi, Gayba İman mı 
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Gaybda İman mı, Bir Bilgi Kaynağı Olarak Vahiy, Bir Felsefe Prob-

lemi Olarak Gayb, Kur’an ve Sünnetin Okültizme Bakışı, Kur’an 

ve Tefsir Açısından Hızır Kıssası ve Ledün İlmi, Şiî ve Gâlî Fırka-

larda Gayb Anlayışı, Gayba İmanın Dinî Temelleri, Gayba İmanın 

Psikolojik Temelleri, Gayba İmanın Psiko-Sosyal Sonuçları, Hint 

Alt Kıt’asında Gaybın Bilinmesine İlişkin Görüşler. 

İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II konulu bu tartışmalı 

ilmî toplantıda sunulan tebliğler müzakereciler tarafından değer-

lendirilmiş, toplantı sırasındaki tartışmalar da dahil olmak üzere 

bu ilmî toplantıda ortaya çıkan fikrî üretim neticeleri bu eserde 

bir araya getirilmiştir.  

61- TÜRKİYE’DE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ  

TÜRKİYE’DE MİSYONERLİĞİN DÜNÜ ve BUGÜNÜ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 43 

İstanbul- 2004  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 472 Sayfa 

İstanbul- 2005  2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 468 Sayfa 

Vakfımız İSAV, Hıristiyan-Müslüman diyalogu çerçeve-

sinde yürütülen faaliyetleri ve meydana gelen gelişmeleri dikkate 

alarak 1992 yılında “Asrımızda Müslüman-Hıristiyan Münasebet-

leri” konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’de kesintisiz İlköğretim uygulaması ile Diyanet İş-

leri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kurslarında, Meslek lisesi mezun-

larının üniversiteye girişlerini düzenleme neticesinde İlahiyat Fa-

kültelerinin de öğrenci kaynağı konusundaki İmam-Hatip lisele-

rinde verilmekte olan din eğitimi çalışmalarına vurulan sekte so-

nucu doğan boşluğu doldurma sadedinde, daha önceden de var 

olan diğer din sâliklerinin misyonerlik faaliyetleri son yıllarda 

iyice hız kazanmıştır.  

Türkiye’de 8 yıllık mecburi İlköğretim uygulamasına geçil-

mesi ile bir kısım Kur’ân Kursları ile İmam-Hatip Liseleri’nin bi-

rinci kısımları ka-panmış, ayrıca İlahiyat Fakültelerinin öğrenci 
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kontenjanları azamî derecede azaltılmış ve bu gelişmeler netice-

sinde din eğitimi alanında büyük bir boşluk meydana gelmiştir. 

Bilindiği üzere sosyal hadiseler boşluk kabul etmez. İşte bu boş-

luğu fark eden diğer din mensupları bu inanç boşluğunu dol-

durma gayesiyle faaliyete geçmiş ve özellikle misyonerlik faaliyet-

leri son yıllarda iyice hız ve yoğunluk kazanmıştır. 

Misyonerlerin amacı, Hıristiyan olmayan insanları Hıristi-

yan yapmaktır. Ancak, özellikle maddî ve manevî açıdan zayıf in-

sanları hedef alan misyonerlerin sosyal yardım adı altında ekono-

mik yardım yaptıkları, bir yıl gibi kısa bir zamanda sadece İstan-

bul’da 19 kilise açtıkları veya ev-kilise şeklinde faaliyet gösterdik-

leri, radyo kanalı ve basılı yayınlarla faaliyetlerini yaygınlaştırdık-

ları, İslâmiyet’e dil uzatarak ve bazı dinî değerleri kötüleyerek ta-

raftar toplamaya gayret ettikleri… dikkate alındığında yapılanla-

rın, sadece insanları Hıristiyan yapmakla kalmadığı ortadadır.  

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran Vakfımız, Tür-

kiye’deki misyonerlik faaliyetlerini büyüteç altına almayı ve ko-

nunun ilmî bir platformda tartışılmasını kararlaştırmış ve bu 

maksatla, “Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri” konulu bir araş-

tırmanın hazırlığına başlanmış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN’ın organi-

zatörlüğünde tartışmalı ilmî bir toplantının yapılması kararlaştı-

rılmıştır.  

Misyonerlik, bir faaliyettir. Bu, İslâm Dini’nde İslâm’a davet 

olarak bilinmektedir. Tebliğ, hem Müslümanlara hem de gayr-i 

Müslimlere İslâm’ı anlatmaktır. Davet ise, gayr-i Müslimleri 

İslâm’a çağırmaktır ve bu her Müslüman’ın vazifesidir. Dolayı-

sıyla okuma-yazma bilmeyen insanlar da davet vazifesini yapabi-

lir.  

İslâmiyet birkaç yoldan yayılmıştır ve bunlardan birisi de 

ticaret ve ilimdir. Bir Müslüman tavır ve hareketleriyle, karşı ta-
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rafa gösterdiği sevgi yolu ile insanları İslâm’a kazandırabilir. İn-

sanî tutum ve davranışlarla kazanılan sayısız insanlar olmuştur 

ve olmaktadır. Bunlar birer hakikattir. Dolayısıyla davet, hepimi-

zin başlıca görevidir. En güzel davet de örnek olmaktır, insanlık 

sevgisidir. Sevgi karşılıklıdır. Eğer biz bir insanı seversek, hikmet-

i Hudâ o da bizi sever. Anlamadığımız bir yoldan bizim sevgimize 

karşılık verir. Bundan dolayıdır ki, “dünya sevgi üzerine kurul-

muştur” denilmektedir. “Dünya sevgiden yaratılmıştır” diyenler 

de vardır. 

Bir din mensubunun kendi dinini başkalarına anlatabilmek 

için başvuracağı yollardan biri sevgi yoludur, yakınlıktır. Şu halde 

sevgi, insanlar arasındaki münasebetlerde, düşüncelerimizi, örf 

ve âdetlerimizi, kültürümüzü yaymakta önemli vasıtadır. 

Misyonerlik faaliyetlerinin incelenmesi genelde nazarî ola-

rak yapılıyor. Türkiye’de birçok kiliselerin ve misyonerlik faali-

yetlerinin olduğunu duyuyoruz, okuyoruz; ama bu faaliyetlerin 

nasıl yapıldığını yerinde incelemek, bu faaliyetleri yürüten kişi-

lerle görüşmek, elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra ne-

ler yapılması gerektiğini ortaya koymak için geniş çaplı alan ça-

lışmaları yapmak gerekmektedir.  

“Türkiye’deki Misyonerlik Faaliyetleri” konulu bu araş-

tırma, Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisinin kırk üçüncüsü olarak 

17-18 Nisan 2004 tarihinde Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirilmiş, bu ilmî toplantıda 13 tebliğ sunul-

muş ve bu tebliğler 12 müzakereci tarafından değerlendirilmiş, 

toplantı sırasındaki tartışmalar da dâhil olmak üzere bu ilmî top-

lantıda ortaya çıkan fikrî üretim neticeleri bu eserde bir araya ge-

tirilmiştir.  

Konu, “Genel Olarak Misyonerlik; Hıristiyan Misyonerliği-

nin Tarihî Boyutu; Türkiye’de Katolik Misyonerliği; Türkiye’de 

Ortodoks Misyonerliği; Türkiye’de Protestan Misyonerliği; Ba-
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ğımsız Hıristiyan Gruplar ve Faaliyetleri; Türkiye’deki Hıristiyan-

lar Arasında Misyonerlik Faaliyetleri; Yahudilik ve Misyonerlik 

Anlayışı; Bahâîlik ve Türkiye; Hint Menşe’li İnançların Tür-

kiye’deki Faaliyetleri; Misyonerlerin Çalışma Teknikleri; Din De-

ğiştirmenin Psikolojisi; Gençleri Misyonerliğe Karşı Koruyucu 

Önlemler” başlıkları altında incelenmiştir. 

Netice itibariyle inancının gereğini yapan Müslümanlar 

üzerinde bu misyonerlik faaliyetlerinin etkisi olmaz. Çünkü 

İslâmiyet yüce bir düşüncedir. İslâmiyet, en son ve en mükemmel 

bir dindir. Müslümanlar da Allah’ın Kitabı’na ve Peygamber Efen-

dimiz’in sünnetine sarıldıkları müddetçe doğru yoldan ayrılma-

yacaklar, hak bir din varken bâtıl yollara sapmayacaklardır. 

Bu konuda devlete de önemli görevler düşmektedir. Devle-

tin vatandaşlarına kendi dinini öğretme görevi vardır. Ayrıca gö-

nüllü kuruluşlar ve meseleleri bilen insanlar da dini öğretme ko-

nusuna önem vermelidir. Devlet-millet işbirliği ile insanlar bilgi-

lendirilmeli ve insanlar yanlış yollara sapmaktan kurtarılmalıdır. 

Son söz olarak, misyonerlik faaliyetlerini herkesin iyi bilmesi ve 

anlaması ve ona göre davranması gerekir. 

62- KUR’ÂN’DA MES’ULİYET, KAYNAĞI, SINIRLARI, 

SONUÇLARI 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 44 

İstanbul- 2006  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 408 Sayfa 

Sorumluluk konusu son derece önemlidir. Kişilerin gerek 

kendisiyle, gerek ailesi ve çevresiyle, gerek toplum ve gerekse in-

san dışı varlıklarla münasebetlerinde sorumluluk ve sorumluluk 

duygusunun etkili olması; konunun araştırılması, kaynaklarının, 

tezahürlerinin ve sonuçlarının belirlenmesi ihtiyacının şiddetini 

de ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmada öncelikle sorumluluğun dayanağı, “Mes’ûli-

yet”in dildeki yeri, mes’ûliyetin boyutları Kur’ân ve Sünnet-ten 

belirlenmeye çalışılmış, mes’ûliyetin tezahürleri; mes’ûliyet ve 
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mes’ûliyetsizlik duygularının ferdî ve içtimaî arkaplânı ele alın-

mıştır.  

Özellikle mes’ûliyetin yerine getirilmesi durumunda ne tür 

güzellikler ve mükâfâtların terettüp edebileceği; sorumluluğun 

gereğinin yapılmaması durumunda ise önce dünya hayatında, 

sonra da âhirette nelerle karşılaşılabileceği konusu işlenmiş ay-

rıca, sorumluluğun gereğini yaptığı halde bunun karşılığını bula-

mama yahut sorumsuzca davrandığı halde cezaya çarptırılmama 

gibi hususların da üzerinde durulmuştur.  

Mes’ûliyet ve mes’ûliyet duygusu, birçok âyet-i kerimede ve 

Hz. Peygamber’in hadislerinde sarih ve direkt veya bilmünasebe 

zikredilmiş olup İslâm inanç sisteminin temel taşlarından biridir. 

Günümüz insanının karşı karşıya kaldığı problemlerin birçoğu-

nun temelinde yokluğunun etkili olduğu duygulardan biri ve in-

sanımıza kazandırılması gerekli duyguların başında geldiğinden 

sorumluluk konusu son derece önemlidir. 

Mes’ûliyet ve mes’ûliyet duygusunun sosyo-kültürel ar-

kaplânı müstakil bir tebliğde ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca 

kolektif sorumluluk konusu da önemine binaen ayrı bir tebliğde 

ele alınmıştır. 

İrade, kader ve mes’ûliyet münasebetleri kelâmî açıdan ele 

alındıktan sonra mes’ûliyetin şahsîliği açısından “İlk Günah Prob-

lemi” de ayrı tebliğlerde incelenip açıklanmaya çalışılmıştır.  

Son tebliğle de Kur’ân-ı Kerim Perspektifinden İnsan Dışı 

Varlıklarda Sorumluluk Bilinci konusu ele alınmıştır. 

Konu, “Kur’ân-ı Kerim’de Mes’uliyetin Kavramsal Çerçe-

vesi; Mes’uliyetin Dayanağı; Kur’ân-ı Kerim’e Göre Ferde Mes’uli-

yet Yükleyen ve Bunu Düşüren Faktörler; Kur’ân’a Göre Mes’uli-

yet Alanları; Toplumsal Mes’uliyet; Mes’uliyetin Şahsiliği Açısın-

dan İlk Günah Problemi; İrade-Kader-Hürriyet ve Mes’uliyet İliş-

kisi; Kur’ân-ı Kerim’e Göre İnsan Dışı Varlıkların Sorumlulukları; 
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Kur’ân’da Mes’uliyete Riayetin ve Riayetsizliğin Dünyevi ve Uh-

revî Sonuçları; Mes’uliyetin Sonucu Bağlamında Amel-Ceza Den-

gesi; Ferde Sorumluluk Bilinci Nasıl Kazandırılır?; Hz. Peygam-

ber’in Hadislerinde İnsanın Sorumluluğunun Boyutları” başlıkları 

altında incelenmiştir.  

Günümüzde, Allah karşısında sorumluluğu bir tarafa bıra-

karak insanlar karşısındaki sorumluluk ve sorumsuzluk duygula-

rıyla çok yakından irtibatlı olarak kendilerini sorumsuz sayanla-

rın neler yaptığı göz önüne getirildiğinde bu konun önemi ortaya 

çıkmaktadır. Gerçekten, insan amellerinin temelindeki en önemli 

âmillerden birisi bu olup, insanımıza mutlaka sorumluluk duygu-

sunun, şuurunun yerleştirilmesi gerekmektedir. Değilse, her in-

sanın başına bir polis de dikseniz, eğer onun gönlünde, kalbinde 

sorumluluk duygusu yoksa yapabilecek fazla bir şey kalmamak-

tadır. 

63- YETİŞKİNLİK DÖNEMİ EĞİTİMİ ve PROBLEMLERİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 47 

İstanbul- 2006  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 378 Sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından “İslâm’da Aile ve 

Çocuk Terbiyesi-I-II”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Gençlik Dö-

nemi ve Eğitimi I-II” konularında tartışmalı ilmî toplantılar tertip 

edilerek bunların sonuçları neşredilip ilim âleminin ve halkımı-

zın hizmetine sunulmuştur.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından Üsküdar Al-

tunîzâde Kültür Merkezinde 16-17 Nisan 2005 tarihinde yapılan 

“Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri” konulu bu tartışmalı 

ilmî toplantı ise âdeta yukarıda zikredilen toplantıların devamı ve 

mütemmimi olarak düşünülmüştür.  

Günümüzde gerek ülkemizde, gerekse dünyanın ve özel-

likle gelişmiş ülkelerinde çocuk ve gençlerin eğitimi yanında ye-

tişkin eğitiminin ele alındığı, bu alanda yapılan çalışmalarda son 
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yıllarda bir artış olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, yetişkinlik dö-

nemi eğitim ve öğretiminin genel özellikleri, içeriği, metod ve 

tekniklerinin bilinmesi önem arzetmektedir.  

Yetişkinlik konusu, bir toplantıda bütün yönleriyle ele alı-

nabilecek bir konu değildir. Çünkü konunun çok çeşitli yönleri 

bulunmaktadır.  

 Bu toplantıda sunulan tebliğler bir bütünlük içinde sıraya 

konulmuş, tarihte yetişkinlere hizmet veren kurumlara öncelik 

verilmiştir. Çünkü eğitim, bu bağlamda Hz. Peygamber tarafın-

dan hicreti mütaakip Medine’de inşa edilen ve Muhammed Ha-

midullah’ın ifadesiyle ilk İslâm Üniversitesi olan” Suffa”, bir yetiş-

kin eğitim kurumu başlığıyla Prof. Dr. Ali Akyüz tarafından ele 

alınmıştır.  

“Ben ancak muallim alarak gönderildim” buyuran Hz. Pey-

gamber’in Suffa’da yaptığı eğitim ve öğretimin genel ilkeleri Prof. 

Dr. Mehmet Bayraktar tarafından “Suffa’da Yapılan Eğitim ve Öğ-

retim ve Günümüze Yansımaları” konulu bir tebliğle ele alınmış-

tır.  

Bir yandan bizzat kendi mensupları tarafından açılan ve ör-

gün eğitime hizmet eden medreseler ile diğer yandan da Ahî 

tekke ve zaviyelerinin üyeleri olan gençlerle ve nihayet inşa ettik-

leri camiler vasıtasıyla toplumun eğitim, öğretim ve ahlâkî sevi-

yesinin yükselmesine hizmet veren Ahîlik ne zaman kuruldu? Ahî 

hangi niteliklere sahip olmalıdır? gibi konular sayın Prof. Dr. Ziya 

Kazıcı “Ahîlik ve Yetişkinlik Dönemi Eğitimindeki Yeri” başlıklı 

tebliği ile ortaya konmuştur.  

Bilim ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak günü-

müzde verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri, sadece belli bir za-

man dilimine değil, daha geniş bir zamanın, hatta hayat boyu de-

vam eden bir sürüç haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak ye-
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tişkin eğitimi günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. Fakat ye-

tişkinlerin eğitimi, çocuk ve gençlerin eğitiminden oldukça fark-

lıdır. Sayın Doç. Dr. Mustafa Köylü “Yetişkinlik Dönemi Eğitimi 

ve Eğitimin Genel Özellikleri” başlıklı tebliğinde bu konuları ele 

almıştır.  

Yetişkin din eğitim programı geliştirilirken hangi ilkeler 

göz önünde bulundurulmalıdır? Bu konulardaki çare ve çözüm 

yollarını Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Kılavuz “Yetişkinlerin 

Din Eğitimi Programlarının Planlanması” başlıklı tebliği ile aktar-

mıştır.  

Eğitimde gönül faktörü özellikle iradî ve toplumsal alan-

daki ferdî faaliyetlerde önemli bir motif olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Sevgi ve şefkâte dayalı iletişim, eğitimde hem karşılıklı gü-

vene hem de öz güveni sağlamaya etki etmektedir. Aşk ve gönül 

kavramlarını vurgulu biçimde kullanan ufuk insan Mevlânâ, gö-

nül merkezli bir sevgi dünyası kurulmasını istemiştir. Sayın Prof. 

Dr. Hasan Kâmil Yılmaz “Eğitimde Gönül Faktörü-Mevlânâ Ör-

neği” başlıklı tebliğinde bu konuya dikkat çekmiş ve gönüllere 

ulaşmanın önemini vurgulamıştır.  

Türk toplumu genel olarak sohbet toplumu olarak bilinir. 

Bu, çoğu insanımızın sahip olduğu bilgiyi, kültürü genellikle soh-

bet yoluyla elde ettiğinin, geliştirdiğinin bir ifadesidir. Sohbet 

yerleri, sohbet yapan kişinin dikkat etmesi gereken kuralları sa-

yın Prof. Dr. Nebi Bozkurt “Yetişkin Eğitim-Öğretim Metodu 

Olarak Sohbet” başlıklı tebliği ile aktarmıştır.  

“Yetişkinlikte Dindarlık ve Kültürel Arka Planı” konulu teb-

liği sayın Prof. Dr. Veysel Uysal sunmuş, Yetişkinlik döneminde 

yaşanan biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim özellikleriyle dinî 

hayata ilişkin özellikler arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu 

konusunu ele almıştır.  
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“Eğitimde Aile Bireylerinin Yeri” konulu tebliği sayın Prof. 

Dr. Abdullah Özbek sunmuş, tebliğde ailenin görevleri, teknolo-

jik ve sosyo-ekonomik değişmelerin aileye olumsuz etkileri, aile 

tipleri, evlilik biçimleri, aile eğitiminde ilke ve metodları ele al-

mış, sevginin ailede eğitimin temelini teşkil ettiğini vurgulamış-

tır.  

Yetişkin eğitiminde demokratik tutum, iletişim ilkelerine 

uygun ve psikolojik mesafeyi iyi ayarlayan bir iletişim, nezaket ve 

samimi ortamlar, insanların kendilerini tanımalarına, iç söylem-

ler yapmasına ve kendilerini geliştirmelerine uygun imkânları or-

taya koyabilir. Güçlü iletişim, insanın şahsiyetinin gücünden ge-

lir. Önemli olduğunu hissettirmek iletişimi artırır. İletişim, çeşit-

leri, başarılı insan ilişkileri, iletişim ilkelerini sayın Prof. Dr. Ha-

san Mahmut Çamdibi “Din Eğitiminde Yetişkinler ve Şahsiyet 

Terbiyesi” başlığını taşıyan tebliğinde ele almıştır.  

Kur’ân yetişkin eğitiminin bir parçası sayılır mı? 23 yıllık bir 

zmaan zarfında bir toplumu aşağı bir seviyeden alıp daha ileri bir 

seviyeye ulaştıran Kur’ân’ın verilerinden bugün de istifade etme 

imkânı var mıdır? Sayın Doç. Dr. İsmail Çalışkan “Yetişkinlik Dö-

nemi Eğitimine Kur’ân Perspektifinden Bir Yaklaşım” başlıklı teb-

liğinde bu konulara yer vermiştir.  

“Yetişkin Din Eğitim Modeli” başlıklı tebliği Prof. Dr. Ab-

durrahman Dodurgalı sunmuş, tebliğde Kur’ân Kurslarıyla ilgili 

bir model ortaya koymuş, bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

uygun zamanlarda yapabileceği bazı faaliyetlere yer vermiştir.  

64- KUR’ÂN-I KERİM’DE EHL-İ KİTAB 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 48 

İstanbul- 2006  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 380 Sayfa 

Ehl-i Kitab, Allah tarafından dünya zamanlarından her-

hangi birinde bir elçisi vasıtasıyla insanlara göndermiş olduğu bir 

kitabın etrafında toplanmış; onu gönderen Allah’a, onu getiren 
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Peygamber’e, o kitaba iman etmiş ve bu imanın kendilerini bir 

araya getirdiği insanlar topluluğudur. Dolayısıyla Kur’ân-ı Ke-

rim’deki Ehl-i Kitab’ı Yahudi ve Hıristiyanlarla sınırlandırmak 

mümkün ve doğru da değildir. Ehl-i Kitab’dan olan üç din sâliki 

vardı: Hanîfler, Yahudiler ve Hıristiyanlar. Bu üç din sâliklerinden 

içlerinde Hak dine en yakın olanlar elbette “Allah’a hiçbir şeyi or-

tak koşmayan ve ahlâk-ı hamîde sahibi Hanîfler”dir. “Ehl-i kitab-

dan öyleleri de vardır ki Allah’a huşû duyarak çok kesin bir şekilde 

Allah’a ve size indirilene de, onlara indirilene de iman ederler. Al-

lah’ın âyetlerini az bir baha karşılığında satmazlar. İşte onların 

ecirleri Rableri katındadır…” şeklindeki âyetin tasvirine uyan bir 

“Yahudi” veya “Hıristiyan” varsa bizim onları Ehl-i kitab’dan say-

mama gibi bir hakkımız olamaz. Bu tavsife göre Yahudiler asr-ı 

saâdette de şimdi de “Ehl-i kitab” mefhumu içine girmemektedir. 

Netice olarak İslâm geldikten sonra İslâm ve Müslümanlarla iyi 

geçinip barış içinde yaşıyanlarla İslâm ve ehli ile savaşan ve mü-

cadele edenlerin farklı değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Yahudiler ve Hıristiyanlar (asr-ı saâdetteki atalarının ço-

ğunluğunda olduğu gibi) olsa olsa iyiyi kötüyle, doğruyu yanlışla, 

ilâhî olanı beşerî olanla birbirine karıştırmış; hangisinin ilâhî, 

hangisinin beşerî olduğunu ayırdetmek için ilâhî bir işarete ihti-

yaç duyulan bir “halîta din” meydana getirmişler; “… salih amelle 

diğer kötü olanı birbirine katıp karıştırmışlar ...” tevbe edip içinde 

bulundukları küfürden vazgeçerek ihtida eyler; Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in Allah’tan getirip tebliğ ettiği Kur’ân’ın yoluna girecek 

olurlarsa, “… tevbe eder, namazı hakkıyla ikame eder ve zekâtı ve-

rirlerse onlar artık sizin din kardeşlerinizdir.” buyurulduğu gibi 

mü’minlerin kardeşleri olur, Muhammed ümmetine dâhil olur, 

yani “Ehl-i kitab” olurlar. 

Vakfımız, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî 

Toplantılar Dizisinin sekizincisini “Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab” 
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konusuna tahsis etmeyi kararlaştırmış, 12-13 Kasım 2005 tarihle-

rinde bu araştırmanın neticeleri halka arzedilmiştir. 

Toplantının ilk tebliğini hazırlayıp sunan Prof. Dr. Şinasi 

Gündüz, “İslâm Öncesi Dönemde Ehl-i Kitab” başlıklı tebliğinde 

Ehl-i Kitab tabirinin İslâm öncesi Araplar tarafından da bilindi-

ğini, kullanıldığını; Kur’ân’ın nüzûlüne muhatab olanların bu ta-

birle, çevrelerinde bulunan Yahudi ve Hıristiyanları anladığını, 

Sabiîler, Mecûsîler ve hattâ Budistlerle Hinduların bu kavramın 

kapsamına girip girmeyeceği tartışmalarını ele almıştır. 

Prof. Dr. Yümni Sezen “İnanç Farklılıkları ve İnsan Davra-

nışlarındaki Temel Dinamikleré konulu tebliğinde insanların ge-

rek ferdî, gerekse sosyal davranış ve hareketlerinin psikolojik bir 

temele, onları oluşturup yönlendiren âmillere dayandığını ifade-

den sonra bu âmillerin başında din ve inançların, başka bir ifa-

deyle imanın geldiğini belirtir. Ona göre insanlar, “inananlar” ve 

“inanmıyanlar” olarak iki farklı kategoride değerlendirilirken ina-

nanlar arasındaki inanç farklılıkları da inananların diğer inanç sa-

hiplerine karşı davranışlarında etkilidir.  

Doç. Dr. Remzi Kaya “Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab Kav-

ramı” başlıklı tebliğinde Kur’ân’da “Ehl-i Kitab” terkibinin çerçe-

vesini çizdikten sonra geçmiş dinlerden hangilerinin müntesiple-

rinin bu kavram içinde mütalâa edilebileceğini, Müslümanların 

bunlarla ilişkilerini, ortak noktalarını ve onlara tanınmış olan ay-

rıcalıkları ele alıp tartışmaktadır. 

Prof. Dr. Veli Ulutürk ise “Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab’ın 

Konumu” başlıklı tebliğinde İslâm’ın, Hz. Âdem’den başlıyarak 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar Allah tarafından gönderilen Hak 

Din olduğu tesbitinden sonra Yahudilerin ve Hıristiyanların bu 

Hak Din’e aykırı tutum ve davranışlarını Kur’ân-ı Kerim’in ifede-

leriyle vermektedir. Burada calib-i dikkat olan Kur’ân-ı Kerim’in, 



 

543 

kendilerine “Ehl-i Kitab” olarak hitab ettiği Yahudi ve Hıristiyan-

ları da Hak Din olan İslâm’a davet etmiş olmasıdır ki bu da onla-

rın İslâm’dan uzaklaşmış olduklarının açık bir ifadesidir. 

Doç. Dr. Osman Güner, “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Ehl-i Ki-

taba Karşı Tutumu” tebliğinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, asr-ı 

saâdetteki Yahudi ve Hıristiyanlarla ilişkilerini mercek altına al-

mış, Efendimiz’in onlarla münasebetlerinde başlangıçta hoşgö-

rülü tavrı özellikle vurgulanıp onlara yazdığı mektuplarda ve Me-

dine Andlaşması (Medine Anayasası)’ndaki olumlu, ortak nokta-

lara vurgu yapan yumuşak üslûbuna işaret etmiştir.  

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Medine-i Münevvere’ye hicretin-

den sonra Müslümanlarla orada ve çevresinde yerleşik Yahudiler 

arasındaki ilişkileri düzenlemede çok önemli bir yere sahip ol-

ması sebebiyle Medine Vesikası müstakil bir tebliğde incelenmiş-

tir. Dr. Ahmet Güneş’in hazırlayıp sunduğu bu tebliğde “Karşılıklı 

olarak dinlere saygı ve Medine şehir-devletinin dıştan gelecek 

tehlike ve saldırılara karşı ortak savunulması” esaslarına dayalı 

olarak akdedilen andlaşmada özellikle Yahudilerle ilgili maddeler 

mercek altına alınmış, andlaşma İslâm Hukuku açısından değer-

lendirilmiş, daha sonra yapılan “Zimmet” antlaşmalarından fark-

larına işaret edilmiştir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, bu andlaşmaya vefatına kadar 

bağlı kaldığı, andlaşmayı bozan tarafları ise gereği gibi cezalan-

dırdığı belirtildikten sonra bu andlaşmanın rûhu “Savaşsız, barış 

içerisinde bir arada yaşama, iç ve dış güvenliğin sağlanmasında 

işbirliği yapma, sosyal münasebetlerde hayırhahlığı ve iyi davra-

nışı esas alma” olarak özetlenir. 

Prof. Dr. Bedreddin Çetiner tarafından hazırlanan “Ehl-i Ki-

tab kimlerdir?” konulu tebliğde Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen din 

sâliklerinden biri olan Ehl-i Kitab’ın gerek asr-ı saâdette, gerek 

takibeden İslâmî devirlerdeki delâleti arasında Yahudi ve Hıristi-

yanların bulunduğunun bir vâkıa olması yanında bu iki grubun, 
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Allah’ın insanlara gönderdiği son “Kitâb” olan Kur’ân-ı Kerim’in 

getirdiği sisteme muhalefetleri ve “Şirk” olarak değerlendirilebi-

lecek inanç ve davranışları mercek altına alınmış; dolayısıyla gü-

nümüzdeki Yahudi ve Hıristiyanların artık “Ehl-i Kitab” olarak 

mütalâa edilmemesi gerektiği ve buna ilâve yeni bir yorum olarak 

gerçek “Ehl-i Kitab’ın ancak Hz. Muhammed ve O’nun getirdiği 

“İlâhî Kitâb” olan “Kur’ân-ı Kerim”e tâbi olanlar” olabileceği vur-

gulanmıştır. 

Prof. Dr. Ziya Kazıcı tarafından hazırlanıp sunulan “İslâm 

Devletlerinin Zimmî Tebeaya Bakışı (Osmanlı Örneği)” konulu 

tebliğde birçok diyanet ve ırktan tebeaya sahip bir devlet olan Os-

manlı Devleti’nin, çağdaşı devletlerin kendi ırk ve dininden ol-

mayan tebealarına vermediği “İnsanca yaşama hakkı”nı din ve ırk 

gözetmeden bütün tebeasına verdiği, adalet ilkesine sıkı sıkıya 

bağlı kaldığı, Yahudi ve Hıristiyan tebeanın kendi dinlerinde ka-

larak, kendi mabedlerinde dinî vazifelerini ifa etmede ve dinlerini 

yaşamada tam bir serbestîlik sağladığı; uygulama alanına koy-

duğu İslâmî anlayış sayesinde “Cami, Kilise ve Havra”nın yanyana 

durduğu bir “Üst Kültür”ü tesis ettiği anlatılmış, bunlarla birlikte 

gayr-ı müslimlerin ihtidasını teşvik edici tedbirler alındığına da 

işaret edilmiştir. 

“İslâm Kelâm Âlimlerinin Ehl-i Kitaba Yaklaşımları”nı ele 

alan Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun tebliğinde öncelikle Kur’ân-

ı Kerim’deki “Ehl-i Kitab” tabirinin kapsamı hakkındaki görüşler 

özetlenip peşinden de kelâm âlimlerinin, Ehl-i Kitab kavramı 

içinde mütalâa ettkleri Yahudi ve Hıristiyanların itikad esasları 

karşısında kelâmcıların tutumları örnekleriyle anlatılmış; Kur’ân-

ı Kerim’in açık ifadesiyle “Tevhidi ihlâl ve Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in nübüvvetini inkâr etmeleri”ne binaen onların da İslâm 

davetine muhatab olduklarına temas edilmiştir. 
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Netice olarak da Yahudi ve Hıristiyanlardan İslâm öncesi ve 

Fetret devirlerinde yaşayanlarla İslâm geldikten sonra yaşayanla-

rın; İslâm geldikten sonra yaşamakla birlikte İslâm ve Müslüman-

larla iyi geçinip barış içinde yaşıyanlarla İslâm ve ehli ile savaşan 

ve mücadele edenlerin farklı değerlendirilmeleri gerektiğine de 

özellikle işaret edilmiştir. 

“Kur’ân ve Sünnet Işığında Zimmîlerin Hak ve Yükümlü-

lükleri”ni tebliğ konusu yapan Prof. Dr. Hamza Aktan da gerek 

kendiliklerinden, gerekse bir direnç ve mücadeleden sonra yenil-

giyi kabul ederek Müslümanlarla anlaşma yoluna gidip “Zimmet 

Andlaşması” yapmış olan gayr-ı müslim gruplardan Yahudi ve Hı-

ristiyanların, yaptıkları andlaşmalarla sınırlı olmakla birlikte kay-

nağı Kur’ân ve Sünnet olan şahsî ve Medenî Hukuk sahalarındaki 

özel haklarını özetlemiştir. 

Burada, Fıkıh kitablarında yer alan ve zimmîler aleyhine kı-

sıtlayıcı hükümlerin çoğunun fukahânın içinde yaşadığı yer ve za-

manın, kültürün ve telakkîlerin etkisiyle vücut bulmuş olduğu, 

pek çoğunun ekonomik, idarî ve siyasî gerekçelerle şekillenmiş 

olduğu tesbitine de yer verilmiş, bunlar içinde Kitab ve Sünnetten 

bir nassa dayandırılmış olanlarının bir kısmının da Fakihin yaşa-

dığı çağın telâkkî ve yaklaşımlarına göre nassların te’vili ile oluş-

muş olduğu da özellikle vurgulanmıştır. 

Toplantının son tebliği olan ve “Müslüman ve Öteki (Farklı 

Dinî Grupların Birbirini Algılama Biçimi)”ni ele alan Prof. Dr. Ha-

yati Hökelekli’nin tebliğinde ise “Genel olarak insanların, men-

subu oldukları dinî grubun önem ve değerini abarttığı, ötekilerin 

başarılarını ve değerlerini düşürmeye yönelik bir tavır geliştirdiği; 

bağlı olduğu dinî gruba karşı olumlu duygu ve yüceltici durumlar 

geliştirirken diğerlerini kendi grubuna kıyasla daha olumsuz 

duygu ve aşağılayıcı tavırla karşıladığı” tesbitinden sonra Kur’ân-

ı Kerim’in, Müslüman olmayanlara yönelik esnek ve dinamik yak-

laşımının, genel olarak tarih boyunca Müslümanların öteki’ne 
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karşı, diğer din mensuplarından çok daha fazla hoşgörü seviye-

sini yüksek tutmalarında ve onlarla olumlu ilişkiler geliştirmele-

rinde önemli rol oynadığına işaret edilir.  

Ancak şurası da bir vâkıadır ki, özellikle son 2-3 asırda Müs-

lümanların, Hıristiyan Batı ve Yahudi toplumlara bakışında bir 

kuşku ve onlara karşı bir güvensizlik duygusu gelişmeye başla-

mış, bu güvensizlik duygusu her geçen gün artmıştır. Bunda 

İslâm dünyasındaki inhitatın etkisi yanında öteki’nin, kilisenin 

rehberliğinde İslâm ve Müslümanlara “karşı” davranışlarının da 

bu güvensizliğin oluşumunda ve yerleşmesindeki faal etkisi açık-

tır. 

Buna karşılık özellikle Hıristiyan dünyasının, İslâm ve Müs-

lümanlarla ortak noktaları referans olarak alma yerine “Öteki” 

olarak nitelediği ve itelediği Müslümanı daima barbar, kendileri 

için bir tehdit, bir tehlike; İslâm’ı da Hıristiyanlığın baş düşmanı 

fundamantalist bir düşünce sistemi olarak algılamış ve bir çeşit 

“İslâmaphobia” geliştirmiş olduğu da tebliğde özellikle belirtil-

miştir. 

Burada unutulmaması geren bir nokta da “Öteki’ne bakış” 

ta dinin tek âmil olmadığı; ırkî, siyasî, ekonomik, tarihî ve çevre-

sel faktörlerin de bu bakışın şekillenmesinde etkili olduğu, hattâ 

zaman zaman “Ötekileştirme”de dinin istismar edildiğidir. 

65- YAŞLILIK DÖNEMİ ve PROBLEMLERİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 51 

İstanbul- 2006  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 235 Sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 2005 yılında “Ye-

tişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri” konulu tartışmalı ilmî 

toplantı, Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’ın organizatörlü-

ğünde tertip edilmiş, toplantı metinleri 2006’da neşredilerek ilim 

âleminin ve konu ile ilgilenenlerin hizmetine sunulmuştu. 



 

547 

Vakfımız tarafından Üsküdar Belediyesi Altunizâde Kültür 

Merkezi’nde 09-10 Aralık 2006 tarihlerinde yapılan “Yaşlılık Dö-

nemi ve Problemleri” konulu bu tartışmalı ilmî toplantı ise şim-

diye kadar yapılan eğitimle ilgili toplantıların ve özellikle de yu-

karıda zikredilen toplantının mütemmimi olarak düşünülmüş-

tür. 

Dünyada nüfusun gittikçe yaşlandığı görülmektedir. Son 

20-30 yıl içerisinde beslenmenin ve genel sağlığa uygun şartların 

düzelmesi, enfeksiyonların antibiyotiklerle tedavi edilmesindeki 

gelişmeler ortalama insan ömrünün uzamasına yol açmıştır. 2010 

yılında dünya nüfusunun % 7,3’ünün 65 yaşın üzerinde olacağı 

tahmin edilmiştir. Buna bağlı olarak ülkemizde de yaşlı nüfusun 

arttığı görülmektedir. Bu durum gelecekte yaşlıların problemleri 

olarak önümüze gelecektir. 

Göçler, şehir hayatında geçim zorlukları nedeniyle insanla-

rın çalışma zorunda kalmaları, yaşlıları yalnızlığa itmekte, neti-

cede yaşlı bakım kurumların sayısında artış görülmektedir. 

Yaşlılık nedir? Yaşlıların problemleri nelerdir? Yaşlılara na-

sıl davranılmalı, onlarla nasıl iletişim kurulmalıdır? Bu toplantı, 

bu ve benzeri sorulara cevap aramak, problemlere çözüm yolu 

göstermek amacıyla tertiplenmiştir. 

Toplantı açılış oturumu ile birlikte yedi oturumdan oluş-

muştur. On üç tebliğin sunulduğu toplantıda çeşitli üniversite-

lerden İlahiyat, Tıp ve Eğitim Fakülteleri ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Dârü’l-aceze Müdürlüğü’nden bilim adamları ve uz-

manlar katılmıştır. 

Toplantıda sunulan tebliğler konu bütünlüğü içinde sıraya 

konmuş, önce yaşlanma nedir? Yaşlanmanın sistemlere etkisi ne-

dir? Yaşlıların psiko-sosyal ihtiyaçları nelerdir? gibi yaşlılık ve 
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yaşlanma ile ilgili ana konular “Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Açı-

dan Yaşlanma” başlığı ile Prof. Dr. Mehmet Akif Karan tarafından 

ele alınmıştır. 

Anadoluda önemli bir sorun olmayan yaşlı bakımı, şehir-

lerde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Ülkemizde yaşlılara gö-

türülen hizmetlerin tarihî gelişimini Prof. Dr. Cihangir Doğan 

“Türkiye’de Yaşlılık ve Huzurevi Olgusu” konulu tebliği ile aktar-

mıştır. 

Prof. Dr. Şinasi Gündüz “İslâm ve Diğer Dinlerin Yaşlılığa 

Bakışı” adlı tebliğinde İslâm Dini ile birlikte Hıristiyanlık ve Ya-

hudiliğin konuya yaklaşımını ele almış, yer yer diğer dinlerin ko-

nuya bakışını takdim etmiştir. 

Yaşlılıkta fizikî yeterlilikler söz konusu olduğundan, yaşlı-

lık bazı dinî emir ve yükümlülükler açısından bir özür olarak de-

ğerlendirilir ve çeşitli ibadetlerde yaşlılara özel bazı kurallar uy-

gulanır. Bu kurallar Prof. Dr. Mehmet Erdoğan tarafından “Yaşlı-

ların Fıkhî Yükümlülükleri” başlıklı tebliğle sunulmuştur. 

Dârü’l-aceze’nin, 1895 yılında Sultan Abdulhamid Han ta-

rafından, sokakta kalmış âcizlerin bakımı ve her türlü ihtiyaçları-

nın karşılanması amacıyla kurulduğu bilinmektedir. Dârü’l-

aceze’ye kabul, kurumda verilen sağlık hizmetleri ve kurumsal 

hizmetler nelerdir? Bu konuları kurum müdürü Avukat Tayfun 

Karali tarafından “Asırlık Tecrübesiyle Dârü’l-aceze’de Yaşlı Ba-

kımı” tebliğinde aktarmıştır. 

Bulaşıcı ve kalıcı olmamakla beraber, yaşlılarda en sık kar-

şılaşılan 4. hastalık olarak bilinen demans (Alzheimer) nedir, saf-

haları nelerdir, bu hastalığa yakalanan yaşlılara nasıl davranmalı-

yız? gibi konuları kurum doktoru Nurullah Yücel “Demanslı Yaş-

lıların Sorunları ve Demanslı Yaşlılara Kurumsal Bakım Modeli” 

başlığı ile ele almış ve Dârü’l-aceze’deki pratiklerden örnekler 

sunmuştur.  
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Her canlı gibi insanın da fizyolojik/maddî, psiko-sosyal/ 

manevî birçok ihtiyaçları vardır. İhtiyaçların karşılanması kişiyi 

mutlu, karşılanmaması ise mutsuz kılar. Buradan hareketle 

Dârü’l-aceze sakinlerinin sosyal, manevî ihtiyaçları nasıl karşıla-

nıyor? Batı ülkelerinde durum ne? Bu konular Dârü’l-aceze mü-

dür yardımcısı Avukat Oğuz Çelik tarafından ele alınmıştır.  

XIX. asrın başlarında çalışma mesaisinin 14-15 saat olduğu, 

hafta sonu tatilinin ve yıllık izin hakkının olmadığı hatırlanacak 

olursa, günümüzde serbest zamandaki artışın boyutları daha iyi 

anlaşılır. Serbest zaman nedir? Yaşlılar serbest zamanlarda neler 

yapmalıdır? Bu konuları Prof. Dr. M. Tayfun Amman “Yaşlılıkta 

Serbest Zaman Faaliyetleri” başlıklı tebliği ile sunmuştur. 

Moda nedir, ne değildir, tarihçesi nedir? Yaşlılıkla moda 

arasında bir ilişki var mıdır? Bu konular Prof. Dr. Zeki Arslantürk 

tarafından “Moda ve Yaşlılık” başlıklı tebliğ ile takdim edilmiştir. 

Başlangıçta eğitim, büyük ölçüde yetişkinlere yönelik iken 

özellikle Batı ülkelerinde XII. asırdan günümüze çocuk eğitimi 

hâkim olmuş, sistemli olarak yetişkin eğitimi XX. asrın başlarında 

başlamıştır. Dünyada yaşlıların sayısı gittikçe arttığına göre in-

sanlara çocukluk ve gençlik yıllarında verilen eğitim, bir şekilde 

yaşlılık döneminde verilemez mi? Başka bir deyiş ile eğitim artık 

“Hayat boyu devam eden bir süreç” olduğuna göre bu bir zorun-

luluk değil midir? Prof. Dr. Mustafa Köylü “Yaşlılık Döneminde 

Eğitim ve Din Eğitimini Gerekli Kılan Nedenler” adlı tebliğinde 

bu konuları ele almıştır. 

Yaşlılara saygı/hürmet, şefkât ve merhamet aile ve toplum 

için büyük bir değerdir. Nitekim bizim aile ve toplumumuzda 

“yaşlı” her dönemde “hürmet” makamında, bilgi ve tecrübesinden 

daima yararlanılan bilgili kişi olarak kabul görmüştür. Şüphesiz 

bunda konu ile ilgili âyet ve hadislerin etkisinin olduğu unutul-

mamalıdır. Nitekim Batı’lı seyyahlar ve yazarlar çocuk ve gençle-

rimizin anne-babalarına, sonuçta yaşlılara gösterdikleri saygıya, 
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itaate hayran kaldıklarını ifade etmişlerdir. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, 

“Kültürümüzde Yaşlılık ve Yabancı Gözüyle Ülkemizde Yaşlılar” 

başlıklı tebliği ile konuyu gündemimize taşımıştır.  

Sevgi ve saygı Kur’ân ve Sünnet’in bize öğrettiği evrensel 

değerlerdir. İnsanı (hayvanı, bitkiyi vs.) sevmek ve saymak, ger-

çekte Allah’ı sevmek ve saymaktır. Nitekim Sevgili Peygamberi-

miz: “Küçüklerini sevmeyen, büyüklerini saymayan bizden değil-

dir” buyurmuştur. Yrd. Doç. Dr. Akif Köten “Hz. Peygamber’in 

Sünnetinde Yaşlılara Saygı” başlıklı tebliğinde Peygamberimizin 

yaşlılara davranışlarından örnekler sunmuştur. 

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu “Yaşlılarla İletişim ve Yaşlılara 

Karşı Görevlerimiz” adlı tebliğinde bir psikiyatrist olarak yaşlıla-

rın ihtiyaçları, davranış kalıpları ve kendilerine has problemleri-

nin olduğunu, yaşlılarla iletişimde ve onları değerlendirirken 

bunları göz önünde bulundurmak gerektiğini vurgulamıştır. 

66- KUR'AN ve SÜNNETTE ZEKÂT 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 53 

İstanbul- 2008  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  396 sayfa 

Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantılar 

dizisinin dokuzuncusu “Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak 

Kur’ân ve Sünnette Zekât” konusuna tahsis edilmiş, 17–18 Kasım 

2007 tarihinde, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilen toplantıda on tebliğ sunulup tartışılmış-

tır. 

Öncelikle zekâtın Kur’ân-ı Kerim’deki kavramsal çerçevesi 

çizilmiş ve zekâtın etimolojik ve semantik analizi, Kur’ân öncesi 

dönemdeki temel anlam alanı, Kur’ân’da kazandığı izafi kavram-

sal çerçeve, zekât kavramının ibadetin anlam alanıyla ve 

Kur’ân’ın mülkiyet anlayışıyla ilişkisi üzerinde durulmuştur. 
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Çağdaş bir uygulama örneği olarak Malezya Zekât Sandığı 

incelenirken, Malezya’nın idarî yapısı, Malezya Din İşleri, Ma-

lezya’da Zekât İdaresi, diğer eyaletlerdeki zekât idaresi, zekâtın 

hesaplanması, zekâtın dağılımı, zekâtın ekonomideki yeri konu-

larına temas edilmiş, peşinden ikinci bir örnek olarak İslâm Kal-

kınma Bankası Zekât Şubesi tanıtılmıştır. 

Bu örneklerden sonra genel bir değerlendirme imkânı sağ-

lamak üzere İslâm çalışma ekonomisinin esasları, modern kapi-

talizm ve sosyal adaletsizlik, para sistemi ve zekât, zekât ve nisab, 

nisab ve para ara başlıklarıyla “Zekât ve Gelir Dağılımı” konusu 

ele alınmıştır. 

Bu toplantıda zekât fıkhından çok, zekâtın bir sosyal gü-

venlik kurumu olması özelliği derinlemesine incelendiğinden bir 

tebliğ de İslâm ve sosyal güvenlik konusuna ayrılmış, bu tebliğde 

İslâm’da sosyal güvenliği sağlayan müesseselerden zekât, âkile, 

fitre konuları ele alınıp zekâtın mesarifi sadedinde zekât verile-

cek sekiz sınıf açıklanmıştır. 

Konunun tarihî arkaplânını tesbit sadedinde ve ilk uygu-

lama örneğini oluşturması, daha sonraki uygulamaların mesnedi 

olması, daha sonra gelenlerin müessesenin esaslarını, prensiple-

rini, uygulama ayrıntılarını içinde aradıkları dönem olması itiba-

riyle Hz. Peygamber ve râşid halifeler döneminde zekât fonları 

açısından Beytü’l-mal ve Zekât Yönetimi’nin kurumsallaşması, 

zekât görevlileri, zekât memurlarının denetimi, zekâtın merkeze 

celbi, zekât kanunnameleri, zekât kaçırma cezası konuları da 

müstakil bir tebliğde ele alınmıştır. 

Yine bir önceki tebliği tamamlamak üzere İslâm Ülkele-

rinde zekâtın kurumsallaştırılması, diğer bir ifade ile kanunlaştı-

rılması konusu araştırılıp Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Libya, 

Ürdün, Endonezya, Pakistan, Yemen, Bengladeş, Kuveyt gibi ül-

kelerdeki zekât uygulamaları ve kanunlaştırmaları anlatılmış; bir 

diğer tebliğde de havâic-i aslıye, infak, âkile sistemi, hasat ve göz 
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hakkı, misafir hakkı gibi doğrudan ibadet özelliği taşıyan ve do-

laylı olarak zekâtla irtibatı bulunan hususlar üzerinde durulmuş-

tur. 

Kur’ân-ı Kerim’de zekâtla ilgili âyet-i kerimelerin, mevcut 

yorumlarına ilâveten bugün nasıl yorumlanacağı veya yorumla-

nabileceği mes’elesi de önemli bir problem olarak karşımızda 

durmaktadır. Buna binaen zekâtın sarf yerlerinin yeniden yorum-

lanması mes’elesine de müstakil bir tebliğ tahsis edilmiş ve bu 

tebliğde zekâtın sarf yerleri belirtilirken fakirler, miskinler, âmil-

ler, müellefe-i kulûb, köleler, borçlular, Allah yolundaki hizmet-

ler(fî sebilillah-bütün hayır yolları) ve yolculardan bahsedilerek 

sonunda “zekâtın verileceği yerlerin yeniden yorumlanmasının 

bir zaruret olduğu” vurgulanmıştır. 

Son olarak zekât mallarının nemalandırılması mes’elesi 

üzerinde durulmuş ve “zekâtın bir kuruluş olduğu ve herhangi bir 

kuruluş gibi işletilmesi gerektiği”, “zekâtın bir yardımlaşma ol-

duğu, bunun gerçekleştirilebilmesi için de zekât olarak toplanan 

mallardan bir kısmının bir fonda toplanıp nemalandırılmasının, 

ihtiyaç halinde oradan harcanması gerektiği” görüşü serdedilmiş, 

Tevbe Sûresi’nde zikredilen zekâtın verileceği sekiz sınıfdan bah-

sedilip bir uygulama örneği ile tebliğ tamamlanmıştır. 

67- NAMAZ-CAMİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 55 

İstanbul- 2009  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  280 sayfa 

Türkiye'de "Müslümanlar üzerinde ağır bir yük haline ge-

len, ruhu kaybolan, şekli ruhunun yerine geçen, birçok Müslü-

man’ın gündeminden çıkan namaz tekrar Asr-ı Saadet’teki konu-

muna nasıl döndürülebilir, Kur’an’da ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 

sünnetinde tarif edilen ve yaşanan namaza tekrar dönüş nasıl sağ-

lanır? Çünkü namaz, büyük ölçüde Müslümanların gündemin-
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den çıkmış veya çıkarılmış durumda. Bu konuyla ilgili çare ve çö-

zümlerin ele alınacağı ilmî toplantılara acilen ihtiyaç olduğu açık-

tır. 

İnsanımız, “bitmeyen, sürekli yenilenen, gerekliliği tartışı-

labilir ağır bir görev” telâkki ederek uzaklaştığı namazın aslında 

psikolojik ve sosyolojik açılardan bir ihtiyaç, bir kul olmanın tabiî 

bir neticesi olduğunun farkındalığını kaybetmekle yüz yüzedir. 

Ayrıca milletimizin birçok ferdi, “Pekâlâ namazsız da yaşanabili-

yormuş ve namazsız mü’min” gibi çarpık fikirlerle karşı karşıya 

gelmektedir. 

Günümüzde artık lügat ve ıstılah manasıyla gerçek bir cami 

yok, musalla var, askerî bir disiplinle namazın şeklen ifa edildiği, 

sadece namaz vakitlerinde açılıp kapandığı, kapasitesinin belki 

de yüzde biri ile çalışan bir mekâna dönüşmüş, cemaat ve cema-

atle namaz eski özelliğini kaybetmiştir. Cemaatle namaza ve ca-

minin asr-ı saadetteki fonksiyonlarına yeniden dönüş yolları ne-

ler olabilir? İçinde yaşadığımız siyasal ve toplumsal hayatta Cami 

nedir, ne değildir? Ya da ne olmalıdır, Müslüman toplum haya-

tında Cami’nin yüklenmesi gereken görevler ya da sunması gere-

ken hizmetler neler olmalıdır? Fonksiyonel bir cami ve cemaat 

nedir? Bu soruların cevaplarının aranmasına son derece ihtiyacı-

mız açık.  

Ülkedeki 80.000’i aşkın camiin ve bunlarda görevli DİB ele-

manlarının âtıl kapasite ile çalışıyor görünmesi insanların dikka-

tinden kaçmamakta, dolayısıyla, “Bu binaları hem sosyal ve kül-

türel bir merkez olması, hem de İktisat açısından daha da işlev-

selleştirmek, cami görevlilerini daha yetkin/uzman ve aktif hâle 

getirmek için neler yapılmalı?” sorusu günümüz Türkiye’sinde 

hayatî öneme sahip gözükmektedir. 

Bunun cevabı aranırken Asr-ı Saâdet’teki cami modelinin; 

Bu arada Mescid-i Kuba, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Dırâr’ın en 
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güzel şekilde araştırılması; Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler za-

manında Cami (Mescid) ve fonksiyonlarının ilmî olarak araştırı-

lıp ortaya konulması; Hz. Peygamber’in, peygamberlik görevi ya-

nında “imamlığı”nın ne anlama geldiğinin özellikle irdelenmesi 

gerekmektedir.  

Asr-ı Saâdet’teki cami modelinden ve bunun gördüğü işlev-

lerin günümüzde başka başka kurumlar tarafından ifa edildiği 

gerçeğini göz ardı etmeden, “Bir külliye olarak ibadet edilen bö-

lümü yanında sosyal ve kültürel mekânları ile ve mimarîsiyle id-

eal bir cami modeli nasıl olmalıdır?” sorularına cevap aramak 

üzere cami ve namaz konulu bir toplantının yapılması kararlaştı-

rılmıştır. 

Günümüz insanının birçoğunun giderek namazdan uzak-

laştığı sosyal bir gerçektir. Bu sebeple, cemaatle namaza ve ca-

miin asr-ı saadetteki fonksiyonlarına yeniden dönüş yollarını ara-

mak, içinde yaşadığımız siyasî ve içtimaî hayatta camiin yüklen-

mesi gereken hizmetlerin neler olduğunu tesbit etmek, camileri-

mizi ve cami görevlilerimizi daha aktif hâle getirmek için neler 

yapılması gerektiğini ortaya koymak, Asr-ı Saâdet’teki cami mo-

delini; -Mescid-i Kuba, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Dırâr’ı- araş-

tırmak; Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler zamanında Cami (Mes-

cid) ve fonksiyonlarını ilmî olarak araştırılıp ortaya çıkarmak; Hz. 

Peygamber’in, peygamberlik görevi yanında “imamlığı”nın ne an-

lama geldiğini ve bundan almamız gereken dersleri gözler önüne 

sermek, insanımızın İslâm’dan, Namaz ve Camiden uzaklaşma-

sını durdurmak, yeniden ve kaynaklara dayalı olarak, ilmî bir bi-

çimde cami ve namaz konusunu yeniden ele almak, cami ve “ce-

maat”ten ayrı/uzak kalmanın maddî ve manevî hayatta açtığı za-

rarları açık bir şekilde dile getirmek, namaz ve cami konusunu 

milletimizin tekrar gündemine girmek, Kur’ân’da ve sünnette ta-

rif edilen ve yaşanan namaza tekrar dönüş nasıl sağlanır? sorula-
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rının cevabını aramak gayesiyle Vakfımız Kur’ân ve Tefsir Araş-

tırmaları serisi Tartışmalı İlmî Toplantılarından onuncusunu NA-

MAZ ve CAMİ konusuna tahsis etmiş ve halka açık toplantısını 

18-19 Ekim 2008 tarihlerinde Üsküdar Altunizade Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda aşağıda ana başklıkları vrilen tebliğler sunul-

muştur: “Kur’ân-ı Kerim’de Namazın Kavramsal Çerçevesi; 

Kur’ân’da Namazın Asr-ı Saâdetteki Yorumu ile Zaman İçinde 

Meydana Gelen Değişiklikler; Kur’ân ve Sünnette Mescid Kav-

ramı; Din Eğitiminde Namaz; Namazın Psikolojik Temelleri; 

Ferdî Namaz-Cemaatle Namaz; Cemaatle Namazın Toplum Ha-

yatına Etkileri Ya da Cemaatle Namazın Toplumsal Yönü; Asr-ı 

Saâdette ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Cami ve İfa Ettiği Fonk-

siyonlar; Dinî Sosyalleşme ve Dinî Bilinçlenmede Camiin Yeri ve 

Önemi; Din Görevlilerimiz; Toplumdaki Yerleri, Eda Edecekleri 

Görevler ve Bunlara Uygun Eğitimleri.” 

68- İSLÂM’DA SEVGİ TEMELİNDE BEŞERÎ İLİŞKİLER  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 58 

İstanbul- 2010  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  352 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenle-

nen ve 13 tebliğin sunulup tartışıldığı “İslâm’da Sevgi Temelinde 

Beşerî İlişkiler” başlıklı ilmî toplantı, 16–17 Ekim 2009 tarihinde 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda 

gerçekleştirilmiştir.  

Kur’ân’da Sevgi” başlıklı tebliğide, sevgiye dair hemen bü-

tün âyetlere değinilerek, Allah’ın sevdiği ve sevmediği karakterler 

üzerinde durulmuş, hangi tutum ve davranışların ilahî muhab-

bete vesile olduğu, hangi tutum ve davranışların ise ilahî gazaba 

yol açtığı, bir mü’min açısından son derece önemli olduğu için ilk 

tebliğde sevgi ile ilgili hemen bütün âyetlere değinilerek sevgi ko-

nusu Kur’ân-ı Kerim’den temellendirilmiş, tebliğin müzakeresi 
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sadedinde ise Kur’ân’daki sevginin “mutlak insan sevgisi” olma-

dığı ilâhî sevginin özellikle mü’minlere yönelik olduğu tenkidine 

yer verilmiştir. 

İkinci tebliğde “Sevgi Allah’ı” fikrinin öne çıkarılması ge-

rektiği üzerinde durulmüş, üçüncü tebliğde ise “İslâm’ın temel 

kaynaklarında insan ve insan sevgisi” konusu etraflıca işlenmiş ve 

Hıristiyanlığın “Sevgi Dini” olduğu iddiasının temelsizliği ile 

İslâm’da şahsî sorumluluk ve kişisel eylemlere önem verildiği vur-

gulanmıştır.  

Asr-ı Saadette Sahabe Arası İlişkilerde Sevgi konusuna 

müstakil bir tebliğ tahsis edilmiş ve bu dönemde sahabe arası iliş-

kilerde en önemli ilkenin Allah için sevgi ve kardeşlik prensibi 

olduğu özellikle vurgulanmıştır.  

Sevgi ve Nefretin Psikolojisi konulu tebliğde, öncelikle ro-

mantik aşkın insanda nasıl oluştuğu, ne gibi davranışlara yol aç-

tığı ve reddedilen âşıkların temel tutumları anlatılmış ve nefret 

duygusunun nasıl dizginlenebileceği üzerinde durulmuştur. 

“Sevgi-Nefret Dengesi” başlıklı tebliğde ise, sevgi ve nefre-

tin birbirini dengelemesi gereken iki temel duygu olduğu belirtil-

dikten sonra Müslümanın, sevdiğini ölçülü seven, nefret ettiğin-

den ölçülü nefret eden; neyi ve kimi, niçin, ne kadar seveceğini; 

neden ve kimden, ne ölçüde nefret edeceğini bilen kimse olduğu 

özellikle kaydedilmiştir. 

Araştırmada sevginin Müteâl Boyutu da ihmal edilmeyerek 

yine nüstakil bir tebliğde ilâhî aşk–beşerî aşk düzleminde sûfîle-

rin sevgiye yaklaşımı, Râbia, Gazzâlî ve İbn Arabî gibi örneklerle 

anlatılmıştır. 

Sevgiye Götüren Yollar ve Sevgi Önündeki Engeller konu-

sunun ele alındığı tebliğde, hem sözlü hem de amelî bir sevgi di-

linin var olması gerekliliği üzerinde durulmuş, cömertlik gibi bazı 
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erdemlerin sevginin oluşmasında merkezî konumda olduğu be-

lirtilmiştir. Müzakereci ise tebliğde zikredilen sevgiye götüren 

yollardan; ‘akrabalık, inanç birliği ve selâm, dili koruma, sohbet 

âdâbı, gıybetten uzak durma, tevazu, cömertlik gibi bazı ahlâkî 

erdemlere, adalet, dürüstlük, ahde vefa, sıla-i rahim, komşuluk 

haklarına riayet ve hediyeleşme gibi konuları da eklemiştir. Ona 

göre; sevgi önündeki engeller olarak; bencillik, kibir, haset, gıy-

bet, lakap takma, sû-i zan ve tecessüs gibi birtakım huylara/vasıf-

lara zulüm, tefrika, cimrilik ve cehalet gibi kavramlar da eklen-

melidir. 

‘Sosyolojik Bir Olgu olarak Sevgi’ başlıklı tebliğde, konu sa-

dece sosyolojik açıdan değil fıkhî, kelâmî, felsefî ve antropoloji 

vb. açılardan da ele alınmıştır. 

‘Sünnet ve Hadislerde Sevgi’ başlıklı tebliğde, ‘sevgi’nin 

kavramsal yönü üzerinde durulduktan sonra; İslâm toplumunun 

sevgi anlayışına yön veren etkenler, sünnet ve hadislere kaynaklık 

etmesi açısından Kur’ân’a göre Allah’ın sevdiği kişiler, sünnet ve 

hadislerde dikkat çeken sevgi motifleri ve sevginin yansımasına 

bir örnek olarak merhamet konuları ele alınmıştır.  

Sevginin “Din Adamları” açısından öneminin anlatıldığı bir 

tebliğde de din adamının sevgi insanı olması gerektiği belirtilip 

onun, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, iletişim becerisi 

yüksek; dinî, ahlâkî, kültürel değerleri içselleştirmiş; sevebilen, 

paylaşabilen, dengeli, kararlı, ilkeli ve bilgili olması gerektiği vur-

gulanmıştır. 

Bu çalışmada İman-Sevgi İlişkisi incelenirken konu beşerî 

ilişkilerle irtibatlandırılmadan; ‘imanın tanımında sevginin yeri’ 

çerçevesinde incelenmiş, konunun müzakeresinde ise Kelâmcıla-

rın iman tanımında sevgi unsurunu ihmal etmeleri irdelenip ça-

ğımızda benimsenmesi gereken iman anlayışının ortaya konul-

masının lüzumuna işaret olunmuştur. 
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Son olarak Müslümanların ‘öteki’ne sevgi gösterip göstere-

meyeceği bir tebliğde tartışılıp Müslümanlara yasaklanan ‘kâfiri 

velî edinme’ kavramı ile beşerî ilişkilerdeki ‘sevgi ve dostluk’un 

birbirinden ayrılması gerektiği belirtilmiş ırklar, inanışlar, coğraf-

yalar, biz ve öteki şuurlarının, genelde, insanların bizzat kazan-

dıkları şeyler olmayıp insanların bunların içinde doğduğu, dola-

yısıyla, ‘ötekini kendimize benzeteceğiz’ diye kendimizi tüketme 

yerine ötekini olduğu gibi kabul edip onunla ‘bizzat kendisi ola-

rak’ ne tür ilişkiler geliştirmemiz gerektiği’ üzerinde kafa yorma-

mızın daha doğru olduğu ve Ortaçağ Hıristiyan mantığıyla, 

‘öteki’ni kurtarma adına ötekini yok etmememiz gerektiği vurgu-

lanmıştır. 

69- AİLE ve EĞİTİM 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 59 

İstanbul- 2010  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  384 sayfa 

Aile toplumun temel unsurudur. İslâm aile münasebetleri-

nin iyi olasını, aile fertlerinin huzur, saadeti ve refahını ön plâna 

alır. Dinin ve hukukun başlıca hedefi, halkın mutluluk ve refahını 

geliştirmek, yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak ise fertlerin ve 

toplu-mun imanını, hayatını, ahlâkını, neslini ve servetini koru-

makla mümkün olur. 

Ailenin asıl maksadı meşru yollarla cinsî ihtiyaçları tatmin 

et-me ve yeni nesiller yetiştirmektir. Huzur ve sükûnet evliliğin 

temel gayesidir. Ayrıca ilk dinî eğitim, ahlâkî karakterin teşek-

külü, sosyal münasebetlerin kurulması, fertler arasında ve cemi-

yetle ilgili sorumlulukların kazanılması aile içinde gerçekleşir.  

Aile, insanlığın ruh ve beden sağlığı açısından çok önemli-

dir. Bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar, yalnız kimseler, hasta ve 

özürlüler için ise düzenli bir aile hayatı hayatî önem taşımaktadır. 

İnsanlar sevgi ve merhamet duygularını en iyi ailede bulabilir, ya-

şayabilir. 



 

559 

Aile müessesesi mukaddestir. Evlilik rastgele bir anlaşma 

değil, mukaddes bir akittir; evlilik büyük bir sorumluluk işi ol-

duğu için evlilik herkes için farz kılınmamıştır ve evlendikten 

sonra boşanmak mümkün olduğu halde hiç tavsiye edilmemiştir. 

Bireylerin önce kendi akrabalarına, sonra komşu ve vatandaşlara 

karşı sevgi, saygı ve dostluk duygusu ailede alınır ve gelişir.  

İslâm kadına insanî, sosyal ve ekonomik haklar tanımıştır. 

Müslüman kadının eğitim, inançlarını savunma, tebliğ vazife-

sinde bulunma ve diğer dinî vazifelerini yerine getirme konula-

rında erkeklerle bir tutulmuştur.  

İslâm sadece bir din değil, aynı zamanda bir sosyal sistem, 

bir kültür ve bir medeniyetler bütünüdür. İslâm’ın hedefi insan 

hayatının bütün alanlarında insanı mükemmelliğe ulaştırmaktır.  

Muâmelât denilen sosyal, ticarî ve benzeri mes’eleler top-

lumların ihtiyaçlarına, zaman ve mekâna göre değişebilir. Yarının 

dünyasında var olmak istiyorsak, kendimizi bu değişimlere hazır-

lamamız gerekmektedir. Dünkü aile yapısı ile bugünkü aile yapı-

mız çok ciddî değişim geçirmiş, yaşayış tarzlarında da çok büyük 

farklılıklar meydana gelmiştir.  

Son yıllarda yaşanan gelişmeler insan hayatında birçok şeyi 

değiştirmesine rağmen ailenin önemini ikinci plana itememiştir. 

Yüzyıllar öncesinde olduğu gibi günümüzde de aile kişinin ilk 

eğitim yuvası ve şahsiyetinin temellendiği ilk eğitim kurumu 

olma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan bireyin ailede alacağı eği-

timin kalitesi, onun sonraki eğitim hayatını ve hayat okulundaki 

başarısını da etkilemektedir.  

Vakfımız (İSAV) “Aile ve Eğitim” başlıklı bir araştırma yap-

tırmış ve neticelerini 24-25 Nisan 2010 tarihlerinde Marmara Üni-

versitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleş-



 

560 

tirdiği halka açık tartışmalı ilmî toplantıda ilim âlemin ve ilgile-

nenlerin bilgisine sunmuş, toplantı metinlerini bir araya getire-

rek neşretmiştir.  

Aile ve Eğitim konulu bu araştırmada öncelikle ailenin in-

san hayatındaki önemi ve vazgeçilmez fonksiyonları ile modern 

ailenin sekülerleşme süreci incelenmiş, böylece aile kurumunun 

temel özellikleri sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. 

Sonra ailede din eğitiminin temellerine inilmiş ve özellikle Hz. 

Peygamber’in sünnetinde kadın eğitimine değinilmiştir. Diğer 

yandan ailenin en önemli eğitim fonksiyonlarından ahlâkî eğitim 

verme görevinin boyutları incelenmiş; ailenin kişinin ahlâk eğiti-

mindeki önemi vurgulanmıştır.  

Araştırmada, mahrem bir konu olması dolayısıyla en uygun 

eğitim mekânı aile olan bir konuya, cinsî eğitime yer verilmiş, ço-

cukların ve gençlerin cinsî eğitiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlar tartışılmıştır.  

Yine araştırmada, aile içi şiddetten huzurlu bir yuvaya ge-

çebilmek için yapılması gerekenler ayrı bir tebliğle incelenmiş, 

aile içi iletişimin önemi vurgulanmış, evlilikte aile terapisi ve 

önemi konusu da değerlendirilmiştir.  

Değerler eğitiminde ailenin fonksiyonları bir tebliğ konusu 

yapılırken engellilerin ailede eğitimi konusu da müstakil bir teb-

liğle araştırılıp tartışılmıştır. Son olarak ailede çocuğa dinî sorum-

luluğun kazandırılması ve bu eğitimin nasıl verilmesi gerektiği 

tartışılmış, teorik araştırmaya bir de Osmanlı dönemini ele alan 

ailede ahlâk eğitimi ile ilgili bir bibliyografya eklenmiştir. 

Toplantıda ele alınan konu başlıkları şöyledir: Ailenin 

Önemi ve Vazgeçilmez Fonksiyonları; Türkiye’de Ailenin Açık ve 

Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi; Değer ve Hak Bağla-

mında Hz. Peygamber’in Sünnetinde Kadın Eğitimi; Ailede Ahlâk 

Terbiyesi; Ailede Cinsel Hayat; Çocukların ve Gençlerin Cinsel 
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Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar; Aile İçi Şid-

det ve Huzur Eğitimi; Aile İçi İletişim; Değerler Eğitiminde Aile-

nin Fonksiyonu; Özel Eğitim Gerektiren Birey, Aile ve Din Eği-

timi; Ailede Dinî Sorumluluk Eğitimi; Ailede Ahlâk Eğitimiyle İl-

gili Bir Bibliografya Çalışması. 

70- DİN ve GELENEK 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 62 

İstanbul- 2011  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  368 sayfa 

Örfü, âdeti ve geleneği tevhid ile açık emir ve yasaklarıyla 

çelişmedikçe kabul eden ve dinden sayan bir dinin müntesipleri-

yiz. Bu genel kabul ifadesinden sonra örfün, Hak din İslâm’daki 

yeri ve sınırları konusunda basit fıkhî bilgiler dışında yeteri kadar 

bilimsel araştırma göremiyoruz. Belki Fıkıh olarak Müslüman 

halkımızın ihtiyaçlarını bir ölçüde giderecek bilgiler fıkıh kitap-

larımızda yer alsa bile mes’elenin sosyolojik, psikolojik, etnoğra-

fik, tarihî arka planı ve etkileri üzerinde hemen hiçbir araştırma 

yok gibidir. Örf ve âdetin, İslâm dini yok farz edilerek salt sosyo-

lojik, bazen da etnik yönlerden araştırması yapılmış ve değerlen-

dirmelere gidilmiş olmakla birlikte “Din’in aslî dayanaklarından 

biri” olarak araştırılması hâlâ bir ihtiyaç olarak karşımızda dur-

maktaydı. 

Bunun yanında toplumumuzda İslâm’a yamanmaya çalışı-

lan, islâmî olduğu ileri sürülen birtakım gelenek ve göreneklerin 

de çağdaşlaşan ve İslâm’ı sahih kaynaklarından öğrenmek isteyen 

toplumumuzda yadsınan, çoğu yerde de reddedilen birtakım 

yanlış uygulamalar da gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

Bu cümleden olarak dinimizle yakından uzaktan bir ilgisi 

olmayan meselâ, bir “Töre cinayetleri” konusu toplumumuzun 

kanayan yaralarından birisi olarak karşımızda durmakta, bu ka-

naldan dinimize hücumlar son zamanlarda iyice yoğunlaşmış bu-

lunmakta. 
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İşte bu mülahazalarla Vakfımız İSAV bu konuyu İslâmî 

ilimler uzmanlarıyla birlikte sosyologların, psikologların, tarihçi-

lerin, edebiyatçıların, hattâ psikologların tartışacağı bilimsel bir 

araştırma yapmayı, bu araştırmanın hazırlanmasında Erzurum 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile aramızda imzalanan bir 

protokol çerçevesinde yardımlaşmayı, yapılacak araştırmanın ar-

dından sonuçlarının halka arzedileceği tartışmalı ilmî toplantının 

da Erzurum’da yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Yapılan protokol gereğince araştırmanın bilimsel sorumlu-

luğu İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca üstlenilmiş, Dekanlıkça tek-

lif edilmiş araştırmacılar ve uzmanlar Vakıfta değerlendirildikten 

sonra katılımcılar belirlenmiş ve araştırma tamamlanmıştır ve 

konu her yönüyle 11 tebliğle incelenmiş ve halka açık toplantıda 

sunulmuştur. Hazırlanan tebliğler toplantıda en az bir bilim 

adamı tarafından müzakere edilip olgunlaştırmış, eksikleri ta-

mamlanmış ve hem tebliğler, hem de müzakereler Vakfımızca -

daha önceki toplantılarında olduğu gibi- kitaplaştırılarak halkı-

mıza “Örf, âdet, gelenek, bunların dinimizdeki yeri ve sınırları” 

hakkındaki araştırma neticeleri İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve 

Erzurum A. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle 

24 – 25 Nisan 2010 tarihlerinde A. Üniversitesi Kültür ve Gösteri 

Merkezi ve İlahiyat Fakültesi konferans salonlarında “Din ve Ge-

lenek” konulu tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilerek ilgile-

nenlerin bilgisine takdim edilmiştir..  

Bu ilmî araştırmada İslâmî olduğu ileri sürülen bir takım 

gelenek ve göreneklerin toplumumuzda yaygınlaştırılmaya çalı-

şıldığından hareketle örfün, İslâm’daki yeri ve sınırları, mes’ele-

nin sosyolojik, psikolojik, etnoğrafik, tarihî arka planı ve etkileri 

üzerinde durulmuş, toplumumuzun kanayan yaralarından birisi 

olan “Töre cinayetleri” konusu aşağıdaki tebliğ başlıklarıyla tartı-

şılmıştır: 



 

563 

“Gelenek-Görenek, Örf-Âdet ve Töre’nin İslâm Dinindeki 

Yeri ve Önemi; İslâm Dışı Dinlerde Geleneğin Yeri; Batı’nın İslâm 

Karşıtı Geleneği ve Medeniyeti; Töre Cinayetlerinin İslâm Ceza 

Hukuku Açısından Analizi; Törenin Cinayeti Cinayetin Töresi; 

Din, Toplum, Gelenek; Dinî Bilginin Oluşmasında Geleneğin 

Rolü ve İlmî/Konulu Tefsir Yaklaşımının Bazı Sorunları; Örf Âdet 

ve Göreneğin Hukukî Değeri; İslâm’da Örfî Hukuk; Örf, Âdet ve 

Gelenek; . Kur’ân’ın Zinaya Bakışı ve Törenin Öngördüğü Na-

mus”. 

71- TEFSİR ve TOPLUM  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 63 

İstanbul- 2011  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  536 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı işbirliğiyle 03–

04 Aralık 2010 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Konferans Salonu’nda “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Doğru –

Tefsir ve Toplum–” konulu tartışmalı bir ilmî toplantı gerçek-

leştirilmiştir.  

Bu araştırmanın ilmî hazırlığı ve sorumluluğu Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı’nca 

üstlenilmiş, tebliğci ve müzakereci araştırmacılar ve uzmanlar or-

ganizatör Doç. Dr. Murat Sülün tarafından tesbit edilmiş, hazır-

lıklar tamamlandıktan sonra konu 11 başlık altında incelenip araş-

tırılmış ve aşağıdaki tebliğ başlıklarıyla halka açık toplantıda tar-

tışılmıştır: 

Toplumun Kur’ân, Meâl ve Tefsir Algısı; Durum Tespiti ve 

Öneriler; Kur’ân Tefsiri ve Toplum Eğitimi; Kur’ân’ın Hayatın 

İçinde Anlaşılıp Uygulanması; Tefsircilerin Toplumsal Sorumlu-

luk ve Yükümlülükleri; Türkçedeki Telif/Tercüme Tefsirlerin Ta-

nıtılması; Türkçe Tefsirlerin Tanıtılması; Türk Toplumuna Hitap 

Edecek Meâlin ve Tefsirin Özellikleri; Sosyolojik Tefsirin İmkân 
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ve Sorunları; Kur’ân’ı Anlama Metod ve İlkeleri; Meâl (Ve Tefsir) 

Okuma Metodu; Tefsirin Topluma İletilmesinde İletişim Araçla-

rının Rolü. 

Bu toplantıda, Türk toplumunun Kur’an, meal ve tefsir al-

gısı, tefsircilerin toplumsal sorumlulukları ve yükümlülükleri, 

tefsirin topluma iletilmesinde iletişim araçlarının rolü, Türk top-

lumuna hitap edecek mealin ve tefsirin özellikleri, Türkçe litera-

türe girmiş te’lif veya tercüme meallerin ve tefsirlerin tanıtılıp de-

ğerlendirilmesi, meal ve tefsir okuma metodu, sosyolojik tefsirin 

sorunları ve imkânları ele alınıp müzakere edilmiştir. 

72- TÜRKLERİN KUR'AN TEFSİRİNE HİZMETLERİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 66 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  640 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından, Kur’ân ve 

Tefsir Araştırmaları adıyla geleneksel olarak her yıl gerçekleştiri-

len ilmî toplantıların 13’üncüsü olan “Başlangıçtan Günümüze 

Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri” konusu, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tef-

sir Anabilim Dalı’nın işbirliği ile 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Mar-

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Cami Altı Nuri Sevil Sa-

lonu’nda halka açık toplantı halinde icra edilmiştir. 

Toplantı Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu 

Kur’ân tilavetiyle başlamış, Tefsir Anabilim Dalı adına Prof. Dr. 

Muhsin Demirci, İSAV adına Prof. Dr. Bedreddin Çetiner ve prog-

rama maddî destek sağlayan Üsküdar Belediyesi adına başkan 

Mustafa Kara beyler birer açılış konuşmaları yapılmış, sonra Prof. 

Dr. Sadrettin Gümüş tarafından “Kur’ân’ın Türkçe Tercüme ve 

Tefsirleri”, Emin Işık tarafından, Türklerin Kur’ân Tefsirine Getir-

dikleri” konulu açılış tebliğleri sunulmuş, ardından aşağıda konu 

başlıkları verilen tebliğler sunulup müzakere edilmiştir: 
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İshak Özgel, Başlangıçtan Selçuklular Dönemi Sonuna Ka-

dar Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri; Bahattin Dartma, Os-

manlı Döneminde Müstakil Dirayet Tefsirleri (Değerlendirme); 

Murat Sülün, Osmanlı Döneminde İşârî Tefsir Anlayışı; Muham-

met Abay, Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri; Abdülhamit Bi-

rışık, Osmanlı Döneminde Türkçe Tefsirler; Mehmet Emin Ma-

şalı, Osmanlı Döneminde Tefsir Usûlü Çalışmaları; Mustafa Öz-

türk, Cumhuriyet Dönemindeki Telif Tefsirler; Murat Kaya, Tan-

zimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri, Hidayet Aydar, Cumhuri-

yet Dönemindeki Tercüme Tefsirler başlıklı tebliğlerini sunmuş, 

toplantıya katılan 22 ilim ve fikir erbabı tarafından konu tartışıl-

mış, toplantıda sunulan tebliğler ve toplantıda sırasında yapılan 

konuşmalar ışığında hazırlanan müzakereler bu eserde bir araya 

getirilerek neşredilmiştir. 

73- FIKHÎ AÇIDAN FİNANS ve ALTIN İŞLEMLERİ 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 68 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  536 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile Necmettin Erba-

kan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin müştereken organize ettiği 

“Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri” adlı tartışmalı ilmî top-

lantı, 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde Konya’da Konevî Kültür Mer-

kezi’nde icra edilmiştir. 

Toplantı Dr. Ali Çiftci’nin okuduğu Kur’ân tilavetiyle başla-

mış, İslâm Hukuku Anabilim Dalı adına Prof. Dr. Halit Çalış, 

İSAV adına Prof. Dr. Ali Özek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ahmet Saim Arıtan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 

Muzaffer Şeker beyler birer açılış konuşması yapmıştır. 

Dört oturum olarak icra edilen tartışmalı ilmî toplantıda: 

Mikail Altan ve Suna Akten Çürük, İktisat Bilimi Açısından 

Para ve Faiz; İsmail Özsoy, Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz; Servet 
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Bayındır, Modern Faizsiz Finansman Araçlarından GES ve Tever-

rukun Fıkhî Tahlili; Hacı Mehmet Günay, İslâm Hukukunda Akid 

Teorisi Bağlamında Çağdaş Finansman Enstrümanlarından Mu-

rabaha Uygulamaları; Hüseyin Esen, Alacak-Borç İlişkileri ve 

Buna Bağlı Fıkhî Sorunlar; Necdet Şensoy, İslâmî Kurallara Uy-

gun Bir Finansal Sistem Bağlamında Bir Finansman Aracı Olarak 

Sukûk Uygulamaları; İshak Emin Aktepe, Kredi Kartı İşlemlerinin 

Fıkhî Tahlili; İbrahim Paçacı, Altın-Para-Faiz İlişkisi ve Altının 

Vadeli Satışı, Abdullah Durmuş, Borsa Altın Yatırım Fonu başlıklı 

tebliğlerini sunmuştur.  

Toplantıya katılan 35 ilim ve fikir erbabı tarafından konu 

tartışılmış, toplantıda sunulan tebliğler ve toplantıda sırasında 

yapılan konuşmalar ışığında hazırlanan müzakereler bu eserde 

bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

74- BÜTÜN YÖNLERİYLE HAC 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 71 

İstanbul- 2015  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  536 sayfa 

Millî ve milletlerarası ilmî toplantılar düzenleyen İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 14 yıldan beri “Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları Dizisi” adıyla tartışmalı ilmî toplantılar tertiple-

mektedir. Bu serinin 14. toplantısı “Bütün Yönleriyle Hac” konu-

suna tahsis edilmiş olup, Prof. Dr. Murat Sülün’ün organizatörlü-

ğünde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir ABD ortak-

lığıyla vakfımızla müştereken 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Bağ-

larbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık ilmî toplantı icra 

edilmiştir. 

Bu ilmî toplantıda, Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Görmez, Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, Üskü-

dar Belediye başkanı Mustafa Kara, Üsküdar kaymakamı Mustafa 

Güler, Marmara Ü İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Köse, 

İSAV başkanı Prof. Dr Ali Özek’in açış konuşmaları yapıldıktan 
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sonra, eski Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu bir çer-

çeve tebliğ sunmuş ve Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Dr. Ekrem 

Keleş, Prof. Dr. Ali Erbaş, Rıfat Oral; Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. 

Dr. Hasan Elik, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, Ali Rıza Demircan, 

Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Âdem Tutar, Prof. Dr. Faruk Ka-

raca, Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. Mustafa Altundağ, Doç. Dr. 

Ali Ayten, Doç. Dr. İsmail Taşpınar, Yard. Doç. Dr. Aynur Uraler 

ve Murat Sülün gibi ilim adamlarının katılımıyla icra edilmiştir.  

23 Kasım Cuma günü saat 9:30’da Üsküdar/Bağlarbaşı 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan tartışmalı ilmî toplantı, 

Cumartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür 

Merkezi Konferans Salonu’nda sürdürülmüştür. İki gün süren 

tartışmalı ilmî toplantı, beş oturum hâlinde icra edilmiş ve bu 

oturumlara sırasıyla; Prof. Dr. Salih TUĞ, Prof. Dr. Saim YEP-

REM, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ ve 

Prof. Dr. Suat YILDIRIM başkanlık etmiştir. Toplantı sonunda İs-

tanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran, emekli öğretim üyesi Prof. 

Dr. Mahmut KAYA ve Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, tebliğ ve mü-

zakereleri özetleyip değerlendirerek bazı tekliflerde bulunmuş-

lardır. 

Haccın ruhunun, anlam ve öneminin kalın çizgilerle vurgu-

landığı tartışmalı ilmî toplantı; dinler tarihinde hac, Kur’ân’da 

haccın kavramsal çerçevesi, Hz. Peygamber’in hac tatbikatı, 

hacca dair fıkhî hükümler, haccın hikmetleri, hacdaki sembo-

lizm, haccın psikolojisi ve sosyal hayata etkileri gibi konular ele 

alınarak tartışılmıştır.  

İSAV başkanı Prof. Dr. Ali Özek’in, vakfın faaliyetlerine ve 

haccın tarihine ilişkin açış konuşmasından sonra söz alan Mar-

mara Ü İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Kâ‘be ile ilk 

karşılaştığı anda hissettiklerini anlattığı konuşmasında, Kâ‘be’nin 

Müslümanlar için ifade ettiği anlam ve öneme, ihram giysisinin 

beyazlığındaki safiyet, güzellik ve simgeselliğine dikkat çekerek, 

tavafın âdeta Allah’ın yörüngesinde dönmek anlamına geldiğini 

belirtti. Haccın Müslümanların birliğine nasıl hizmet ettiğini, 
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özellikle Malcolm X gibi insanlara neler kazandırdığına değinen 

Prof. KÖSE’nin dikkat çekici tespitlerinden biri de, Hira yolun-

daki hercümercin, etrafa atılan çöplerin ve bilhassa maymunların 

ruhlarda bıraktığı çirkin izlerin yetkililerce özellikle amaçlandı-

ğına dair vurgusuydu.  

Üniversitemizin değerli rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, -bu yıl 

kendisinin de ifa etmekle müşerref olduğu- hac ibadetinin baş-

tanbaşa sembollerle dolu olduğunu belirterek, renkleri ve dilleri 

farklı milyonlarca insanın aynı zaman ve zeminde tek bir amaçla 

bir araya geldiğini ifade etti. Haccın Müslümanlara, Hazret-i Pey-

gamber’in vahiy aldığı mukaddes mekânları bizzat görüp yaşama 

imkânı verdiğine değinen Prof. Gül, bu büyük ibadetin sadece bi-

lim adamlarına değil, tüm insanlığa Müslümanlarla ilgili gözlem 

yapma imkânı verdiğine dikkat çekerek, Müslümanların bu vesi-

leyle, nezaket, vakar ve olgunluklarını dünyaya göstermeleri ge-

rektiğini söyledi. Sayın rektör, hac ibadetinin kültür ve edebiya-

tımızı da etkilediğini hatırlatarak Türklerin mukaddes mekânlara 

götürdüğü hizmetleri minnet ve şükranla yâd etti.  

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rasûl-i 

Ekrem devrinden kalma Daru’l-erkam, İbn Abbas’ın ders halka-

ları, Ümmühani’nin evi vb. çeşitli binalara ait izlerin 1970’e kadar 

mevcut olduğunu, fakat daha sonra “Binalara saygı insanı şirke 

götürür; dolayısıyla yıkılmaları gerekir!” fetvasıyla bunların yok 

edildiğini anlatarak, hac mekânlarında bir tarihsizleştirme soru-

nunun yaşandığına dikkat çekti. Prof. Görmez, mekânların mo-

dernleşmesinin haccın menasikini değilse de mahiyetini etkiledi-

ğini vurgulayarak, kadim haclarla günümüz haclarının ruh ve 

şuur açısından kıyaslanması gerektiğini belirtti.  

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da çer-

çeve tebliğinde, mukaddes topraklara özellikle de Kâ‘be’ye say-

gıda kusur edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, “Hac bittikten 

sonra bu mekânlarla fazla yüz-göz olmadan hemen ülkeye dönül-

mesi gerektiğini” eski âlimlerin niçin vurguladıklarını şimdi daha 

iyi anladığını ifade etti. Haccın esası olan takva ve şuurun hac 
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mekânlarındaki modernizasyonla birlikte âdeta buharlaştığına 

değinen Prof. Bardakoğlu, Zamzam Towers’ın postmodern döne-

min hac algısını belirleyen çok önemli bir simge olduğuna ve 

TV’lerden 24 saat Kâ‘be yayını yapılmasının hacıların gönül dün-

yasını duman ettiğine dikkat çekti. 

Sonuç olarak; Prof. Dr. Mehmet Görmez’in aklın imtihan 

yeri, Prof. Dr. Ali Köse’nin ise duygu olarak nitelendirdiği hac, 

açış konuşmalarında da işaret edildiği gibi, Hak Teâlâ’nın Müslü-

manlara tuttuğu bir aynadır. Bu büyük ibadet vesilesiyle Müslü-

manlar birbirlerini tanımakta; sahip oldukları kapasite, imkân ve 

zenginlikleri görmekle kalmamakta, yetersizliklerini, eksiklik, 

kusur ve yanlışlarını da fark ederek kendilerine gelmektedir. Hac-

cın zaman zaman ruhundan soyutlandığına yönelik yakınmalar, 

ayrıca, bu büyük ibadetin ne zaman ve nasıl eda edileceği ile ilgili 

tartışmalar da göz önüne alınırsa, Müslüman halkımızın bu ko-

nuda aydınlatılmasının önemi daha da netleşir. Bununla birlikte, 

İSAV–MÜİF işbirliğiyle yürütülen bu tartışmalı ilmî toplantının –

ilmî değeri bir yana– icraî bir yetkisi bulunmadığı aşikârdır. Aki-

devî, ilmî, sosyo-kültürel hatta siyasî yönleriyle komple bir ibadet 

olan hac, İslâmiyet adına icra edilen en gözle görülür ibadet -

adeta bir manifesto- olduğundan, sadece millî seviyede değil, mil-

letlerarası seviyede çeşitli ilmî toplantılarda enine boyuna müza-

kere edilmeyi hak etmektedir. 

75- İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE 

(SAHABE KİMLİĞİ ve ALGISI) 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 73 

İstanbul- 2013  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  608 sayfa 

Sahâbe, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra Çin’den 

Atlas Okyanusu’na kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış ve yeni 

nesillerin muallimliği görevini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla 

sahâbe neslinin ve döneminin önemi büyüktür. Sahâbe neslini 

değişik yönleriyle ele alan şimdiye kadar yapılmış kapsamlı bir 

ilmî toplantı yapılmamıştır. Bu ihtiyaca binâen İslâmî İlimler 
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Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirli-

ğiyle 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu’nda “İslâm’ın Kurucu 

Nesli Sahâbe–Sahâbe Kimliği ve Algısı–” konulu bir tartışmalı 

ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda, Sahâbe Kimliği ve Algısı  ana başlığı al-

tında Yüz Elli Uydurma Sahâbî Var mı? Murteza el-Askerî’nin 

Hamsûne ve Mie Sahâbîyyin Muhtalakin Adlı Kitabındaki İddia-

larının Tahlili; Şiî Düşünceyi Meşrulaştırma Amacıyla Sahâbenin 

İtibarsızlaştırılmasına Bir Eleştiri: -Dr. Muhammed el-Ticânî el-

Semâvî Örneği-; Zeydiyye’nin Sahâbe Hakkındaki Görüşleri, Ehl-

i Sünnet Geleneğinde Sahâbe Algısı; Muhaddisler ve Fıkıh Usûl-

cüleri Arasında Sahâbe Kavramı; Sahâbeye Bakış Açısında İfrat ve 

Tefrit; İlk Dönem Sahâbe Bilgisi Uzmanları; Fedâilu's-Sahâbe 

Edebiyatının Teşekkülü ve Muhtevasına Etki Eden Sebepler Üze-

rine; Oryantalistlerin Sahâbeye Bakışı ve Son Dönem Tür-

kiye’deki Sahâbe Algısına Metodolojik Etkisi; Mu‘tezile’nin 

Sahâbe Algısı; Sahâbe Coğrafyası; Cehâletü’r-râvî Açısından 

Sahâbînin Durumu; Dinî Bir Otorite Olarak Sahâbe Algısı başlıklı 

tebliğlerle konu ele alınmıştır. 

Toplantıya katılan 13 ilim ve fikir erbabı tarafından toplan-

tıda sunulan tebliğler ve toplantı sırasında yapılan konuşmalar 

ışığında hazırlanan müzâkereler bu eserde bir araya getirilerek 

neşredilmiştir. 

76- TEMEL İNSAN HAKLARI  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 75 

İstanbul- 2014  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  576 sayfa 

 “Kur’ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları” konulu on-

beşinci Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantısı, 

Vakfımız (İSAV) ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbir-
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liğiyle 22-23 Aralık 2013 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Bağlar-

başı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş ve bu top-

lantıda oniki tebliğ sunmuş, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerin-

den 28 ilim adamı ve toplantıya katılan dinleyiciler tarafından 

konu iki gün boyunca etraflıca tartışılmıştır.  

“Doğu ve Batı Medeniyetlerinde İnsan Hakları; Kelâmî Açı-

dan İnsan Haklarının Temellendirilmesi; Kur’ân’da Kadın ve Ka-

dın Hakları; Kur’ân ve Sünnette Azınlık Hakları; Kur’ân'da Karı-

Koca Hakları; Kur’ân ve Sünnette Ebeveyn ve Çocuk Hakları; 

Kur’ân ve Sünnette Hayat Hakkı ve Özel Hayatın Gizliliği; Kur’ân 

ve Sünnette İnanç ve Düşünce Hürriyeti; Kur’ân ve Sünnette Esir 

Hakları; İnsan Hakları Olarak Mülkiyet Hakkı; Kur’ân ve Sün-

nette İşçi ve İşveren Hakları; Kur’ân ve Sünnete Göre Sanık ve 

Mahkûm Hakları” başlıklı tebliğler sunulmuş, her tebliğ ayrı ayrı 

müzakere edilip tartaşılmış, toplantı metinleri bu eserde bir araya 

getirilerek Kur’ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları adıyla 

neşredilmiştir. 

77- İSLÂM ve SANAT 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 79 

İstanbul- 2015  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  844 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Akdeniz Üniversi-

tesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken, 07-09 Kasım 2014 tarihle-

rinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salo-

nu'nda "İslâm ve Sanat” konulu tartışmalı ilmî bir toplantı yapıl-

mıştır.  

İslâm düşünce tarihi ve coğrafyasında Fıkıh, Kelâm, Mez-

hepler Tarihi ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, geleneksel 

sanatlar, şiir, edebiyat, musikî ve estetik arasındaki bağlantı ve 

etkileşimlerini tesbit etmek, kültürler arası etkileşimi sanat üze-

rinden takip etmek, İslâm sanatlarına olan ilgiyi arttırmak, sanat 

bilincini geliştirmek, İslâm’ın sanata bakışını tahlil etmek, sanat 
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eserlerinin korunması konusunda toplumsal bilinci arttırmak, sa-

natın ve sanatkârın değerini geniş kitlelere anlatmak gayesi ile 

yapılan bu toplantıda “Kurumsal Çerçeve, Felsefe - Sosyoloji, Ede-

biyat - Söz Sanatları, Mimarî, Tasavvuf - Psikoloji, Müzik, Güzel 

Sanatlar - Resim” ana başlıkları ile 42 tebliğ sunulmuştur.  

Bu ilmî toplantı, bu alanda çalışma yapan ilim adamlarını, 

konu ile ilgilenen çok sayıda akademisyeni bir araya getirmiş, 

halka açık yapılan bu toplantıda İslâm ve sanat konusu detayla-

rıyla ele alınmış, dinleyici kitlesinin aydınlatılması ve yol gösterici 

hüviyeti cihetiyle son derece önemli bir toplantı olmuş ve ayrıca 

bundan sonraki benzer faaliyetlere de örnek teşkil etmiş, müşte-

rek akademik faaliyetlerin artmasına imkân sağlanmış, İslâm ve 

sanat konusu hakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde 

edilmiştir. 

Toplantıda sunulan tebliğler ve değerlendirmeler bir araya 

getirilerek “İslâm ve Sanat” adıyla neşredilmiştir. 

78- OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ ve AHLÂK TER-

BİYESİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 80 

İstanbul- 2015  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  344 sayfa 

İstanbul- 2017  2. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  368 sayfa 

Son yıllarda Batı’dan alınan ahlâkla ilgili bazı kavramların 

ve kaynakların akademisyenlerce sıklıkla kullanıldığı görülmek-

tedir. Meselâ, ahlâk yerine "etik", ahlâk terbiyesi yerine "değerler 

eğitimi” kavramları kullanılmakta, bu konularda ilmî toplantılar 

düzenlenmekte, lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır.  

Ahlâk ve ahlâk gelişimi konuları işlenirken Ericson, Piaget 

ve Kohlberg gibi Batı’lı bilim adamlarının çalışmalarına sıkça 

atıfta bulunulmaktadır. Hatta son yıllarda İlahiyat Fakültelerinin 

bazı öğretim elamanlarının da çalışmalarında buna yer verdikleri 

görülmektedir.  
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Vakfımız, bu gelişmelerden hareketle Ali Seydi Bey gibi son 

dönem Osmanlı ahlâk terbiyecilerinin konuya ilişkin görüşleri-

nin ele alınacağı bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmeyi karar-

laştırmış ve Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’ın yöneticiliğinde 

“Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” konulu tar-

tışmalı ilmî toplantı 06-07 Aralık 2014 tarihlerinde Düzce Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda aşağıda konu başlıkları verilen 12 tebliğ sunul-

muş, “Kınalızâde Ali Efendi; Mehmet Hâzık Zeynizâde; Ali Kemâl 

İkdamcı; Mehmet Said Efendi; Ali Seydi Bey; Ali İrfan Eğribozî; 

Ahmet Cevat Emre; Ahmet Mithat Efendi; M. Sadık Rıfat Paşa; Ali 

Rıza Bey; Hüseyin Remzi Miralay; Ahmet Hamdi Akseki” şeklinde 

ele alınmış; toplantıya katılan ilim adamları, sunulan tebliğleri 

zaman zaman müzakere ederek değerlendirmiş, toplantı metin-

leri bir araya getirilerek neşredilmiş, ihtiyaca binaen esrin ikinci 

baskısı yapılmıştır. 

79- İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE-

II (SAHABE ve RİVÂYET İLİMLERİ)  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 81 

İstanbul- 2016  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  472 sayfa 

İslâm kültür ve medeniyetinin oluşum ve şekillenmesinde 

İslâmî ilimler önemli bir yer tutar. İslâmî ilimlerin teşekkülünde 

en büyük pay ise sahabe nesline aittir. Bu ilimlerin daha iyi anla-

şılabilmesi için sahabe neslinin her yönüyle ele alınması büyük 

önem arz eder. Bu öneme binaen bir seri halinde İslâm Medeni-

yetinin Kurucu Nesli Sahabe toplantıları yapılması kararı üzerine 

bu serinin ilki 27-28 Nisan 2013’te “Sahabe Kimliği ve Algısı” baş-

lığıyla gerçekleştirilmiştir.  

Sahabenin rivayet ilimlerinde ilk halkayı oluşturması ve bu 

ilimlerin diğer İslâmî ilimlerin temel kaynaklarından olması ha-

sebiyle dizinin ikinci serisinde “Sahabe ve Rivayet İlimleri” başlığı 
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ile hadis ve siyer ilimlerinde sahabe konusunun ele alınması uy-

gun görülmüştür.  

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Araş-

tırma Vakfı(İSAV) işbirliğiyle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde, Sa-

karya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Sa-

lonu’nda “İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe–Sahâbe ve Rivayet İlim-

leri–” konulu bir tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda, Sahâbe ve Rivayet İlimleri ana başlığı altında 

“Ashabın Adaletinin Aklî Temelleri”; “İmâmiyye Şîasına Göre Sa-

habenin Adaleti Problemi”; “Bazı Sahâbîlerin Ücret Karşılığı Ha-

dis Uydurduğu İddiası”; “Sahabenin Hadis Rivayetine Etki Eden 

Unsurlar”; “Sahabe Rivayetinde Algıda Seçicilik Unsuru: Râfî‘ b. 

Hadîc Örneği”; “Siyer ve Meğâzî Rivayetleri İle Tanınan 

Sahâbîler”; “Sahabe Rivayetlerinin Tarih Usûlü Bakımından De-

ğeri -Buhârî Örneği”; “Bir Rivayet Problemi Olarak Tedlisin Sa-

habe Zamanında İmkânı”; “Bir İsnad Özelliği Olarak Sahabenin 

Tâbi‘ûndan Rivayeti”; “Rivayet Bağlamında İbn Abbas-Hz. Pey-

gamber İlişkisi”; “Hadis Rivayetinde Muksirûn Olgusu ve Ortaya 

Çıkış Sürecindeki Etkenler” ana başlıklarını taşıyan tebliğler su-

nulmuş ve müzakere edilerek tartışılmış, toplantıda sunulan teb-

liğ, müzakereler ve tartışmalar bu eserde bir araya getirilerek neş-

redilmiştir. 

80- TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE 

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 82 

İstanbul- 2016  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  464 sayfa 

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı(İSAV) işbirliği ile 16-18 Ekim 2015 tarihleri ara-

sında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi toplantı salonla-

rında “Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin 

Önemi” başlıklı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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Toplantının Koordinatörlüğünü Gaziantep Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mahmut Çınar yü-

rütmüştür. 

Açılış, değerlendirme ve altı oturumdan oluşan 18 tebliğin 

sunulduğu ilmî toplantı ile ilgili olarak Gaziantep Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir, “Gaye ve sonuç-

ları açısından tarihe önemli notlar düşülen bu toplantı, Müslü-

manlar olarak, din adına dışlayıcı ve ötekileştirici söylemlerin bir-

liğimize verdiği zararları tespit etmek, bunun sebep ve sonuçları 

üzerinde durmak ve atılması gereken adımları masaya yatırmak 

amacıyla tertiplenmiştir. Tebliğlerde İslâm dininin temel kaynak-

larında birliğin temelleri, farklı inanç gruplarıyla bir arada ya-

şama tecrübesi, dinî faaliyetlerin birliği oluşturmadaki katkıları, 

Diyanet, medya ve sivil kuruluşların bu amaçla icra ettikleri faa-

liyetler gibi alanlarda sunum ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Tebliğler, akademisyenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Si-

vil Toplum Kuruluşları ve medya mensupları tarafından sunul-

muş, böylelikle tespit ve değerlendirme ve önerilerde toplumun 

bütün katmanlarının katılımı sağlanmaya çalışılarak, konu derin-

lemesine tartışılmıştır.” açıklamasında bulunmuştur. 

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 

Dr. İbrahim Hatiboğlu, SANKO Holding Başkanı Abdulkadir Ko-

nukoğlu ve ülkemizin tanınmış ilim adamlarından birçok seçkin 

şahsiyet bu ilmî toplantıya katılmıştır. 

“Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin 

Önemi” başlıklı bu ilmî toplantı, hem gayesi hem de sonuçları ba-

kımından tarihe önemli notlar düşmüştür. Toplantıda sunulan 

tebliğ ve müzakerelerden çıkan sonuçlar şöyledir: 



 

576 

Dünya, yakın coğrafyamız ve ülkemiz oldukça hassas bir 

dönemden geçmektedir. Bu dönemde, tüm insanlığın gelece-

ğinde birlik, dayanışma, paylaşım ve benzeri ilkelerin hayatî 

önem taşıdığı bir kez daha görülmüştür. 

Tarih boyunca kurucu ve çığır açıcı roller üstlenmiş bulu-

nan medeniyetimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı rûh ve 

mânevî özün geliştirilmesine son derece muhtaçtır. Bunu sağla-

yıcı temel unsurlar arasında yüce dinimiz İslâm, merkezî ve inkâr 

edilemez bir işleve sahiptir. 

Bu kuşatıcı rûh, İslâm’ın temel kaynaklarından; onun sahih 

usûl ve yöntemleri çerçevesinde elde edilmelidir. 

İslâm’ın diriltici, paylaşımcı ve kuşatıcı özünü ortaya çıkar-

mak için de, başta Hz. Peygamber dönemi uygulamaları olmak 

üzere, yaşanmış bütün tarihî tecrübeler ve kültürel miras yol gös-

terici bir kaynak olarak aslâ ihmal edilmemelidir. 

Yaşanılan bu tecrübeler, günümüzde toplumsal birlik ve 

bütünlüğün sağlanmasında, insanlar arasında adaletin, Müslü-

manlar arasında kardeşliğin, farklı inanç ve kimlikler arasında ço-

ğulculuğun, ayrımcı-ötekileştirici zihniyet ve davranışlardan 

uzak durmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bunun 

için de yüce dinimizin yol gösterici, aydınlatıcı ve emredici bütün 

ilkeleri, onun kudsiyetine zarar vermeden, güçlü bir şekilde vur-

gulanmalı; bunların toplumda içselleştirilmeleri amacıyla birey-

lerin bilgi, duygu, algı ve ahlâk dünyasına aksettirilmesine özen 

gösterilmelidir. 

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve 

İmam-Hatip Liseleri olmak üzere, dinî sorumluluk üstlenen bü-

tün kurumların, tam bir iş birliği halinde çalışmaları kaçınılmaz 

bir görevdir. 

Bu Toplantıda “İbadet Hayatımızın Toplumsal Bütünlüğe 

Katkısı; Kur’ân'ı Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Bir Metin Olarak 
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Okumanın Şifreleri; Hz. Peygamber ve Râşit Halifeler Döne-

minde Birlikte Yaşama Tecrübesi; Dinî Açıdan Farklı İnanç Grup-

larıyla Bir arada Yaşamanın İmkânı; Günümüzde İslâmî Faaliyet-

ler Alanındaki Düşünce Sorunları Üzerine; Hıristiyanlık ve İslâm 

Tarihinde Yaşanan İç Çatışmalar Üzerine Bir Değerlen-

dirme(Batı’da Yüzyıl Savaşları); Farklı İnanç Mensuplarıyla Bir 

Arada Yaşama Tecrübesine Temel Teşkil Eden Kur’ânî İlkeler; 

Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara Karşı Din Eğitiminin 

Gücü ve İşlevi; Toplumun Din Anlayışında Birleştirici ve Ayrıştı-

rıcı Hususlar; İlmî-Dinî Söylemin Topluma Yansımasında Görü-

len Bazı Sorunlar; Dinî Söylem Açısından Çeşitli Gruplar Üzerine 

Sosyo-Psikolojik Çözümlemeler; Diyanet Faaliyetlerinde Dinî 

Söylemin Toplumsal Bütünlük Açısından Tahlili; Toplumsal Bir-

lik ve Beraberliğin Kur’ânî Temelleri; Toplumsal Birliğin Güçlen-

dirilmesinde Ahlâkî Değerlerin Önemi; Yardım Kuruluşlarının 

Faaliyetlerinin Toplum Üzerinde Ayrıştırıcı ve Bütünleştirici İş-

levleri; Toplumsal Birliğin Sağlanmasında Sûfî Söylemin Etkisi; 

Toplumun Ayrışmasında Medya Dilinin Etkisi; Toplumsal Birliği 

Sağlamada STK’ların Başarı Düzeylerinin Tahlili ana başlıklarıyla 

meseleler ele alınıp değerlendirilmiş, toplantı metinleri bir araya 

getirilerek neşredilmiştir. 

81- GELENEK ve MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YO-

RUMLARI  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 85 

Konya 2016  1. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  330 sayfa 

Konya- 2017  2. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  326 sayfa 

Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken 06-07 Mayıs 

2016 tarihlerinde Konevî Kültür Merkezi'nde “Gelenek ve Mo-

dernite Arasında İslâm Yorumları” konulu bir ilmî bir toplantı 

tertiplenmiştir.  

İçinde yaşadığımız dünyayı anlamlandırmak ve yenidünya 

düzenine karşı yeniden söz söyleyebilmek için öncelikle kadim 
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geleneğin bir envanterini çıkarmak, Müslüman tecrübenin üret-

tiği tarihî birikimi gözden geçirmek, temel meseleler ile tâli olan-

ların bir kaydını yapmak ve envanteri güncellemek üzere moder-

nite arasında İslâm yorumları mes’elesi ele alınmıştır. 

İslâm Yorumlarında Metodoloji Sorunları: “Dini anla-

mada yöntem sorunları”, “Klasik dönemde şekillenen dinî ilimle-

rin ana konularının yeni zihnî inkişaflar oluşturmada yeterlilik 

sorunu”,  

Geleneksel ve Modernist İslâm Yorumları: “Kur’ân ve 

meal merkezli din anlayışı”; “İslâm yorumlarında Hz. Peygam-

ber’in ve sünnetin yeri”, 

Geleneksel ve Modernist Yorumların Toplumsal Kar-

şılığı: “Geleneğin dogmalaştırılması ya da salt hüküm merkezli 

din anlayışı: Dışlayıcı yaklaşım”, “Yorumun çeşitlendirilmesi ya 

da hikmet merkezli din anlayışı: Kapsayıcı yaklaşım”,  

Bireyselleşme ve Popüler Kültürün Toplumsal Karşı-

lığı: “Bireyselleşme ve günümüz İslâm yorumları üzerine etkisi -

alan araştırması- (İslâmî bilgide merkezin kaybolması ve dini her-

kesin yorumlaması üzerine nitel bir araştırma)”, “Popüler Kültür 

ve İslâm yorumları üzerine etkisi (kültür endüstrisine hizmet 

eden İslâm yorumları üzerine / İslâmî sosyete, tatiller, mekânlar 

vs. gibi)”,  

Gelenek ve Modernizm Arasında Din Dili ve Yorum-

ları: “İnsanlara ulaşacak bir din dilinin inşaı nasıl sağlanabilir?”, 

“Dinin insana ulaşmasında sanat, edebiyat ve mûsiki hangi çerçe-

vede kullanılabilir?”,  

Modern Bir Kurum Olarak İlahiyat Fakültelerinin 

İslâm Yorumlarındaki Rolü: “İlahiyat Fakültelerinde üretilen 

dinî bilginin niteliği ve bilgi üretenlere duyulan güven ve itibar 

sorunu”, İlahiyat Fakültelerinin çağdaş dinî mes’elelere çözüm 

üretmedeki yeterlilik sorunu” konuları ele alınmış, her tebliğ ayrı 

ayrı müzakere edilip tartışılmış, toplantı metinleri bir araya geti-

rilerek bu esrde neşredilmiştir. 
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82- SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE 

AHLÂK ANLAYIŞLARI  

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 86 

İstanbul- 2015  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  344 sayfa 

Düzce Üniversitesi Düzce İlahiyat Fakültesi, Düzce Beledi-

yesi, Düzce Müftülüğü ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) 

müştereken 22–23 Ekim 2016 tarihlerinde Düzce Üniversitesi 

Cumhuriyet Konferans Salonu ile Düzce Müftülüğü Konferans 

Salonlarında, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu De-

kanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’ın koordinatörlüğünde, 

“Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları” ko-

nulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda “Abdurrahman Şeref”; “Abdullah Şevket 

(İçelli)”; “Abdullah Behçet”; “Ahmed Naim Babanzâde”; “Ali Na-

zima”; “Baha Tevfik”; “Ahmed Nazif "; “Celal Nuri İleri”; “Ömer 

Ferit Kam”; “Muallim Naci”; “İbnü’l-Emin Mahmud Kemal”; “Ah-

med Rif‘at (Yağlıkçızâde)” başlıkları altında Son Dönem Osmanlı 

Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları konusu ele alınmıştır.  

Toplantıda sunulan tebliğler müellifleri tarafından son defa 

okunup değerlendirildikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan 

sonra yayına hazırlanarak toplantı organizatörünün incelemesine 

sunulmuş, tedkikten sonra toplantı metinleri bu eserde bir araya 

getirilerek Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayış-

ları adıyla neşredilmiştir.  

83- Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Mua-

sırlarıyla Münasebetleri-I YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA 

AÇISINDAN HZ. PEYGAMBER ve ASHÂBI 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 91 

İstanbul- 2018  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  464 sayfa 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler 

Araştırma Vakfı’nın müştereken tertiplediği Günümüze Yansı-

malarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri–I (Yar-
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dımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. Peygamber ve Ashâbı) ko-

nulu 91. tartışmalı ilmî toplantı, 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde, 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.  

Sahalarında araştırmalar yapmış, uzman akademisyenler 

tarafından hazırlanan “Hz. Peygamber ve Çocuklar”, “Hz. Pey-

gamber ve Gençler”; “Hz. Peygamber ve Yaşlılar”; “Hz. Peygam-

ber, Muhacirîn ve Ensâr”; “Hz. Peygamber ve Fakirler”; “Hz. Pey-

gamber ve Zenginler”; “Hz. Peygamber ve Ashâb-ı Suffe”; “Hz. 

Peygamber ve Yetimler, Şehid Aileleri”; “Hz. Peygamber ve Has-

talar”; “Hz. Peygamber ve Engelliler”; “Hz. Peygamber ve Köleler”; 

“Hz. Peygamber ve Esirler”; “Hz. Peygamber ve Suçlular”; “Hz. 

Peygamber ve Komşular”; “Hz. Peygamber ve Borçlular” başlıkla-

rını taşıyan 15 tebliğ beş oturum halinde sunulmuş ve çeşitli üni-

versitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli hocalarımız tara-

fından müzakere edilmiş, toplantı sonunda genel değerlendirme-

ler yapılmış ve toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek 

neşredilmiştir. 

Yukarıda özetleri sunulan Tartışmalı İlmî Toplantıların Ko-

nuları ve basılan eserlerin baskı yılları toplu olarak şöyledir: 

 NEŞREDİLEN TARTIŞMALI İLMÎ TOPLAN-
TILARIN KONU BAŞLIKLARI 

BASKI  
YILLARI 

1.  İslâm Hukukuna Göre Alış-Verişte Vade 

Farkı ve Kâr Haddi 

1. Baskı, 1978 
4.Baskı, 1984 

2.  İslâm’da Kılık-Kıyafet ve Örtünme 1.Baskı, 1987 
2.Baskı, 1987 
3.Baskı, 1991 
4. Baskı, 2005 

3.  İktisadî Kalkınma ve İslâm 1.Baskı, 1987 

4.  Para, Faiz ve İslâm 1.Baskı, 1992 

5.  Bilgi, Bilim ve İslâm-I 1.Baskı, 1992 

6.  Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli 1.Baskı, 1987 

7.  Gençliğin Ruhî ve Manevî Problemleri 1.Baskı, 1987 

8.  Türkiye’de Zekât Potansiyeli 1.Baskı, 1987 

9.  Hz. Peygamber ve Aile Hayatı 1.Baskı, 1989 

10.  Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından 

İşçi-İşveren Münasebetleri 
1.Baskı, 1990 
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11.   Sosyal Değişme ve Dinî Hayat 1.Baskı, 1991 
2.Baskı, 2005 

12.  Bilgi, Bilim ve İslâm-II 1.Baskı, 1992 
2.Baskı, 2005 

13.   Görsel Sanatlar ve İslâm 1.Baskı, 1993 

14.   Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve 

Para Vakıfları 
1.Baskı, 1993 

15.   Sigara ve İnsan Sağlığı 1.Baskı, 1993 

16.   Asrımızda Hıristiyan-Müslüman Münase-

betleri 

1.Baskı, 1993 
2.Baskı, 2005 

17.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I 1.Baskı, 1994 

18.  Mesken ve Mesken Mimarimiz 1.Baskı, 1995 

19.  Sosyal Hayatta Kadın 1.Baskı, 1996 
2.Baskı, 2005 

20.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-II 1.Baskı, 1996 
2.Baskı, 2005 

21.  Nazariyat ve Tatbikatta Para Vakıfları 1.Baskı, 1996 

22.  Seferîlik ve Hükümleri 1.Baskı, 1997 

23.   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1.Baskı, 1998 

24.  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-I 1.Baskı, 2000 

25.   Kur’ân Kurslarında Eğitim-Öğretim ve Ve-

rimlilik 
1.Baskı, 2000 

26.   Kur’ân - Sünnet –İlimler (Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları-I) 
1.Baskı, 2000 

27.   Kur’ân –İlimler (Kur’ân ve Tefsir Araştırma-

ları-II) 
1.Baskı, 2001 

28.  (Kur’ân - Kur’ân İlimleri (Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları-III) 
1.Baskı, 2002 

29.   (Kıraat İlmi ve Problemleri (Nazarî-Amelî) 

(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV) 
1.Baskı, 2002 

30.   İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I 

(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-V) 
1.Baskı, 2003 

31.   Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II 1.Baskı, 2003 

32.  İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II 

(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-VI) 

1.Baskı, 2004 
 

33.  Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri 1.Baskı, 2004 
2.Baskı, 2005 
3.Baskı, 2005 

34.  Kur’ân-ı Kerim’de Mes’uliyet (Kur’ân ve Tef-

sir Araştırmaları-VII) 

1.Baskı, 2006 
 

35.  Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri  1.Baskı, 2006 
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36.  Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab (Kur’ân ve Tef-

sir Araştırmaları-VIII) 

1.Baskı, 2007 
 

37.  Yaşlılık Dönemi ve Problemleri  1.Baskı, 2007 

38.  Kur’ân ve Sünnette Zekât (Kur’ân ve Tefsir 

Araştırmaları-IX) 

1.Baskı, 2008 
 

39.   Namaz-Cami (Kur’ân ve Tefsir Araştırma-

ları-X) 

1.Baskı, 2009 
 

40.   İslâm’da Sevgi Temelinde Beşerî İlişkiler 

(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XI) 

1.Baskı, 2010 
 

41.   Aile ve Eğitim 1.Baskı, 2010 

42.  Din ve Gelenek 1.Baskı, 2011 

43.  Tefsir ve Toplum (Kur’ân ve Tefsir Araştırma-

ları-XII) 

1.Baskı, 2011 
 

44.  Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri 

(Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XIII) 

1.Baskı, 2012 
 

45.  Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri 1.Baskı, 2012 

46.  Bütün Yönleriyle Hac(Kur’ân ve Tefsir Araş-

tırmaları-XIV) 
1.Baskı, 2015 

47. İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe 

(Sahabe Kimliği ve Algısı) 
1.Baskı, 2013 

48. Temel İnsan Hakları (Kur’ân ve Tefsir Araş-

tırmaları-XV) 
1.Baskı, 2014 

49. İslâm ve Sanat 1.Baskı, 2015 

50. Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbi-

yesi 
1.Baskı, 2015 

51 İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-2 

(Sahabe ve Rivayet İlimleri) 
1.Baskı, 2016 

52 Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî 

Söylemin Önemi  

1.Baskı, 2016 
 

53 Gelenek ve Modernite Arasında İslâm Yo-

rumları 
1.Baskı, 2017 

54 Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk 

Anlayışları  
1.Baskı, 2017 

55 Günümüze Yansımalarıyla 

Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebet-

leri-I 

Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. 

Peygamber ve Ashâbı 

1.Baskı, 2018 
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III- TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI 
DİZİSİ 

Vakfımız, millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar 

yanında İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Probleminin araştırıl-

dığı bir dizi Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları da düzenlemekte-

dir.  

Vakfımız 2003 yılında, “İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl 

Problemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, 

İslâm Mezhepleri Târihi, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Tasavvuf 

ve İslâm Târihi” ilimlerindeki usûl mes’elelerini ve bu hususlar-

daki tartışmaları ele almış; günümüz ilimlerindeki gelişmelere 

paralel olarak bu ilimlerde karşılaşılan metodoloji/Usûl problem-

lerini çözme yönündeki teklifleri değerlendirmiş, “İslâmî İlim-

lerde Metodoloji/Usûl Problemi” ana başlığı altında yapılan bu 

toplantılarda sunulan tebliğler, İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl 

Mes’elesi-1-2 adıyla iki cilt hâlinde 2005 yılında neşretmiştir.  

Bu çalışma ile ilgili olarak, akademisyenlerimizin teklifleri 

istikametinde Vakfımız, her ilim dalının metodolojisindeki prob-

lemlerden birinin tartışılmasını kararlaştırmış ve bu cümleden ol-

mak üzere Hadis, İslâm Târihi ve İslâm Hukuku’nun müşterek 

problemlerinden olan Metin Tenkidi; Yeni ve Çağdaş Bir Tebliğ 

Metodolojisi Oluşturulması Mes’elesi konularını tartışmak üzere 

ikinci bir metodoloji/usûl toplantısı tertiplemiş, bu toplantı me-

tinleri de İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi-3 adıyla 

2009 yılında neşretmiştir. 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları dizisinin bir devamı ola-

rak “İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiyye Bağlamında Kader 
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Mes’elesi”; “Tarihte ve Günümüzde Kredi Usûlleri” ve “Tefsir Na-

sıl Bir İlimdir?” konulu üç toplantı daha tertiplenmiş, bu toplan-

tıya ait tebliğ ve müzâkere metinleri de bir araya getirilerek “İn-

san İradesi ve Kudret-i İlâhiyye Bağlamında Kader Mes’elesi-

III/1”, “Târihte ve Günümüzde Kredi Usûlleri-III/2” ve “Tefsir Na-

sıl Bir İlimdir?- III/3” adıyla üç ayrı cilt hâlinde 2011 yılında yayın-

lanmıştır. 

Vakfımız “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri” 

konulu dördüncü ilmî ihtisas toplantısını 20-21 Ekim 2012 tarih-

lerinde İstanbul’da gerçekleştirmiş olup bu toplantıda sunulan iki 

tebliğ çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görev 

yapmakta olan Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından 

müzâkere edilmiş, toplantı metinleri bir araya getirilerek Akāid 

ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri adıyla 2014 yılında yayın-

lanmıştır. 

Beşinci metodoloji Toplantısı 18–19 Ocak 2014 tarihlerinde 

Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilmiş, Tefsir, Hadis, Kelâm ve İslâm Hukuku 

İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkileri konu-

larında dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat 

Fakültelerinde görevli hocalarımız tarafından müzakere edilmiş, 

toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri 

“Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri” 

adlı eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

14–15 Kasım 2015 tarihlerinde “İslâm Düşüncesinin Kurucu 

Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” konu-

larında Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür 

Merkezi’nde altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleşti-

rilmiş, bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversi-

telerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocamız ta-

rafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi 
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yapılmış, toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsur-

ları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı eserde 

bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Mer-

kezi’nde “Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları” ko-

nulu sekizinci Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş, 

bu toplantıda “Günümüzde Kelâm İlminin Müfredatı” ile “Fıkhın 

Geçmişte ve Günümüzde Müfredat Sorunları” başlığı altında teb-

liğler sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültele-

rinde görevli kırk hocamız tarafından müzakere edilmiş, toplantı 

metinleri “Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları” adlı 

eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.  

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve geniş-

lemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. 

Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâverâü’n-ne-

hir, Bağdat, Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. 

Söz konusu bölgelerde ortaya konulan birikimi bir arada düşün-

mek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından 

önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle 13-14 Ekim 2018 

tarihlerinde “Mâverâü’n-nehir’de İslâm Düşüncesinin Öncü Şah-

siyetleri” konulu bir toplantı yapılmış, bu toplantının devamı ola-

rak Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve 

Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken 14-15 Aralık 2019 tarihle-

rinde “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin İlk ve Öncü 

Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısını yaparak taçlandır-

mıştır. 

İki gün süren toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağ-

dat’ın tarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ 

sunulup tartışılmış, aynı gün öğleden sonra Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî 

(Kelâm); ikinci gün sabah Ebû İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), 

öğleden sonra Cüneyd el-Bağdâdî (Tasavvuf) konulu tebliğler su-

nulup tartışılmıştır.  
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Vakfımız böylece 2003 yılından itibaren 30-40 kişilik aynı 

ilim dalı akademisyenleri arasında gerçekleştirdiği İslâmî İlim-

lerde Metodoloji/Usûl Problemleri başlığı altında tertiplediği 

toplantı neticelerinin tamamını İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl 

Mes'elesi adıyla yayınlamıştır. Yayınlanan 16 adet tartışmalı ilmî 

ihtisas toplantılarına ait eserlerin yayın sırasına göre isimleri, 

baskı yılları ile özet bilgileri şöyledir: 

84/85-İSLÂMÎ İLİMLERDE METODOLOJİ PROBLEMİ 

(USÛL MES’ELESİ) -I–II 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 01-2 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi:46/1-2 

İstanbul- 2005  l. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 2223 sayfa 

İslâmî ilimlerin yeniden yapılanmasının tartışıldığı günü-

müzde önemli problemlerin başında Metodoloji Mes’elesi gel-

mektedir. Vakfımız 2003-2004 yılları içinde İslâmî İlimlerde Me-

todoloji/ Usûl Problemi ana başlığı altında İslâm Felsefesi, İslâm 

Tarihi, Din Eğitimi, Tefsir, Kelâm, Hadis, İslâm Hukuku, İslâm 

Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, İslâm İktisadı ve Dinler Tarihinde 

usûl meseleleri konularında tartışmalı ilmî ihtisas toplantıları 

gerçekleştirmiştir.  

Bu Toplantılarda İslâmî ilimlerin 11 ilim dalı ayrı ayrı ele 

alınmış, toplantılara sadece mütehassıs ilim adamları katılmış, 

konunun/problemin tanıtımına yönelik en fazla üç tebliğ sunul-

muş ve bu tebliğler müzakereci olarak Vakfımızca davet edilen 8-

10 ilim adamı tarafından tartışılıp değerlendirilmiş ve toplantı 

metinleri iki ciltlik eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.  

86- İSLÂMÎ İLİMLERDE METODOLOJİ PROBLEMİ/USÛL 

MES’ELESİ: İSTİHSAN 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 03 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 54/1 

İstanbul- 2008  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  396 sayfa 
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15-16 Mart 2008 tarihlerinde yapılan toplantıda, Harran 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Öğretim Üyelerin-

den Prof. Dr. Ali Bakkal tarafından hazırlanan Fıkıh Usûlü’nde en 

çok tartışılan “İstihsanın Mahiyeti ve Çağdaş Problemlere Çözüm 

Getirmedeki Önemi” konusu değişen ve gelişen şartlar göz 

önünde bulundurularak usûlcüler tarafından yeniden tartışılmış 

ve çerçevesinin yeniden çizilmesine çalışılmıştır. 

METİN TENKİDİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 03 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 53/2 

İstanbul- 2008  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  396 sayfa 

19-20 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan toplantıda, Erciyes 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Se-

lahattin Polat tarafından hazırlanan “Hadis, İslâm Tarihi ve İslâm 

Hukukunda Metin Tenkidi Mes’elesi” tartışılmıştır. 

TEBLİĞ METODOLOJİSİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 03 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 54/3 

İstanbul- 2009  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  734 sayfa 

17–18 Mayıs 2008 tarihlerinde yine sadece sahasının müte-

hassıslarının katıldığı tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı daha 

gerçekleştirmiş ve bu toplantıda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Ertürk tarafından 

hazırlanan “Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Mes’elesi 

Üzerine Bazı Düşünceler başlıklı bir tebliğ metni sunulmuş ve 

tartışılmıştır. 

87- İSLÂMÎ İLİMLERDE METODOLOJİ PROBLEMİ 

(USÛL MES’ELESİ): KADER, KREDİ ve TEFSİR 

İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi ana başlığı al-

tında Kader, Kredi ve Tefsir konularında üç ayrı ihtisas toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 
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İNSAN İRADESİ ve KUDRET-İ İLAHİYYE ve KADER 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 04 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 60/1 

İstanbul- 2010  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  384 sayfa 

Kader Mes’elesi, 12-13 Aralık 2009 tarihlerinde yapılan bir 

ilmî ihtisas toplantısında ele alınmış, kader kavramının Kur'ân ve 

hadisler bağlamında etimolojik tahlili, kader mes’elesinin arka 

planı, kader probleminin analizi, cebir ve hürriyet ifade eden 

âyetler ve bağlamları, ezelî takdir/yazgı ve insan hürriyeti, ezelî 

İlahî bilginin mahiyeti, İlahî takdirin değişmezliği, irade, kader ve 

mes’ûliyet ilişkisi, Kur'ân ve Sünnet bağlamında kader mes’elesi, 

determinizm ve âdet teorisi, kader-insan hürriyeti ilişkisi, kadere 

inanmanın dünyevî hayatımızdaki yansımaları: Hidayet-delâlet, 

ecel-rızk mes’elelerine yer verilmiştir. 

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN TARİHTEN GÜNÜMÜZE KREDİ 

ve FİNANS YÖNTEMLERİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 04 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 60/2 

İstanbul- 2010  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  384 sayfa 

“İslâm Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Fi-

nans Yöntemleri” konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı 08-09 

Mayıs 2010 tarihlerinde icra edilmiştir. Bu toplantıda “XVIII. Yüz-

yıl Osmanlı Toplumunda Kredi Temin Yöntemleri”, “İslâm Hu-

kuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri” baş-

lıklı tebliğlerin sunumlarından sonra müzakere edilmiştir. 

TEFSİR NASIL BİR İLİMDİR? 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 04 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 60/3 

İstanbul- 2011. l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm. 230 sayfa 

“Tefsir İlim midir; Nasıl bir İlimdir?” konulu tartışmalı ilmî 

ihtisas toplantısı 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde icra edilmiştir. Bu 
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toplantıda, Kur’ân’ın lâfızlarının tek başına değil, anlamları ile 

birlikte inzal edildiği; lâfız ve anlamın birbirinden koparılamaya-

cağı; Kur’ân ifadelerinin ‘gerçek anlam’ının Peygamber çağındaki 

olay, olgu ve kişilerde aranması gerektiği, yanlış bir anlamayla 

doğru yorumların geliştirilemeyeceği tesbiti yapılmıştır. 

88- TOPLUMSAL CİNSİYET-I 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 05 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 64 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  384 sayfa 

 Sosyal bilimlerde “toplumsal cinsiyet” biyolojik/doğal du-

rum üzerinde yükselen cinsiyetle ilgili sosyal/kültürel edinimleri 

ifade etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde biyolojik cinsiyet 

ile toplumsal cinsiyet mânâ ve mahiyet itibariyle birbirinden 

farklılaşmıştır. 

“Toplumsal cinsiyet” kavramı, toplumda kadın cinsinin 

ezildiği ve hayatın pekçok alanında fırsatlardan erkeklerle eşit şe-

kilde yararlanmadığı gerçeğini sorgulamak ve bu durumu kadın 

lehine değiştirmek üzere girişilen çabaları temellendirmek; zih-

niyet değişiminden başlayarak bu yönde gereken kültürel dönü-

şümü sağlamaktan uygulamaya dönük siyasî ve hukukî düzenle-

meleri yapmaya kadar geniş kapsamlı bir konudur. 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Marmara Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi işbirliğiyle 21-22 Mayıs 2011 tarihlerinde, Üsküdar 

Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Mer-

kezi’nde “Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYET” konulu bir 

ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Prof. Dr. 

Tayfun Amman, “Sosyolojik Boyutlarıyla Toplumsal Cinsiyet”, 

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır “İslâmî Açıdan Toplumsal Cinsiyet” 

konulu iki tebliğ sunmuştur. Toplantıya katılan 21 ilim ve fikir er-

babı tarafından konu tartışılmış, toplantıda sunulan tebliğler ve 

toplantı sırasında yapılan konuşmalar ışığında hazırlanan tebliğ 

ve müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 
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89- TOPLUMSAL CİNSİYET-II 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 06 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 69 

İstanbul- 2012  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  344 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Marmara Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi işbirliğiyle 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde, Üsküdar 

Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Mer-

kezi’nde “Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYET–II” konulu 

ikinci bir ilmî ihtisas toplantısı daha gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda Celal ve Cemal Dengesi Bağlamında Cinsiyet; 

İletişim Sosyolojisinde Cinsiyet; Kadın İstihdamının Toplumsal 

Maliyeti; Din Sosyolojisi Açısından Toplumsal Cinsiyet Meselele-

rine İlişkin Çözüm Önerileri; İslâm ve Cinsiyet Mes’elesi: Meto-

dolojik Problemler; Eğitim ve Din Eğitimi Açısından Toplumsal 

Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Önerileri; Kur’ân-ı Kerim 

Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm 

Önerileri; Hz. Peygamber’in Hadisleri Çerçevesinde Toplumsal 

Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Önerileri; İslâm Hukuku 

Açısından Toplumsal Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Öneri-

leri; Tasavvuf ve Kadın; Çocuk Yetiştirmede Annelik Rolü başlık-

larını taşıyan 11 tebliğ sunulmuştur.  

Toplantıya katılan 16 ilim ve fikir erbabı tarafından konu 

tartışılmış, toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neş-

redilmiştir. 

90- AKAİD ve KELÂM İLMİNDE VAHYİN ve AKLIN YERİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 07 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 70 

İstanbul- 2013  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  416 sayfa 

Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin idaresinde Vakfımız tarafından 

düzenlenen “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri” ko-

nulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde 
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İstanbul’da Ümraniye Belediyesi Yeşilvâdi Tesisleri’nde gerçek-

leştirilmiştir. Toplantıda Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, “Akāid İl-

minde Vahyin ve Aklın Yeri”, Doç. Dr. Hülya Alper “Kelâm İl-

minde Vahyin ve Aklın Yeri” başlıklı iki tebliğ sunmuştur.  

Tebliğlerin sunumundan sonra toplantıya iştirak eden, ko-

nularında uzman 36 akademisyen söz alarak vahiy ve akıl konu-

sundaki görüş, teklif ve tenkidlerini beş ayrı oturumda ortaya 

koymuşlardır.  

Tefsir, Hadis, İslâm Mezhepleri Târihi ve Felsefe alanla-

rında ihtisas sahibi hocalarımız bu çalışmada akıl ile vahiy arasın-

daki ilişki, akāid ile vahiy, akāid ile akıl; aynı şekilde kelâm ile 

vahiy ve kelâm ile akıl arasındaki ilişki konularını ele almıştır. 

Aynı ilişkileri diğer İslâmî ilimler arasında da kurma zarûretinin 

bulunduğu belirtilmiştir.  

Toplantı sonunda vahiy ve akıl konusunda çalışma yapa-

caklara perspektif kazandıracak olan güzel yaklaşımlar, ciddi de-

ğerlen-dirmeler ortaya çıkmış, yapılan değerlendirme oturumu 

ile toplantı tamamlanmış, toplantıda sunulan tebliğ ve müzâke-

reler bu eserde bir araya getirilerek neşredilip ilim erbabının hiz-

metine sunulmuştur. 

91- İSLÂM SOSYOLOJİSİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 08 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 72 

İstanbul- 2013  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  206 sayfa 

 “İslâm ve Sosyoloji” konulu ilmî ihtisas toplantısı İslâmî 

İlimler Araştırnma Vakfı (İSAV) tarafından 16-17 Mart 2013 tarih-

lerinde Üsküdar Belediyesi Sabahaddin Zaim Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Doç. Dr. Mustafa Tekin, “İslâm 

Sosyolojisinin İmkânı, Kavramsallaştırma, İçeriklendirme ve 

Amaçları”; Prof. Dr. Ali Coşkun, “İslâm Sosyolojisinde Yöntem 
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Arayışları” konusunu ele alan iki tebliğ sunmuş, Türkiye’nin çe-

şitli üniversitelerinden sosyoloji alanında çalışma yapan 13 ilim 

adamı tarafından İslâm Sosyolojisinin mahiyeti iki gün boyunca 

etraflıca tartışılmıştır.  

Prof. Dr. Mustafa AYDIN ve Prof. Dr. Mustafa ARSLAN top-

lantıda sunulan iki tebliğ başlığını ele alarak değerlendirip görüş 

ve kanaatlerini bildirmiş; Doç. Dr. Âdem EFE ve Uzman Selim 

SÖZER, “İslâm Sosyolojisinde Yöntem Arayışları Eleştirel Bir Mü-

zakere”; Prof. Dr. Celaleddin Çelik, “İslâm Sosyolojisini Tartış-

mak”; İhsan TOKER, “Geçmişten Geleceğe İslâm Sosyolojisi Üze-

rine Düşünceler”; Doç. Dr. Kadir CANATAN, “İslâm ve Sosyoloji 

İlişkisi Ya Da “İslâm Sosyolojisi”; Doç. Dr. Vejdi Bilgin, “Modern 

Bir Disiplini Bağlamından Koparmak ve Yeni Bir Kimlik Kazan-

dırmak -İslâm Sosyolojisi Üzerine-” başlıklı müzakere metinleri 

ile görüş ve katkılarını belirtmişlerdir. 

Toplantıda sunulan tebliğ ve müzakere metinleri bu eserde 

bir araya getirilerek İslâm ve Sosyoloji adıyla neşredilmiştir. 

92- TEMEL İSLÂM İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ve BİR-

BİRLERİYLE MÜNASEBETLERİ: TEFSİR, HADİS, KELÂM, 

İSLÂM HUKUKU 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 09 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 76 

İstanbul- 2014  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  624 sayfa 

Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin yöneticiliğinde Vakfımız tarafın-

dan tertiplenen “Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbir-

leriyle İlişkileri” konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı 18-19 

Ocak 2014 tarihlerinde, İstanbul Çamlıca Sabahaddin Zaim Eği-

tim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.  

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık, “TEFSİR İlminin Ortaya Çıkışı 

ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi”, Prof. Dr. Ahmet Yücel, “HADİS 

İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi”, Prof. Dr. 
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İlyas Çelebi, “KELÂM İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlim-

lerle İlişkisi”, Prof. Dr. Hasan Hacak, “İSLÂM HUKU İlminin Or-

taya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi” başlıklı tebliğleri sun-

muşlardır. Her tebliğin sunumundan sonra toplantıya iştirak 

eden, konularında uzman 44 akademisyen söz alarak beş ayrı 

oturumda Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle 

İlişkileri konusundaki görüş, teklif ve tenkidlerini ortaya koyma, 

görüş ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulmuşlardır.  

Toplantı sonunda yapılan bir değerlendirme oturumu ile 

toplantı tamamlanmış, toplantıda sunulan tebliğ ve müzâkereler 

yeniden gözden geçirildikten sonra bir araya getirilerek neşredi-

lip ilim erbabının hizmetine sunulmuştur. 

93- BUGÜNÜN İLAHİYATI NASIL OLMALIDIR?  

-Sorunlar ve Çözümleri- 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 10 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 78 

İstanbul- 2015  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  400 sayfa 

Prof. Dr. M. Şevki Aydın, Prof. Dr. Süleyman Akyürek ve 

Doç. Dr. Şahin Güven’in koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi ve Vakfımız tarafından müştereken tertiplenen 

“Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri)” ko-

nulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı 01- 04 Haziran 2014 tarihle-

rinde, Termalya Termal Hotel Kaplıcalar Mevkii Kozaklı / Nevşe-

hir’de gerçekleştirilmiştir.  

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “İlahiyatın Adı ve Amaçları Ne 

Olmalıdır?”; Prof. Dr. Tahsin Görgün, “İlahiyatın Akademik Yapı-

lanması, Bölümleri ve Anabilim Dalları Nasıl Olmalıdır?”; Prof. 

Dr. Cağfer Karadaş, “İlahiyat Lisans Programının Değerlendiril-

mesi"; Prof. Dr. Mustafa Köylü, “Öğretim Elemanlarının Niteli-

ğini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?”; Prof. Dr. Recai Doğan, “Eği-

tim Anlayışı Nasıl Olmalıdır?”; Prof. Dr. Nurullah Altaş, “Uzaktan 
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Eğitim ve İlitam Uygulamalarının Geleceği Nasıl Olmalıdır?” baş-

lıklı tebliğlerini sunmuşlardır. 

Her tebliğin sunumundan sonra toplantıya iştirak eden, ko-

nularında uzman 32 akademisyen söz alarak altı ayrı oturumda 

“Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır?” konusundaki görüş, teklif ve 

tenkidlerini ortaya koyma, görüş ve düşüncelerini ifade etme fır-

satı bulmuşlardır.  

Toplantı sonunda yapılan bir değerlendirme oturumu ile 

toplantı tamamlanmış, toplantıda sunulan tebliğ ve müzâkereler 

bu eserde neşredilip ilim erbabının hizmetine sunulmuştur. 

94- İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU UNSURLARI: 

Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi  

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 11 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 83 

İstanbul- 2016  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  510 sayfa 

14–15 Kasım 2015 tarihlerinde “İslâm Düşüncesinin Kurucu 

Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” konu-

larında Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür 

Merkezi’nde tartışmalı ilmî bir ihtisas toplantısı gerçekleştiril-

miştir.  

Prof. Dr. Ferhat Koca, “Usûl-i Fıkhın, Kelâm, İslâm Felsefesi 

ve Tasavvufla Olan İlişkisi”; Prof. Dr. Cağfer Karadaş, “Kelâm İl-

minin, Usûl-i Fıkıh, İslâm Felsefesi ve Tasavvufla Olan İlişkisi”; 

Doç. Dr. Ömer Türker, “İslâm Felsefesinin, Kelâm, Usûl-i Fıkıh ve 

Tasavvufla Olan İlişkisi”; Prof. Dr. Salih Çift, “Tasavvufun İslâm 

Felsefesi, Usûl-i Fıkıh ve Kelâm ile Olan İlişkisi” başlıklı tebliğle-

rini sunmuşlardır. 

Tebliğler sunulduktan sonra, toplantıya katılan ilim adam-

ları tarafından müzakere edilmiş, tartışılmış ve toplantı sonunda 

bir de genel değerlendirme yapılmıştır. 
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95- TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMALARI  

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 12 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 87 

İstanbul- 2017  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  1104 sayfa 

Vakfımızın (İSAV), tertiplediği “Tarihte ve Günümüzde 

Zekât Uygulamaları” konulu tartışmalı ilmî İhtisas toplantısı 24-

25 Eylül 2016 tarihlerinde Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. 

İki gün süren bu toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyle-

dir: "Zekât Ahkâmının Teşrî Süreci”, "Hz. Peygamber Döneminde 

Zekât Uygulaması”, "Siyasî Meşruiyet Tartışmaları Bağlamında 

Zekât (Tarihî Gerçeklere Odaklı)”, “Toprakların ve Gelirlerin Ge-

nişlemesi ve Gelir Kalemlerin Artmasına Bağlı Olarak Zekâtın 

Toplanması ve Dağıtımı / İlk Kurumsal Tecrübeler”, "Hulefa-i 

Râşidin Dönemi Zekât Uygulamaları”, "Emevîler Döneminde 

Zekât Uygulamaları”, "Abbâsîler Döneminde Zekât Uygulama-

ları”, "Siyaset Literatürü ve Zekât İlişkisi”, "Fıkhî Açıdan Os-

manlı’da Zekât Uygulamaları”, "İktisadî Açıdan Osmanlı’da Zekât 

Uygulamaları”, “Tarihî Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları 

(Organizasyon)”.  

Toplantıda sunulan tebliğler serbest müzakereye açılmış, 

toplantıya iştirak eden hocalarımızın görüş ve düşünceleri alın-

mış ve toplantı neticelendirilmiştir. Bu toplantının bir mütem-

mimi olarak Vakfımız (İSAV), “Tarihte ve Günümüzde Zekât 

Uygulamaları” konulu milletlerarası ikinci tartışmalı ilmî top-

lantıyı 03-04 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Topkapı Eresin 

Hotel’de gerçekleştirmiştir. 

İki gün süren bu milletlerarası toplantıda sunulan tebliğ 

başlıkları şöyledir: “Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Dönemle-

rinde Zekât”; “Emevî ve Abbâsî Dönemlerinde Zekât”; “Osmanlı 

Döneminde Zekât”; “İsnâ Aşeriyye’de Zekât”; “İbâdiyye’de Zekât”; 

“İsmâiliyye’de Zekât”; “Zeydiyye’de Zekât”; "Malezya’da Zekâtın 

Kurumsallaşması”; “Endonezya’da Zekâtın Kurumsallaşması ve 
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Dünya Zekât Forumunun Çalışmaları”; “Pakistan’da Zekâtın Ku-

rumsallaşması”; “Türkiye’de Zekât Çalışmaları”; “Malezya’da 

Zekât Çalışmaları”; “Güney Afrika’da Zekât Çalışmaları”; “Ame-

rika’da Zekât Çalışmaları”; “İngiltere’de Zekât Çalışmaları”; “Hin-

distan’da Zekât Çalışmaları”; “Mal varlığı Kavramı ve Yeni Gelir 

Kalemlerinin Zekâtı”; “Finansal Ürünlerin Zekâtı”; “Zekât–Vergi 

Münasebeti”; “Türkiye’de Güncel Zekât Problemleri”; “Zekât Ni-

sab Değerlerinin Güncellenmesi”; “Zekât Muhasebesi”; “Zekâtın 

Pratik Olarak Hesaplanma Usulleri”; “Zekâtın Yeni Sarf Yerleriyle 

İlgili Modern Tartışmalar ve Yeni Yorumlar”; “Zekâtta Yerellik-

Bölgesellik-Evrensellik”; “Zekât Mallarının Nemalandırılması, 

Enflasyon ve Değer Kaybı Problemleri” konulu 27 tebliğ sunul-

muş, Tarihte ve Günümüzde Zekât uygulamaları topluca ele alın-

mış ve bu son toplantıda ele alınan ve halka açık toplantıda su-

numu yapılan tebliğ metinleri bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

96- KELÂM İLMİ ve İSLÂM HAKUKKUNDA İÇERİK SO-

RUNLARI 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 13 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 89 

İstanbul- 2017  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  576 sayfa 

20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde “Günümüzde Kelâm İlmi ve 

İslâm Hukukunun Öğretiminde İçerik Sorunları” konularında 

Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Mer-

kezi’nde tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ’nin yöneticiliğinde iki gün süren bu top-

lantıda İslâm düşüncesinin kurucu unsurları içinde değerlendiri-

len Günümüzde Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunun Öğretiminde 

İçerik Sorunları konularında ikişer tebliğ sunularak müzâkere 

edilmiştir.  

Kelâm ilmi ve İslâm hukukunda genel esaslar sabit kal-

makla beraber tâlî konuların bir kısmının güncel imkân ve ihti-

yaçlara göre değiştiği bilinen bir husustur. Ancak günümüzde söz 

konusu ilimlerin bu değişim ve yeniliği yakalama noktasında mü-
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tesahil davrandığı ve geride kaldığı şeklinde eleştiriler dile geti-

rilmektedir. İleri sürülen eleştiriler müzakere ve tartışmaya değer 

görülmüş ve bu eleştirileri yetkin ilahiyatçı, hukukçu, iktisatçı ve 

felsefecilerle tartışmak ve söz konusu ilimlerin öğretiminde içeri-

ğin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler hazırlamak üzere 

bu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya kelâm ilmi, İslâm hukuku, iktisat, hukuk ve 

İslâm felsefesi alanlarında uzman 30 akademisyen katılmıştır. 

Toplantıda "Klasik Kelâm Müfredatı; Günümüzde Kelâm İlminin 

Müfredatı” ve "Usûl-i Fıkhın Geçmişte ve Günümüzdeki Müfre-

datı; Fıkhın Geçmişte ve Günümüzde Müfredat Sorunları” konu-

larında çerçeve tebliğler sunulmuş, birinci gün kelâm ilminin, 

ikinci gün ise İslâm hukukunun içerik sorunları tartışılmış, top-

lantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri 

“Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları” adlı eserde bir 

araya getirilerek neşredilmiştir. 

97- İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN ANA MERKEZLERİ: 

MÂVERÂÜNNEHİR 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 14 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 92 

İstanbul- 2019  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  624 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) 13-14 Ekim 2018 tarih-

lerinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali 

Özek Toplantı Salonu’nda İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: 

MÂVERÂÜNNEHİR konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısını 

gerçekleştirmiştir.  

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve geniş-

lemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. 

Günümüzden geriye bakıldığında bu merkezleri Bağdat, Mâvera-

ünnehir, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz ko-

nusu bölgelerde ortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, 
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mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz 

etmektedir. Bu düşünce merkezlerini hedef alan ve sadece konu-

nun uzmanlarının katılacağı birkaç tartışmalı ilmî ihtisas toplan-

tısı planlanmıştır. 

Bu toplantıda “İslâm Düşüncesinin Ana Merkezlerinden 

Mâverâünnehir’in içtimâî, Siyasî, İlmî, Kültürel, Dinî ve Tarihî 

Yapısı”; “Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin Öncü Temsilci-

lerinden İmâm Mâtürîdî; Ebû Nasr el-Fârâbî; Ahmed Yesevî” ile 

ilgili tebliğler sunulmuş, müzakere edilmiş ve toplantı metinleri 

bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir. 

Bu toplantı ile Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile onların 

devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşmiş bulunan kül-

tür, sanat ve düşünce hayatımızın kökleri keşfedilmeye, yüce di-

nimizin Türk coğrafyasında nasıl anlaşıldığının ve nasıl yaşandı-

ğının misalleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

98- MODERN ÇAĞDA FIKHIN ANLAM ve İŞLEVİ 

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi: 15 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 94 

l. Baskı, Aralık 2019  Ölçü: 16 x 23,5 cm. 240 sayfa 

2. Baskı, İstanbul-2020  Ölçü: 16 x 23,5 cm. 240 sayfa 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi işbirliğiyle 06- 07 Nisan 2019 tarihlerinde, Sakarya 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salonu’nda “Modern Çağda Fıkhın 

Anlamı ve İşlevi” konulu bir tartışmalı ilmî toplantı gerçekleşti-

rilmiştir. 

Toplantıda “Fıkıh usûlüne Dair Çağdaş Tartışmalar”, “Şer‘î 

Hükmün Tabiatı”, “Değişim ve Süreklilik Bağlamında Fıkıh Mira-

sımıza Yöntemsel Yaklaşımlar” ve “Modern Çağda Fıkıh Hak-

kında Konuşmak” başlıklarını taşıyan dört tebliğ sunulmuş ve 

müzakere edilmiştir.  
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İslâm’ın doğuşundan bu yana fıkıh ilmi, misyonunu en iyi 

şekilde yerine getirmiş; ama sanayi devrimi sonrasında hızla de-

ğişen dünyada, başta iktisadî ve tıbbî konular olmak üzere fıkhın 

kapsamına giren pekçok meselede ciddi sorunlar baş göstermiş-

tir. Geldiğimiz noktada farklı disiplinler tarafından klasik fıkıh 

düşüncesine bir takım eleştiriler yöneltilmekte ve bu eleştiriler 

genellikle “fakih kafası”, “ilmihal dindarlığı” vesair klişelerle ifade 

edilmektedir.  

İşbu “Modern çağda fıkhın anlam ve işlevi” başlığını taşıyan 

ilmî toplantıda fıkhın sorunlarının masaya yatırılması; klasik fı-

kıh literatüründe yer alan hükümlerin hangilerinin “sabit”; han-

gilerinin “değişken” olduğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Dört oturumda dile getirilen temel iddialar, özel ve genel 

müzakerelerle enine boyuna tartışılmış ve genel değerlendirme-

ler yapılmış, toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neş-

redilmiştir. 

99- İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri 

BAĞDAT İLİM HAVZASINDA İLİM VE ÖNCÜ ŞAHSİYETLERİ  

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi:: 16 

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 98 

Stanbul 2020  l. Baskı, Ölçü: 16 x 23,5 cm.  468 sayfa 

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve geniş-

lemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. 

Günümüzden geriye doğru baktığımızda bu merkezleri Mâve-

raü’n-nehir, Bağdat, Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade 

edebiliriz. Söz konusu bölgelerde ortaya konulan ilmî ve kültürel 

birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek 

günümüz açısından önem arz etmektedir.  
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Bu düşünceden hareketle Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken 14-15 Aralık 2019 tarih-

lerinde “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin İlk ve Öncü 

Şahsiyetleri” konulu bu ilmî ihtisas toplantısını gerçekleştirmiştir 

Bu toplantıda “Abbâsî Tarihinden Günümüze Entelektüel 

Bir Yapılanma Örneği: Bağdat; İmam Eş‘arî’nin Hayatı, Eserleri ve 

Kelâmî Görüşleri; Bağdat İlim Havzasında İslâm Felsefesinin 

Öncü Şahsiyetlerinden Ebû İshak el-Kindî ve İbn Sînâ; Tasavvuf 

İlminin Öncü Şahsiyetlerinden Cüneyd el-Bağdadî” ile ilgili teb-

liğler sunulmuş, müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bir araya 

getirilerek bu eserde neşredilmiştir. 

Yukarıda özetleri sunulan Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantı-

ların Konuları ve basılan eserlerin baskı yılları toplu olarak şöyle-

dir: 

 

Sırano. 

Toplantı 

Sırano. 
TARTIŞMALI İlMÎ İHTİSAS  

TOPLANTILARININ KONUSU 

TOPLANTI  

TARİHLERİ 

1.  

46/1 

İslâmî İlimlerde Usûl-I 

1. Din Eğitiminde Usûl  

2. İslâm Felsefesinde Usûl  

3. Kelâm İlminde Usûl  

4. İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl  

5. Tefsir İlminde Usûl  

6. Fıkıhta Usûl 

 

1.Baskı, 2005 

2.  

46/2 

İslâmî İlimlerde Usûl-II 

1. Hadis İlminde Usûl 

2. İslâm Tarihinde Usûl 

3. Tasavvufta Usûl 

4. İslâm İtikadında Usûl 

5. Dinler Tarihinde Usûl 

 

1.Baskı, 2005 

3.  54 İslâmî İlimlerde Usûl-III 1.Baskı, 2009 
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54/1 - İstihsan 

54/2 - Metin Tenkidi 

54/3 - Tebliğ Metodolojisi 

4.  

 

60/1 - İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağ-

lamında Kader 

60/2 - İslâm Hukuku Açısından Tarihten Gü-

nümüze Kredi ve Finans Yöntemleri 

60/3 - Tefsir Nasıl Bir İlimdir? 

11.Baskı, 201 

5.  64 Toplumsal Cinsiyet-I  

6.  69 Toplumsal Cinsiyet-II  

7.  
70 

Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın 

Yeri 
1.Baskı, 2013 

8.  72 İslâm ve Sosyoloji  

9.  

76 

Temel İslâm İlimlerin Ortaya Çıkış ve Bir-

birleriyle İlişkileri (Tefsir, Hadis, Kelâm, 

İslâm Hukuku) 
1.Baskı, 2014 

10.  
78 

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? 

-Sorunlar ve Çözümleri- 
1.Baskı, 2015 

11.  

83 

İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsuru:  

Usûl-i Fıkıh-Kelam-Tasavvuf ve İslâm Fel-

sefesi 

1.Baskı, 2016 

12.  87/A Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları  

13.  
89 

Kelâm İlmi ve İslâm Hakukkunda İçerik So-

runları 
1.Baskı, 2018 

14.  
92 

İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri 

MÂVERÂÜNNEHİR 
1.Baskı, 2019 

15.  
94 Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi 

1.Baskı, 2019 

2.Baskı, 2020 

16.  
98 

Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin 

Öncü Şahsiyetleri 
1.Baskı, 2020 
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IV- ARAŞTIRMA-İNCELEME DİZİSİ  

Vakfımız, ilmî çalışma yapan ilim adamlarını desteklemek 

amacıyla yaptıkları inceleme ve araştırmaları, özellikle doktora 

çalışmalarını yayınlamaktadır. Aşağıdaki eserlerin her biri birer 

inceleme-araştırma sonucu olarak ortaya çıkmış eserlerdir: 

100- OSMANLI HUKUK TARİHİNDE MECELLE 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 01 

İstanbul- 1973  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 431 sayfa 

Tanzimat'ı müteâkip birçok hukûkî mevzuâtımızı Batı'dan 

iktibas ederken, büyük devlet adamı ve hukuk şinas Ahmet Cev-

det Paşa'nın gayretleri ile Meclis-i Vukelâ'da millî bir hukuk ted-

vini fikri kabul edilmiş ve bunun neticesi, teşkil olunan Mecelle 

Cemiyeti, kökleri İslâm Muhâkeme Hukukuna dayalı olan "Me-

celle-i Ahkâm-ı Adliyye"yi meydana getirmiştir. Osmanlı Devle-

ti'nde ve bazı İslâm ülkelerinde uygulanan "Mecelle-i Ahkâm-ı 

Adliyye"nin tesirleri hâlâ devam etmektedir. 

Dr. Osman Öztürk tarafından Nisan-1972'de doktora tezi 

olarak hazırlanan bu eser, Ağustos-1973'te Vakfımızın ilk kitabı 

olarak neşredilmiştir. Bu kitabın 40 sahifelik bölümü doktora tezi 

olup geri kalan kısmı ise 1851 maddeden teşekkül eden "Mecelle-

i Ahkâm-ı Adliyye"dir.  

Tez bölümü, önsöz, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, 

Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku, Mecelle'nin Ortaya Çıkışı 

ana başlıkları altında kaleme alınmıştır. "Metin bölümü ise, "Ki-

tab" adı altında 16 ana bölümden meydana gelen "Mecelle-i 
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Ahkâm-ı Adliyye”nin transkribe edilen asıl metnidir. Ayrıca sona 

bir de bibliyografya eklenmiştir. 

101- HADİSLERDE GÖRÜLEN İHTİLAFLAR ve ÇÖZÜM 

YOLLARI 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 02 

İstanbul- 1982  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 264 sayfa 

İstanbul- 2010  4. Baskı, Ölçüsü: 13,5 x 21,5 cm. 296 sayfa 

Dr. İsmail Lütfi Çakan tarafından doktora tezi olarak hazır-

lanan bu kitap, 263 sahife olarak 1982 yılında Vakfımızca neşre-

dilmiştir ve sahasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çünkü 

bu kitapta, hadisler arasında görülen ihtilaflar, hadise ve hadisçi-

lere yöneltilen ithamlar cevaplandırılmaktadır. 

Eserin giriş ve birinci bölümünde "Muhtelifu'l-hadis 

İlmi"ne ait hemen bütün hususiyetlerin belirtilmesi hedef alın-

mıştır. 

İkinci bölümde, bu ilim dalının ana mevzuu olan "İhtilafu'l-

hadis" problemi, önce kendi içinde sonra da diğer deliller karşı-

sında tetkike tabi tutulmuş ve -hususiyetle-hadisler arasındaki 

ihtilafın tabiî olduğu delillendirilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü ve son bölümde ise, "Muhtelifu'l-hadis İlmi"nden 

ayrı düşünülemeyecek olan "İhtilafı Giderme yolları" ele alınmış-

tır. Her biri başlı başına müstakil araştırmalara mevzu taşkil ede-

bilecek muhtevalar arzeden cem, nesh ve tercih gibi ihtilafı gi-

derme yolları bu araştırmada sadece birer "Çözüm yolu" olarak, 

metot değerleri açısından tetkik edilmişlerdir. 

Konunun işlenmesinde hadis usulcülerinin bakış açısı esas 

alınmaya, yeri geldikçe farklı mezhep mütalaaları belirtilmeye, 

her mes'eleye değilse de, âzamisine hadisten misaller verilmeye, 

mevzuun "usûl" karakterinden doğacak ağırlık da, günün dikkat 

çekici konularıyla alakalı misaller seçilmek suretiyle giderilmeye 

çalışılmalıdır.  
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Araştırma boyunca çokça geçecek olan şahıs ve kitap isim-

lerinde Türkçe’deki kullanılış tercih edilerek, lam-ı tarifler terke-

dilmiştir. Sadece sûre ve bir-iki defa geçen şahıs isimlerinde mu-

hafaza edilmiştir. Şahıs isimlerinden sonra, parantez içinde, ilk 

rakam hicri, ikincisi milâdi olmak üzere vefat tarihleri verilmiş, 

(v.) veya (ölm.) gibi bir kısaltma konulmamıştır. Dipnotlarda, şa-

hıs ve kitap isimlerinde mümkün olduğu kadar kısaltmaya gidil-

miş, tam şekilleri ve kısaltmaları bibliyografya listesinde gösteril-

miştir. Metinde rahatlık ve pratiklik sağlamak maksadıyla transk-

ripsiyon kullanılmamıştır. 

"Muhtelifu'l-Hadis İlmi (Doğuşu, Muhtevâsı ve çözüm yol-

ları)" ismiyle hazırlanan çalışma, okuyucuya biraz olsun muh-

tevâyı sunabilmek maksadıyla "Hadislerde Görülen ihtilaflar ve 

Çözüm Yolları" adıyla neşredilmiştir.  

Bu kitapta, “her İslâm âliminin” hatta “her müslümanın” 

bilmesi gereken “Hadîsler arasında görülen ihtilâflar ve çözüm 

yolları” incelenmektedir. Hadîsler arasındaki ihtilâflar gerekçe 

gösterilerek hadîse ve hadîsçilere yöneltilen ithamlar cevaplandı-

rılmakta ve hadîsler arasında görülen ihtilâf meselesinin tabiîliği 

delilleriyle ortaya konulmaktadır. 

102- SEYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 03 

İstanbul- 1984  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 212 sayfa 

Dr. Sedrettin Gümüş tarafından doktora tezi olarak hazır-

lanan bu eser, 211 sahife olarak 1984 yılında vakfımızca neşredil-

miştir. Önsöz, giriş ile dört ana ve sonuç bölümünden oluşmak-

tadır. 

Eserin giriş kısmında Arap dilinin menşei, Kur’ân ve Hadis 

ve yabancıların Araplara karışması gibi Arap filolojisine tesir eden 

amiller açıklanmıştır. Bu cümleden olarak Garibü'l-Kur’ân, Ga-
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ribu'l-Hadis hakkında bilgi verilmiştir. Lügat sahasında ilk te'lif-

lerden el-Halil b. Ahmed'in Kitabü'l-Ayn'ı, İbn Durayd'ın el-Cem-

here'si, el-Ezherî'nin Tehzîbü'l-Lüga'sı ve benzeri mahreçlere 

göre te'lif edilmiş lügatler ile daha sonra te'lif edilmiş alfabetik 

lügatler hakkında bilgi verilmiştir. 

Yine bu kısımda nahiv ilminin kuruluşu ve bu ilmin kuru-

cuları hakkındaki farklı görüşler izah edilir. Basra, Küfe, Bağdat, 

Endülüs ve Mısır dil mektepleri, bunların başlıca temsilcileri ve 

bu temsilcilerin filolojik eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 

Basra mektebinin kurucusu Ebu'l-Esved ed-Düeli, Arap grameri-

nin mimarı Sibeveyh, Ma'mer b. el-Münsennâ, Ebû Zeyd el-

Ensâr-î, Ebû Osman el-Mağzini, nahiv ilminde mantığın kıyas 

üsûlünü geliştirmiş olan el-Müberred, İbnü's-Serrac ve es-Sirâfi 

gibi nahiv otoriteleri ve eserleri hakkında özet olarak açıklamalar 

yapılmıştır. 

Kûfe mektebi temsilcilerinden mektebin kurucusu Ebû 

Ca'fer, er-Ruasi, el-Kisâî, el-Ferra, Sa'leb; Bağdat mektebi temsil-

cilerinden ez-Zeccac, Ebü Ali el-Fârisi, sarf ilminin mimarı İbn 

Cînnî ve benzeri dilciler ve bunların eserleri hakkında bilgi verilir. 

Endülüs mektebi temsilcilerinden İbn Medâ ve nahivdeki ictihat-

ları, İbn Malik, İbn Acûrrûm ve bunların eserleri; Mısır mektebi 

temsilcilerinden Ebû Ca'fer en-Nehhâs, İbn Berri, Yahya b. Mûtî, 

İbn Hâcib ve bunların filolojik eserleri kısaca tanıtılmıştır.  

Belagat ilminin doğuşu, gelişmesi ve sistematik merhaleye 

ulaşması hakkındaki bilgiler dercedilmiştir. Bu ilmin kurucula-

rından İbnü'l-Mu'tezz, Ebü'l-Ferec Kudâme b. Ca'fer, İbn Râşık, 

Abdülgahir el-Cürcânî, bu ilmi sistemleştiren el-Bekkakî ve onu 

takip eden İbn Malik, el-İcî, el-Kazvinî, et-Teftezâni, es-Seyyid eş-

Şerif el-Cürcânî, Kutbuddin er-Râzî ve bunların belagat ilminde 

te'lif ettikleri eserler tanıtılmıştır. 

Birinci bölümde hicri sekizinci asırda İslâm aleminde siyasi 

durumdan, Moğol İmparatorluğu'nun kurulup gelişmesinden, 



 

606 

Anadolu Selçukluları'nın yıkılışından, Osmanlılardan ve İran'ın 

siyasi, içtimai ve iktisadi durumundan ve Timur'un İran'ı istila-

sından bahsedilmiş ve bu asırdaki ilmi hareketleri ve özellikleri 

anlatılmıştır. Bu asırda İran ve havalisinde yetişen Adudiddin el-

İcî, el-Kazvinî, et-Teftezanî, el-Cürcânî ve benzeri ilim adamları-

nın faaliyetleri izah edilmiş, tefsir, hadis, fıkıh ve diğer ilim alan-

larında yazılmış olan önemli eserler tanıtılmıştır. Yine bu asırda 

yetişmiş olan belli başlı dilcilerden el-Kazvinî Ebû Hayyan, Adu-

diddin el-Îcî, İbn Hişam, İbn Akil ve el-Kazvinî Ebû Hayyan, Adu-

diddin el-Îcî, İbni Hişam, İbn Âkil ve el-Firuzâbâdî gibi dilciler ve 

eserleri tanıtılmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde; el-Cürcânî'nin doğum yeri, yılı, ismi, ne-

sebi ve ailesi hakkında bilgi verilmiş; gençliği, tahsil hayatı ve bu 

dönemde Herat ve Mısır'a yaptığı seyahatleri anlatılmış, Mı-

sır'dan dönüşü, Şiraz'da müderrisliğe atanması, Timur'un Şiraz'ı 

işgalinden sonra Semerkan'da gönderilişi ve buradaki tedris ve 

te'lif faaliyetleri izah edilmiştir. Nihayet Timur'un ölümünden 

sonra Şiraz'a dönüşü ve burada vefatı hakkında bilgi verilmiş; 

İlmi şahsiyeti ve tasavvufi yönü ile ilgili değerlendirmeler yapıl-

mıştır. Semerkand'da icra ettiği ilmi münazaraları ve bıraktığı iz-

ler açıklanarak çocukları, hocaları ve talebeleri hakkında bilgiler 

sunulmuştur. 

Üçüncü bölümde; el-Cürcânî'nin eserleri tanıtılmıştır ki, 

bunlar tefsir, hadis fıkıh, kelâm, tasavvuf, felsefe, mantık, heyet, 

hendese, mübahase ve münazara, ilm-i vad', sarf, nahiv ve belagat 

ilimlerine dair te'lif ettiği eserlerdir. Bu eserler tanıtılmakta ve de-

ğerlendirilmeleri yapılmaktadır. 

Dördüncü bölümde, el-Cürcânî'nin Arap dili ve edebiyatın-

daki yeri anlatılmakta olup mensup olduğu dil mektebi, mektep 

seçimindeki amiller izah edilmektedir ve örneklerle, mensup ol-

duğu ekolün tesbitine çalışılmaktadır. Ayrıca el-Cürcânî'nin dil-

ciliğine yönetilen tenkidler sözlüğü olan "et-Ta'rifat" ın bunlar 
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içerisindeki yeri vurgulanmaktadır. Kitabın sonunda kısa bir ne-

tice ile el-Cürcânî'nin; Arap dili ve edebiyatındaki yeri tesbite ça-

lışılmıştır.  

Eserde Arap dilinin menşei, Kur’ân ve hadisin dilin geliş-

mesindeki rolü ile Arapça öğrenen yabancı âlimlerin dile katkıları 

gibi Arap filolojisine tesir eden âmiller ele alınarak lügat, sarf, na-

hiv ve belagat yönünden Arap dilinin geçirdiği merhaleler ince-

lenmiş, Basra, Kufe, Endülüs ve Mısır ekollerinin dile getirdikleri 

yenilikler üzerinde durulmuştur.  

103- İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKÂT  

Araştırma–İnceleme Dizisi: 04 

İstanbul- 1984  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 264 sayfa 

Zekât İslâm’ın beş şartından biri olup mâlî bir ibadettir. 

Zekât, Kur’ân’da defalarca ve namaz ibadetinin hemen ardından 

emredilmiş, hadis ve fıkıh kitaplarına ayrı bölüm konusu olmuş-

tur. Bu önemli konuda zekât mükelleflerine yardımcı olmak dü-

şüncesiyle Yusuf el Kardavî’nin Fıkhu’z-Zekât adlı eseri tercüme 

ettirilmiş bu çalışma ibadet ve Müessese Olarak Zekât adı ile neş-

redilmiştir.  

Bu eser, kolektif bir çalışma ile meydana getirilmiştir. 

Zekâtla ilgili esaslardan önemli olanları bu kitapta bulmak müm-

kündür. Zekât ve sadakanın manasını açıklayarak söze başlayan 

eserde, önce fakirlik problemi, zekâtın tarihçesi ve önemi üze-

rinde durulur. Daha sonra zekâtı vermek istemeyene verilecek ce-

zayı izah eder ve müessese olarak zekâtın ehemmiyetini, işlevle-

rini ve gereğini anlatır.  

Daha sonraki bölümlerde sırasıyla zekât mükellefi olmanın 

sebep ve şartlarını, tam mülkiyet meselesini, nemâ ve nisab ko-

nusunu, temel ihtiyaçlar meselesini ve havalâni'l-havli izah eder. 

Bu meyanda zekâta tabi olan mallar hakkında oldukça teferruatlı 
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bilgi verir. Bilhassa ziraî mahsullerin zekâtında orijinal açıklama-

ları yapar. Özellikle günümüzün yeni konuları olan bina, makine, 

fabrika, nakil vasıtaları, serbest meslek, maaş ücret hisse senedi 

ve benzeri gelir vasıtalarının zekâtla alakasını ele alır ve izahlar 

yapar. Bu konularda doyurucu bilgiler vardır. 

Kitabın önemle üzerinde durduğu konulardan biri de 

zekâtın sarf yerleridir. Zira zekâtın sarf yerleri, herhangi bir te-

reddüde mahal kalmayacak tarzda Kur’ân'da yer almıştır. 

Bilindiği gibi bunlar sekiz tanedir. Kur’ân'da zekâtın sadece 

iki yönü ele alınmıştır: Farz oluşu ve sarf yerleri Zekâta ait diğer 

ahkâm Kur’ân'da yer almamıştır. Onları Rasûlullah (s.a.v) açıkla-

mış ve uygulamasını da bizzat yapmıştır. İşte bu önemli hususlar 

yeterli derecede izah edilmiştir. Burada çok önemli bir husus da 

zekâtın hak sahiplerine nasıl taksim edileceği meselesidir ki, bu 

konu günümüzde çözüm bekleyen bir konudur. Bu husus da 

açıklanmıştır.  

Dördüncü bölümde, zekâtın toplanması ve dağıtılması 

hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra beşinci bölümde fert 

ve cemiyet hayatında zekâtın yeri ve önemi ele alınmıştır. Altıncı 

bölümde fıtır sadakasından bahsedilmiştir. Yedinci bölümde ise, 

zekât dışındaki mâli mükellefiyetlerden söz edilmiştir. 

Zekât, İslâm'ın beş şartından biridir. Mal ile yapılan bir iba-

det, iktisadî, sosyal yönleri ve önemli sosyal fonksiyonları bulu-

nan bir müessesedir. Bu kadar önemli olduğu içindir ki, Kur’ân-ı 

Kerim'de zekât, defalarca ve hemen namazın arkasından emre-

dilmiş; hadis kitaplarında müstakil bir bölüm konusu olmuş, fıkıh 

kitaplarının ibadetlere ayrılan kısmında bir ana bölüm olarak ye-

rini almıştır. İslâm âlimleri bunlar ile yetinmeyerek onu "es-siya-

seti'ş-şer'iyye, el-emvâl, el-ahkâmü's-sultaniyye" kitaplarında ba-

his konusu edilmiş, hatta müstakil zekât kitapları yazılmıştır. Bu 

kitap, zekât müessesesine günümüz problemleri açısından yöne-

lerek ve eslaf yolunda yürüyerek atılmış bir adımdır. 
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104- İSLÂM MUHAKEME HUKUKU  

Araştırma–İnceleme Dizisi: 05 

İstanbul- 1984  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 288 sayfa 

Dr. Abdülaziz BAYINDIR tarafından doktora tezi olarak ha-

zırlanan bu eser, 1986 yılında 288 sayfa olarak neşredilmiştir. 

Eser, önsöz, dört ana bölüm, sonuç, belgeler ve bibliyografyadan 

oluşmaktadır. Eserde Osmanlı Devleti'nde uygulanmış bulunan 

muhâkeme hukuku, arşiv belgelerine dayanılarak ortaya konul-

maktadır. Tanzimat'tan sonra kurulan Nizamiye Mahkemeleri-

nin bazı işlemleri bir kenara bırakılacak olursa, ilk Osmanlı Ka-

dısı Dursun Fakih'ten son kadıya kadar bütün kadılar, çalışmala-

rını İslâm hukukuna uygun bir biçimde yürütmüşler, Hanefi 

Mezhebi'ni uygulamışlardır. Bu sebeple çalışmamızda Hanefi 

Mezhebi'nin fıkıh kitapları ile Osmanlı Şeyhü'l-İslâmlarının fet-

vaları esas alınmış, uygulamadaki durum da Şer'iyye Sicille-

ri'nden tespit edilmiştir. Bu siciller, Osmanlı Mahkemeleri'nin 

yaptığı tüm işlemleri günümüze aktaran çok önemli kültür mira-

sımızdır. 

Çalışma dört bölümden oluşmuş ve metnin sonuna ayrıca 

"Belgeler Bölümü" eklenmiştir. Birinci bölüm, Şer'iyye Sicilleri'ne 

ayrılarak, bunların muhtevası ve Türkiye'deki sicillerin bulun-

dukları yerlerle ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci Bölüm, "Osmanlı 

Hukuku'nun Yazılı Kaynakları" başlığını taşımaktadır. Burada, 

Osmanlıların uyguladıkları hukuk sistemi gösterilmeye çalışılmış 

ve bazı örnekler verilmiştir. Birinci ve ikinci bölümler aynı za-

manda konuya giriş mahiyetindedir. 

"Osmanlılarda Muhakeme Usulleri" başlığını taşıyan 

üçüncü bölümde, Osmanlı Muhakeme Hukuku, günün anlayı-

şına göre medeni muhakeme ve ceza muhakemesi diye taksim 

edilerek yeniden te'lif edilmiştir. Ayrıca, karşılaştırma imkanı 

vermek için, bu bölümün girişinde İslam'dan önceki muhakeme 
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hukuku sistemleriyle günümüz Türkiye'sinde yürürlükte bulu-

nan muhakeme hukuku sistemi kısaca tanıtılmıştır. 

İslâm Muhakeme Hukuku'nu diğer muhakeme hukuku sis-

temlerinden ayıran en önemli konu, İspat Vasıtaları'dır. Bu se-

beple dördüncü bölüm, İspat Vasıtaları'na tahsis edilmiştir. 

Bu eser müellifi tarafından genişletilerek Süleymaniye 

Vakfı Yayınları arasında İslam Muhakeme Hukuku Osmanlı 

Devri Uygulaması adıyla tekrar neşredilmiştir. 

105- MEKKE-MEDİNE REHBERİ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 06 

İstanbul- 1986  1. Baskı, Ölçüsü: 13 x 19.5 cm. 238 sayfa 

İstanbul- 2000  2. Baskı, Ölçüsü: 13 x 19.5 cm. 240 sayfa 

İstanbul- 2014  3. Baskı, Ölçüsü: 13 x 19.5 cm. 264 sayfa 

Allah ve Rasülü'nün övgülerini, iltifatlarını kazanmış olan 

Mekke ve Medine, yeryüzündeki şehirlerin en şereflisi ve en kıy-

metlisidir. Her karış toprağında Efendimiz aleyhisselam ve O'nun 

ashabının ayak izleri bulunan bu iki şehri tanımak, sevmek ve zi-

yaret etmek gücü yeten her müslümanın borcudur. Eyüp Sabri 

Paşa tarafından "Mir'ât-ı Haremeyn" adıyla hazırlanan dört ciltlik 

eser, Dr. Cihan OKUYUCU tarafından kısaltılarak sadeleştirilmiş 

ve Vakfımız tarafından 1986 yılında 238 sayfa olarak neşredilmiş-

tir.  

Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'yi bütün yön-

leri ile tanıtan bu kitap, Hac ve Umre yolcuları için vazgeçilme-

yecek bir rehber niteliğindedir. Altı ana bölüm halinde kaleme 

alınmıştır. Eser yeniden gözden geçirilmiş; Ömer Kirazoğlu'nun 

takrizi, Özet Hacc Bilgileri, Harameyn'e ait yeni bilgiler de ekle-

nerek Kasım 2000'de ikinci baskısı yapılmıştır. Mekke-i Müker-
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reme ile Medine-i Münevvere’yi bütün yönleri ile tanıtan bu ki-

tap, Hac ve Umre yolcuları için vazgeçilmeyecek bir rehber nite-

liğindedir.  

106- ZEKÂT REHBERİ (Pratik Bilgiler) 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 07 

İstanbul- 1989  1. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 16 sayfa 

İstanbul- 2003  5. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 16 sayfa 

İstanbul- 2017  7. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 32 sayfa 

Prof. Dr. Ali ÖZEK tarafında hazırlanmış olan bu kitapçık, 

ilk defa 1989 yılında neşredilmiştir. Zekât mükellefleri için bir 

rehber mahiyetindedir. Gözden geçirilip genişletilen bu eserden 

binlerce basılarak halka ücretsiz dağıtılmak suretiyle ilgililerin 

bilgilendirilmesine çalışılmıştır. 2017 yılında 7. baskısı 5.000 adet 

olarak gerçekleştirilmiş ve ücretsiz dağıtılmıştır. 

107- el-VUCÛH VE’N-NEZÂİR 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 08 

İstanbul- 1993  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 228 sayfa 

Mukâtil b. Süleyman tarafından yazılan, Kur’ân’daki çok 

anlamlı kelimelerin farklı mânâları ve benzerleri konusunu ihtiva 

eden bir eser olup, Prof. Dr. Ali Özek’in doçentlik tezi çalışması-

dır.  

Bu eser tefsir ilminde büyük bir âlim olduğu anlaşılan 

Mukâtil b. Süleyman'ın hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi vermek, 

buna ilaveten, el-Vucûh ve'n-Nazâir'inin tenkidli bir metnim 

sunmak için hazırlanmıştır. 

Çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda, müel-

lifin hayatı, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ikinci kı-

sım ise el-Vucûh ve'n-Nazâir'in hâlen bilinen iki nüshasına daya-

nılarak hazırlanan tenkidli metne ayrılmıştır. Ayrıca eserde açık-

lanan kelimelerin alfabetik bir indeksi ile pek bilinmeyen adlarla 

geçen sûrelerin de bir listesi konmuştur. Metnin hazırlanmasında 
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esas alınan iki nüsha esas alınarak müellifin kaleminden çıkmış 

olan şekle imkân nisbetinde yaklaşılmağa çalışılmıştır. 

108- İSLÂMİYET’TE İKTİSADÎ İBADET  

Araştırma–İnceleme Dizisi: 10 

İstanbul- 1996  1. Baskı, Ölçüsü: 13 x 19.5 cm. 148 sayfa 

Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu tarafından hazırlanan bu kitap, 

Kur'an ve Sünnet'te geçen iktisadî ibadetle ilgili konuları ihtiva 

etmektedir. Kitabın amacı, iktisadî ibadet konularını az bilen 

veya bildiği halde yerine getirmede ihmali olanlara vaya az ölçüde 

yerine getirenlere samimi bir uyarıda bulunmak, daha doğrusu 

bunu yapmaya çalışmaktır. Bu nedenle, âyet ve hadislerden bazı 

örnekler alınarak bunlar belirli bir sıraya konmuş ve muhtevala-

rının önemi kısaca açıklanmıştır.  

109- İNGİLİZCE KUR’ÂN-I KERİM MEÂLİ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 09 

İstanbul- 1992  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 624 sayfa 

Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Nureddin Uzunoğlu, Doç. Dr. 

Tevfik Topuzoğlu, Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu tarafından ha-

zırlanmış ve Abdülhakim Winter tarafından tashihi yapılmıştır. 

Bu eser özellikle yurt dışında büyük bir ilgiye mazhar olmuş ve 

bu sebeple Bilal Başar tarafından birkaç baskısı yaptırılarak yurt 

dışında ücretsiz dağıtılmıştır.  

110- FRANSIZCA KUR’ÂN-I KERİM MEÂLİ 

Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın organizatörlüğünde, Cengiz Ay-

dın, Aziz Bener tarafından müştereken hazırlanan Fransızca 

Kur’ân Meali, 1994 yılında İlmî Neşriyat tarafından neşredilmiş 

olup 624 sahifeden ibarettir.  

111- DİNLER TARİHİ ve İSLÂM 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 11 

İstanbul- 1998  1. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 64 Sayfa 
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Prof. Dr. Ali ÖZEK tarafından hazırlanmış olan bu kitapçık, 

Kazakistan-Almatı Alem Tiller Üniversitesi'ndeki talebelere ders 

notu olarak hazırlanmıştır. Bu kitapcıkta İslâm Dini ve diğer din-

lerin özelliklerine, İslâm Hukuku ve Şeriatı, Arap dilinin yapısı, 

Kur’ân’ın esasları, mezhepler gibi konulara yer verilmiştir. 

112- AKAİD-İ NESEFÎ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 12 

İstanbul- 2004  1. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 16 Sayfa 

Akãid-i Nesefî adıyla bilinen Arapça metin takriben beş-altı 

sahifelik küçük bir risaledir. Kur’ân’a ve sünnete dayanan İslâm 

inancının ana esasları, ana başlıklar hâlinde bu risaleye derc edil-

miştir. Bu risalesi daha sonra Sadettin Teftazânî başta olmak 

üzere pekçok âlim tarafından şerh edilmiştir. Abdulhakim şerhi 

tam dört cilttir. Asırlarca bu metin ve şerhleri Ehl-i Sünnet med-

reselerinde okutulmaya devam edilmiştir. 

113- ez-ZEMAHŞERÎ ve ARAP LÜGATÇİLİĞİNDEKİ YERİ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 13 

İstanbul- 2005  1. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23,5 cm. 160 sayfa 

Bu çalışmada şahsiyeti, Arap lügatçılığındaki yeri ve bu sa-

hada meydana getirdiği mühim eseri Esâsü’l-belâğa'sı ele alınan 

Ebu'l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. 'Ömer ez-Zemahşerî (v. 

538/1144), şüphesiz İslâm'ın kültür ve medeniyet tarihinde büyük 

bir yeri olan, özellikle tefsir, hadîs, kelâm, dil ve edebiyât sahala-

rında temâyüz etmiş büyük bir âlim ve edîbtir. ez-Zemahşerî'nin, 

başta tefsir olmak üzere zikredilen sahaların bir kısmındaki bü-

yük şahsiyeti ve şöhreti, Arap lügatçılığındaki yerini ve bu mev-

zuda getirdiği yenilikleri âdetâ gölgede bırakmıştır. İşte onun bu 

tarafını açık bir şekilde göstermek düşüncesiyle "ez-Zemahşerî ve 

Arap lügatçılığındaki yeri" ismini taşıyan bu çalışma vücude geti-

rilmiştir. 
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Bir giriş ve iki bölümden meydana gelen tezin giriş kıs-

mında ez-Zemahşerî'nin yetiştiği çevre olan Hârizm ve dolayları 

üzerinde durularak İslâm'ın bu beldelere girişinden itibaren h. 

VI. asra kadar oralarda cereyan eden ve ez-Zemahşerî gibi büyük 

âlimlerin yetişmesinde tesiri bulunan siyâsî, içtimâî ve ilmî hare-

ketlere kısaca temas edilmiş, bu arada adı geçen bölgede yetişen, 

müellifimiz ve işlediğimiz mevzu ile ilgisi bulunan bellibaşlı âlim-

lerden bahsedilmiştir. 

Birinci bölümde ez-Zemahşerî'nin hayatı, şahsiyeti, itikadı, 

hocaları, talebeleri ve eserleri üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölümde ise Arap filolojisinde lisânî faaliyetler ve 

Esâsü’l-belâğa ele alınmış, ez-Zemahşerî'den önce yapılan lügat 

çalışmaları, bunların çeşitleri, her nev'in hususiyeti araştırılmış-

tır. Tarih sırasına göre ve tipik örnekleri zikredilerek ele alınan 

bu çalışmaların ortaya koyduğu yenilikler ve sistemler özetlen-

miş, bunların arasından Esâsü’l-belâğa muhtelif yönleriyle ince-

lenerek müellifin ve eserinin Arap lügatçılığındaki yeri tesbit edil-

meğe çalışılmıştır.  

Yine bu bölümün sonunda, bu sahadaki merhalelerin hu-

susiyetlerini aksettirebilecek eserlerden el-Halîl b. Ahmed (v. 

170/786)'in Kitâbu’l-’ayn'ı, İbn Düreyd (v. 321/933)'in el-Cemhe-

re'si, el-Ezherî (v. 370/980)'nin Tehzîbü'l-luğa'sı, el-Cevherî (v. 

393/1003)'nin Tâcu'l-luğa'sı ve nihayet Esâsü’l-belâğa'dan örnek 

mâhiyetinde seçilen on maddeye dayanılarak adı geçen lügatların 

çeşitli yönlerden bir mukâyesesi yapılmış, varılan neticelerin bir 

kısmı ayrıca cedveller hâlinde sunulmuş, ayrıca bu on madde adı 

geçen lügatlerden aynen alınarak tezin sonuna eklenmiştir. 

114- HIRİSTİYANLIK NEDİR? 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 14 

İstanbul- 2005  7. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 32 sayfa 
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Hıristiyan, Hristos’a (Mesih) tabi olan yani Hz. İsa’nın 

Tanrı’nın oğlu ve Mesih olduğuna inanan, Onun yolundan giden 

demektir.  Hıristiyanlık bütüncül bir yapı arz etmemektedir. Bu 

dinin tanrı inancındaki çokluk(üçlü birlik), kutsal kitaplarındaki 

çokluk ve çeşitlilik(dört İncil ve diğer bölümler) âdeta inananla-

rın düşünce ve örgütlenmelerine de yansımıştır ve gerek inanç 

gerekse ibadet ve uygulama açısından birbirinden farklı ve hepsi 

de gerçek Hıristiyanlığı kendisinin temsil ettiğini iddia eden çok 

sayıda kilise (mezhep), akım (movement) ve dini grup (denomi-

nation) ortaya çıkmıştır.  

Günümüzde Hıristiyanlık Dört Ana Gruba Ayrılmaktadır:   

1- KATOLİKLER: Hıristiyanların çoğunluğu bu kiliseye 

(mezhep) mensuptur. Dini merkez Vatikan, ruhani lider Papadır. 

Sayıları 1 milyar civarındadır. 

Katolikler de kendi aralarında önce Latin Katolikler ve 

Doğu Katolikleri olmak üzere ikiye; Latin Katolikler de Roma Ka-

tolik Kilisesi ve Eski Katolik Kiliseleri olmak üzere tekrar ikiye ay-

rılmaktadır.  

2- ORTODOKSLAR: Katoliklik gibi tek merkezli değildir. 

Toplam 16 otosefal (bağımsız) ve 5 otonom kiliseden oluşmakta-

dır. Otosefal kiliseler kendi liderlerini kendileri seçen bağımsız 

kiliselerdir ve Patrik veya piskoposlarca yönetilmektedir. Oto-

nom kiliseler ise iç işlerinde serbest fakat bir otosefal kiliseye bağ-

lıdırlar. Ortodoks Patriklikler arasında yetki mücadelesi ve tartış-

ması vardır. Dünya ortodokslarının sayısı 300 milyon civarında-

dır.  

3- PROTESTANLAR: Katolik ve Ortodoksların dışındaki 

üçüncü büyük grup Protestanlardır ki onlar da kendi içlerinde 

dört temel ve çok sayıda alt gruba ayrılırlar. Protestanlık’ın dört 

temel grubunu Lutheran Kiliseler, Reforme ve Presbiterien Kili-

seler, Anglikan Kilisesi ve Bağımsız Kiliseler oluşturmaktadır ki 

bu sonuncular Methodistler, Baptistler, Congregationalistler ve 

benzeri çok sayıda alt gruba bölünmüşlerdir.  
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4- AYRILMIŞ DOĞU HIRİSTİYANLARI: Bu grupta da Efes 

Konsilinde(431) görüşleri reddedilen Nesturîler (Asurîler) ile Ka-

dıköy konsili (451) kararlarını kabul etmeyen Ermeniler, Süryani-

ler, Kıbtîler ve Habeş Kilisesi yer almaktadır. 

5- BAĞIMSIZ HIRİSTİYANLAR: Bu dört ana grubun dı-

şında, bunlardan hiçbirine dahil olmayan Hıristiyanlar da vardır 

ki Yahova Şahitlerini ve Uniatarien’leri buna örnek gösterebiliriz.  

Bu farklı mezhep ve hareketlerin kendi aralarında inanç ve 

yorum ile uygulama alanında köklü ayrılıklar vardır.  

Hıristiyanlığın özü ve esası teslis (Üçlü birlik) Baba-Oğul-

Kutsal Ruh inancıdır. Teslisi oluşturan unsurlardan Baba, Oğul ve 

Kutsal Ruh ayrı ayrı tanrıdır fakat onlar üç tanrı değil tek tanrıdır 

yani bir üçe, üç de bire eşittir. Bunu akıl kabul etmez; bu sadece 

bir varsayımdır. 

Bu eser Prof. Dr. Ömer Faruk Harman tarafından hazırlan-

mış, Prof. Dr. Ali Özek tarafından gözden geçirilerek bazı ilaveler 

yapılmış olan bu kitapçık 2005 yılında neşredilmiştir. 

Bu kitapçık Hıristinanlığı tanımak isteyenler için bir rehber 

mahiyetindedir. Bu eserden binlerce basılarak halka ücretsiz da-

ğıtılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine çalışılmıştır.  

115- TEŞVİK KREDİLERİ ve FAİZ 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 16 

İstanbul- 2005  7. Baskı, Ölçüsü: 14 x 19.5 cm. 32 sayfa 

Prof. Dr. Ali ÖZEK 

Bugün devletin verdiği orta ve uzun vadeli teşvik kredileri 

İçin geri alınan faiz, hakikatte faiz değildir. Devlet buna yanlış-

lıkla faiz demiştir. Bu ad değiştirilmelidir. Zira devlet verdiği bu 

kredilerden fiilen zarar etmektedir. Peki, o zaman devlet neden 

zararına kredi veriyor? Çünkü devlet, millet için, halk için gerekli 

olan faydalı işlerin yapılmasını temin etmekle yükümlüdür. Bunu 

bizzat kendisi yapamıyorsa, başkalarına teşvik kredisi vererek 
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yaptırabilir. Devletin verdiği teşvik kredilerinden zarar etmesi 

önemli değil, millet için gerekli hizmetleri vermesi önemlidir. 

Devlet tarafından üretimi artırmak ve istihdam sahaları açmak 

gayesiyle verilen orta ve uzun vadeli teşvik kredilerini almakla di-

nen bir sakınca yoktur. Bu bir görüştür, isteyen bununla amel 

edebilir. 

Esasen İslâm'ın iktisat düzenini tatbik edilmediği bir çev-

rede ve sistemde yapılan muamelelerin İslâmî ölçülere tam olarak 

uygunluğu düşünülemeyeceğinden bizim ortaya attığımız bu gö-

rüş bir ara çözümdür, İslâm iktisat düzeni tam olarak tatbik edil-

diğinde bunlar zaten kendiliğinden düzene girecektir. 

116-MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNİ ANLAMAK 

Araştırma–İnceleme Dizisi: 17 

İstanbul- 2018 ve 2019  1 ve 2. Baskı, Ölçüsü: 16 x 23.5 cm.64 

sayfa 

Hassan Hathout tarafından kaleme alınan, Erdem Öztekin’in 

Türkçeye çevirdiği eser onbin adet basılarak ücretsiz dağıtılmıştır. 

Yazar diyor ki, “anladım ki, İslamiyet batı’da büyük çapta 

tanınıyordu. Bilinmeyene gelince: Bunun ayıbı bizzat Müslüman-

ların kendilerine ait olduğunu düşünüyorum.” 

Yazar, müslümanları asırlardır etkileyen ve gayr-i müslim 

birisine İslam’ın ne olduğuna dair canlı bir tablo çizen Kur’an ve 

sünnetten alınmış fevkalade örnekler vermektedir.  

Kitabın beşinci ve son bölümü tüm dünyada çok tartışılan 

siyasi ve içtimaî meseleleri ele almaktadır.  

Bu gezegen üzerindeki birbuçuk milyar insanın inancını 

temsil eden İslam dini adına bir katkıda bulunmak için bu müte-

vazi kitap hazırlanmıştır.
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ARAŞTIRMA-İNCELEME DİZİSİ 

 KONUSU BASKI TARİHİ 

1.  Osmanlı Tarihinde Mecelle   

Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK 
İstanbul-1973 

2.  Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları  

Prof. Dr. İsmail L. ÇAKAN 
İstanbul-1982 

3.  Seyyid Serif Cürcânî ve Arap Edebiyatındaki Yeri  

Prof. Dr. Sadreddin GÜMÜŞ 
İstanbul-1984 

4.  İbadet ve Müessese Olarak Zekât  

(Heyet) 
İstanbul-1984 

5.  İslâm Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygu-

laması  

Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR 

İstanbul-1986 

6.  Mekke-Medine Rehberi  

Eyüp Sabri Paşa 

Sadeleştiren: Cihan OKUYUCU 

1. Baskı 1986 

2. Baskı 2000 

3.Baskı  2014 

7.  Zekat Rehberi (Pratik Bilgiler) 

Prof. Dr. Ali ÖZEK                                                                                                         

1.Baskı 1989 

5.Baskı 2003 

6.Baskı 2006  

8.  el-Vucuh ve’n-Nazair  

Prof. Dr. Ali ÖZEK 
İstanbul-1993 

9.  
İslâmiyette İktisadi İbadet  

Prof. Dr. Erol ZEYTİNOĞLU 
İstanbul -1995 

10.  

İngilizce Kur’ân Meali  

Abdülhakim WİNTER-Prof. Dr. Ali ÖZEK-  

Prof. Dr. Nureddin UZUNOĞLU- 

Prof. Dr. Tevfik TOPUZOĞLU- 

Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU 

İstanbul-1994 

11.  Dinler Tarihi ve İslâm 

 Prof. Dr. Ali ÖZEK 
İstanbul-1998 

12.  Akaid-i Nesefî –Metin Tercümesi ve Bazı İzahlar  

Prof. Dr. Ali ÖZEK 
İstanbul-2004 

13.  Ez-Zemahşerî’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri:  

Ez-Zemahşerî ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri  

Prof. Dr. Ali ÖZEK 

İstanbul -2005 

14.  Teşvik Kredileri ve Faiz Bilinmiyor 

15.  Fransızca Kur’ân Meali  

HEYET 
İstanlbul-1995 

16.  İslam Düşüncesini Doğru Anlamak 

Ahmad Zaki YAMANİ 

Tercüme: Erdem  Öztekin 

1. Baskı 2018  



 

619 

 

 

 III- VAKFIN DİĞER FAALİYETLERİ 

İSTİŞARE TOPLANTILARI 

Vakıf merkezinin toplantı salonunda, ihtiyaç duyulduğu 

zamanlarda olmak üzere konularında ihtisas sahibi ilim adam-

larımız bir araya getirilmiş, bir gündem etrafında bu toplantıya 

katılanların görüşleri alın-

mıştır. Özellikle vakfımı-

zın yapacağı ilmî toplantı 

konuları tespit etmek ga-

yesiyle istişarî toplantılar 

tertiplemekte, ortaya atı-

lan teklifler tespit edil-

mekte, günümüze ışık tu-

tacak konulardan biri se-

çilmekte, bir organizatör 

tayin edilerek toplantının hazırlık çalışmaları başlatılmakta, bir 

sene gibi bir zaman içinde tebliğ konuları, tebliğciler, müzake-

reciler tespit edilmekte, tebliğlerin yazılıp hazırlanması için ilim 

adamlarına yazılar yazılmakta, kendilerine verilen müddet 

içinde tebliğler yazdırılmakta, alınan neticeye göre toplantının 

günü, yeri ve programı belirlenmekte, ilim camiasına ve halkı-

mıza duyurularak araştırmaların sonuçları arz edilmektedir. 

Vakfımızın bu usulle gerçekleştirdiği araştırmalar ilim ca-

miasında ve halkımız nezdinde kabul görmektedir. Vakfın bu 

tarz yaptırdığı ilmî araştırmalar düzenli olarak sürdürülmekte-

dir. Genellikle yılda bir milletler arası, bir veya iki de millî sevi-

yede Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilebilmektedir. Yapı-

lan toplantıların tebliğ ve müzakere metinlerinin yayınlanması 

ise bir sonraki sene bitirilmektedir. 
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SEMİNERLER 

Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duy-

duğu bazı önemli konu-

larda seminer ve kurslar 

tertiplenmektedir. Her 

biri, sahasının uzmanı 

olan ilim adamları tarafın-

dan yapılan bu seminer-

lerle araştırmacı ilim 

adamlarının yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

KURSLAR 

1 - Arapça İhtisas Kursu 

1988 yılından beri mûtad olarak devam ettirilen ''Arapça İh-

tisas Kursu'' her yıl Temmuz-Ağustos aylarında 30 gün süre ile 

devam ettirilmiştir. Bu kursa her yıl muhtelif İmam Hatip Liseleri 

Meslek Dersleri Öğretmenlerinden 60 kadar öğretmen yatılı ola-

rak iştirak etmiş, kursiyerlerin i'âşe, ibâte ve yollukları Vakfımız 

tarafından karşılanmıştır. Ayrıca gündüzlü olarak da 80-100 ta-

lebe bu kurslara iştirak etmiş, kurs sonunda katılanlara başarı ser-

tifikaları verilmiştir. Bu ihtisas Kursu 1998 yılından itibaren sona 

erdirilmiştir.  
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2 - İngilizce Kursu 

Doktora ve master 

çalışması yapan, KPDS im-

tihanlarına hazırlanmak is-

teyen, İngilizce alt dil bilgi-

sine sahip öğrencilerle de-

ğişik fakültelerde görevli 

Araştırma Görevlilerinin 

İngilizcelerinin geliştiril-

mesi için düzenlenen bu kurs, 1990 yılından itibaren Ekim-Hazi-

ran ayları arasında, Cuma günleri 14-16, Cumartesi günleri 09-11 

saatleri arasında haftada iki gün yapılmış, 2013 yılından itibaren 

ise talebin azalması sebebiyle sona erdirilmiştir.  

HAFTA SONU DERSLERİ 

Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında Ekim-Haziran ay-

ları arasında devamlı hafta sonu dersleri düzenlemektedir. Her 

biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu 

derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmiş-

tir.  

a-Hadis Dersleri: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay tarafından Ekim-

Haziran ayları arasında Cumartesi günleri 09-10 saatleri arasında 

sahihayn dersleri okutulmuştur. 

b- Tefsir Dersleri: Vakfın kuruluşundan itibaren Prof. Dr. 

Ali Özek tarafından Keşşaf Tefsiri’ne devam edilerek bitirilmiş, 

Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ali Özek, Marmara Üniversitesi Öğre-

tim Üyeleri Prof. Dr. Sadreddin Gümüş, Prof. Dr. Bedreddin Çe-

tiner, Prof. Dr. Halit Zevalsiz ve Prof. Dr. Prof. Dr. Murat Sülün 

tarafından Ekim-Haziran ayları arasında Cumartesi günleri 10-11 

saatleri arasında konu tefsiri okutulmuştur. 

c- Fıkıh Dersleri: Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim 

Merkezi Emekli Öğretim Üyesi hocalarımızdan muhterem Halil 

Gönenç ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından emekli Hü-

seyin Kayapınar tarafından yürütülen fıkıh dersleri Ekim-Haziran 

ayları arasında Cumartesi günleri öğleden sonra yapılmıştır. 
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d- Kelâm Dersleri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından Cu-

martesi günleri öğleden sonra 2014-2018 yılları arasında Saaded-

din et-Teftazânî’nin Şerhü’l-Akãid’i, Nureddin es-Sâbûnî’nin el-

Kifâye fi’l-Hidâye’si ve Şemseddin es-Semerkandî’nin es-Sahâifü’l-

İlâhiyye’si okutulmuştur. 

BURSLAR 

Vakfımız, İlahiyat ve diğer fakültelerde okuyan gençleri-

mize destek olmak, araştırıcı eleman ve ilim adamı yetiştirmek, 

hem de araştırılması gereken bazı konuları araştırmak, ilmî faali-

yetleri desteklemek üzere burs faaliyetlerini devam ettirmiş, her 

sene 100 civarında lisans talebesine burs vererek şimdiye kadar 

birçok öğrenciye destek olmuş, artan burs talepleri karşısında 

burs adetlerinin artırılması için gayret gösterilmiştir.  

 

İSAV WEB SİTESİ YENİLENDİ 

Vakfımız www.isav.org.tr/isavvakfi.org Web Sitesinin Yeni Web 

Tasarımı  firmasına yaptırılmış; web bilgileri yeni-

den hazırlanarak güncellenmiş, web sayfamız 22.10.2014 tarihin-

den itibaren Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak faaliyete geçiril-

miş ve zaman zaman güncellenmiştir. 

http://www.isav.org.tr/isavvakfi.org
http://www.mavigen.com/
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VAKFIN GAYR-İ MENKUL BİLGİLERİ 

Vakfımızın sabit giderlerinin karşılanması için hiç şüphesiz daha 

fazla gayr-i menkule ihtiyaç olup bağış yapacakların gayret ve him-

metlerini beklemektedir. 

 

Cinsi 

 

Ada 

 

Parsel 

 

Pafta 

 

M2 

 

İli 

 

İlçesi 
Edinme tarihi ve şekli 

Daire 2117 30 246 85 İstanbul  Fatih 29.07.1971 Hibe 

Daire 2117 30 246 55 İstanbul  Fatih 29.07.1971 Hibe 

Depo 2117 30 246 130 İstanbul  Fatih 29.07.1971 Hibe 

Dükkân 155 54 106 120 İstanbul  Beyoğ1u 10.06.1971 Satın alma 

Daire 272 37 272 100 İstanbul  Beşiktaş 06.03.1973 Hibe 

Apartman 1061 66 170 120 İstanbul Fatih 20.11.1985 Satın alma 

Depolu 

Dükkân 
2253 

438 
395/1 230 

İstanbul Zeytinburnu 
06.03.2000 

İnşa 

Dükkân 2253 438 395/1 63 İstanbul Zeytinburnu 06.03.2000 İnşa 

Dükkân 
2253 438 395/1 

57 
İstanbul Zeytinburnu 06.03.2000 Arsa 

hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

196 
İstanbul Zeytinburnu 06.03.2000 Arsa 

hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

196 
İstanbul Zeytinburnu 06.03.2000 Arsa 

hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

196 
İstanbul Zeytinburnu 

06.03.2000 
Arsa 

hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

98 
İstanbul Zeytinburnu 

06.03.2000 
Arsa 
hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

98 
İstanbul Zeytinburnu 

06.03.2000 
Arsa 

hibe+İnşa 

Daire 
2253 438 395/1 

98 
İstanbul Zeytinburnu 

06.03.2000 
Arsa 
hibe+İnşa 

Daire 45 75 78 130 İstanbul Üsküdar 30.03.2004 Hibe 

Daire 2656 
16 

 60 
Ankara 

Çankaya 04.12.2008 
TÜSAV’dan 

devir 

Tarla 202 
46 

24-L 5.116.00 
İstanbul 

Çatalca 09.10.2014 
Vasiyetin 

tenfizi 
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VAKFI TANITIM FAALİYETLERİ 

40. Yıl Tanıtım Filmi Metni 

Günlerden salıydı, güz sona ermekte, kış ta kendini iyiden iyiye 

hissettirmekteydi. Fakat o gün yağan sağanak yağmura rağmen toplan-

tıya katılım tam oldu. Birlikte başladığımız 48 gönüldaşımız eksiksiz 

oradaydı. Kimi işadamı, kimi akademisyen olan bu nezih topluluğu bir 

araya getiren ise bir idealdi. Uzun zamandan beri üzerinde konuşup he-

yecanlandıkları ulvi bir ideal. Yıl 1970, İslâmî konularda ilmî araştır-

malara imza atacak bir vakıf kurma ideali, nihayet o gün gerçekleşmiş 

oldu. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı adını verdikleri bu kuruluş, aynı 

zamanda ülkemizde bir ilkti. 

Vakfın kuruluş gayesi, hem milletimizi hem de bütün Müslüman-

ları ilgilendiren konularda ilmî çalışmaları desteklemek, teşvik etmek, 

ilmî araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır.  

Uzun zamandan beri Müslüman halkımızın ihmal edilen yığınla 

sorununa tam bir liyakatle çözüm üretecek bir ilim heyeti kurulacaktır. 

Bu niyetle kollar sıvanır, tespit edilen hedefler bir bir gerçekleştirilir. 

 Halisane niyet ve samimi gayretle atılan maya tutmuş, kısa sayı-

lan bir zaman içinde İSAV kabuğuna sığmaz olmuş, milletler arası se-

viyelerde çalışmalara başlanmıştır artık. 

1985 yılında vakıf, Dülgerzade Camiinin yanında kendine ait 

müstakil binaya geçmiş, dar mekânların ve elverişsiz şartların hizmetleri 

aksattığı günler mazide kalmıştır artık. Çalışmalar giderek daha da hız-

lanır. Araştırmalar, millî ve milletler arası toplantılar, yayınlar bir birini 

izler. Bugün geri dönüp bakıldığında yılların bereketi, planlanan yeni 

çalışmalar için bir şevk kaynağıdır artık. 

Kuruluşundan bu yana hiç ara vermeden faaliyetlerini devam et-

tiren İSAV, birçok zorluğu aşarak pek çok millî ve milletler arası ilmi 

toplantılar gerçekleştirmiş, bu faaliyetleri halkımıza duyurarak paylaş-

mış, toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakereleri kitaplaştırarak insan-

lığın hizmetine sunmuştur. 

Vakfın ilim dünyamıza kazandırdığı bir başka hizmet ise, Vakfı-

mız bünyesinde yer alan kütüphanede on bine yakın Arapça, İngilizce 
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ve Türkçe kitaplar araştırmacıların hizmetine sunulmuş, ayrıca vakfımı-

zın faaliyet, yayın ve duyurularına isavvakfi.org web sitesinden ulaşıl-

ması sağlanmıştır.  

Düzenlenen toplantılara bugüne kadar yerli ve yabancı binlerce 

âlim davet edilerek ağırlanmıştır. 

Vakfın bu faaliyetlerinde hiç şüphesiz en önemli pay, üstlendiği 

hayır işini tamamlamadan bırakmayan, bitmez, tükenmez enerjiye sahip 

olan Vakıf Başkanımız ve ona her türlü desteği veren mütevelli heyeti-

miz ve fedakârca gayret eden vakıf çalışanlarına aittir. 

Bu Vakıf, 1968 yılında kurulmaya başlanmış ve 1970 yılında an-

cak kurabilmiştir. Çünkü 60’lı yıllarda böyle bir ilmî araştırma vakfı ilk 

defa kurulmuştur. Bu vakfın kurulmasındaki asıl hedef, vakıf senedinde 

de yazıldığı gibi, ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak ve araştırıcı âlim-

ler yetiştirmektir. 

“Geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu araştırmaktır”. 

İSAV, sel suları gibi gürültüyle geçip giden faaliyetler değil, kar 

suları gibi kalıcı etkileri olan hizmetler, toplantılar ve yayınlar ortaya 

koymuş ve koymaya devam etmektedir.  

Vakfın toplantı salonlarında tertiplenen, meslek dersleri hocala-

rının iştirak ettiği fıkıh, tefsir ve hadis dersleri, yüksek lisans ve doktora 

talebelerinin katıldığı lisan kursları ve değişik zamanlarda yapılan isti-

şare toplantılarıysa İSAV, bir ilim yuvası ve çözüm adresi haline gel-

miştir. 

Vakfın vakıf senedinde yazılı gayesi, İslâmî İlimlerde değerli ele-

manlar yetiştirmek, araştırma merkezleri kurmak, yabancı ülkelerle ilmî 

faaliyetleri geliştirmek, doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesindeki 

araştırmacılara burs sağlamak, ilmî konularda yayınlar yapmak, İslâmî 

konularda yabancı dillerde yapılmış araştırmaları Türkçeye çevirerek 

neşretmek, Türkçe ilmî eserleri yabancı dillere çevirerek yayınlamak 

şeklinde özetlenebilir. 

‘İlim rütbesi, rütbelerin en yükseğidir’ sloganıyla yola çıkan 

İSAV, üstlendiği hedef ve ulvî gaye ile Türkiye’de büyük eksikliği du-

yulan İslâmî İlimler sahasındaki çalışmalarını yıllardır sürdürerek ilmî 

araştırmalara rehberlik etmektedir. Emeği geçenlere şükran borçluyuz. 

İlmî araştırma ve vakıf hizmetinde öncü, geleceğin problemlerine 

bugünden çözüm arayan, ilmî araştırmalara imza atan, tartışmalı ilmî 

toplantılarıyla öne çıkan İSAV, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yı-

lında bugüne, daha nice hayırlı hizmetlere…  

* * * * * *  
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50. Yıl Tanıtım Filmi Metni 

Rahman ve Rahim olan Allah adiyle.  

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi, 

39/9).  

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” (Tâ-hâ Sûresi, 20/114). 

“…İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir; ancak, üçünün sevabı 

devam eder: Sadaka-i câriye (faydası devamlı olan iyilik), istifade edi-

len ilim ve atalarına duâ edip hayır yapan sâlih bir evlât. (Müslim, va-

siyet, 14). 

 “Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsan ettiği 

malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği 

ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.” 

(Sahih-i Buhârî, 1409/7141). Allah ve Resûlü doğru söyledi. 

******* 

1968’li yılların Türkiyesi… Işığın artık yeniden parlaması için 

‘bir aydınlanma’ ihtiyacının hissedildiği zamanlar... Bu yeni zamanlarda 

gaye, yeni bir hikâye yazmak değil, geleceğe ışık kaynağı olmak, kay-

bedilenlerin keşfedilmesiydi mesele.  

Zamanın 48 münevver ve hayra gönül vermiş iş ve ilim adamla-

rının gönlünde yatan ideal, geleceğe ışık tutmak, iz bırakmak, vakfet-

mek, ilmin peşinde koşacak araştırıcı âlimler yetiştirmekti… 

1970 yılında bu gaye ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) 

kuruldu, Türkiye’de yeni bir güneş doğdu ve o günden bugüne ilmin 

ışığını dünyaya saçtı ve ilim peşinde yıllar yılları takip etti…  

Kuruluşundan bu yana hiç ara vermeden faaliyetlerini devam et-

tiren İSAV, birçok zorluğu aşarak pek çok millî ve milletler arası ilmî 

toplantılar gerçekleştirmiş, bu toplantılara yerli ve yabancı binlerce âlim 

davet ederek ağırlamış, ilim erbabını bir araya getirerek tanıştırıp kay-

naştırmış, ilmî faaliyetlerini halkımızla paylaşmış, toplantılarda sunulan 

tebliğ ve müzakereleri kitaplaştırarak insanlığın hizmetine sunmuş, bu 

ilim yolculuğu sayesinde yüzlerce eser ortaya çıkmıştır.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı bugün, aynı heyecanla, millî ve 

dinî esaslara bağlı, ilim ve fikir sahibi araştırıcı âlimler yetiştirmek, ilmî 

araştırmalar yapmak ve yaptırmak üzere ileri seviyede fıkıh, tefsir ve 
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hadis derslerini devam ettiriyor. Üniversite seviyesinde eğitim-öğretim 

yapanları destekleyerek ilmî araştırmaları teşvik ediyor, teşvikin ilmin 

yarısı olduğuna inanıyor ve diğer yarısını ise yeni ilim kâşiflerine bıra-

kıyor.  

Üniversitelerle müşterek ilmî toplantılar tertipleyerek akademik 

çalışmalara öncülük ediyor. Nitelikli çalışmalar yürütmek için Türkiye 

içindeki ve dışındaki akademik kurumlar ve ilim adamlarıyla irtibata ge-

çiyor ve bu akademisyenlerle beraber projeler üretiyor, ilmî araştırma-

lara katkıda bulunuyor, millî ve milletlerarası ilmî araştırma projelerini 

destekleyerek hemen her yıl millî, milletlerarası ve ihtisas toplantıları 

tertipliyor, toplumun her kademesine hitap eden ilmî toplantı, eğitim ve 

yayın hizmetlerini sunuyor.  

Vakfımız 1993 yılında "Tarihte ve Günümüzde Şiîlik” toplantı-

sıyla ilk milletlerarası tartışmalı ilmî toplantısını gerçekleştirmiş, ardın-

dan hemen her yıl toplantılar tertipleyerek 28 milletlerarası, 56 millî ve 

16 ihtisas toplantısı tertipleyerek hedefinde ilerlemiştir.  

İSAV, “Geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu araştırmaktır” diyor 

ve Türkiye’nin ancak ilim ile yükseleceğine inanıyor, ilme ve âlime de-

ğer veriyor. “Marifet iltifata tâbidir” düsturu ile ve “Daha çok ilim, daha 

çok âlim” prensibi ile hareket ediyor ve “ilim rütbesi rütbelerin en yük-

seğidir” sloganıyla yoluna devam ediyor ve böylece vakıf hizmetlerini 

zihinlere ve kalplere nakşediyor.  

Kütüphanesindeki on bine yakın eserle araştırmacılara hizmet ve-

riyor, faaliyetlerini ilmî neşriyat ve web sitesiyle duyuruyor.  

Bu ilim yolculuğunu destekleyen ve emeği geçen herkese, işbir-

liği yaptığımız kurum ve kuruluşlara minnet ve şükranlarımızı sunuyor, 

gerçekleştirilen hizmetlerin hayrından nasipdar olmalarını diliyoruz. 

Gelecek ilimde… ve bunun anahtarı  

İSAV’ın teşvik ettiği araştırıcı nesillerde! 

İSAV, İlim ve vakıf hizmetinde nice yıllara… 
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TANITIM MAKSATLI BROŞÜRLER 

 

  
Türkçe-Arapça Tanıtım Büroşürü 2003-2006, 32 sayfa 

 
Türkçe Tanıtım Büroşürü -2007, 32 sayfa 
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Arapça Tanıtım Büroşürü -2007, 32 sayfa 

 
İngilizce Tanıtım Büroşürü -2007, 32 sayfa 
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RESİMLERLE VAKFIN FAALİYETLERİ 

Vakıf Kütüphanesi  

Vakfımız Kütüphanesi, Vakfın kuruluşu sırasında kurucu-

lar tarafından bağışlanan kitaplar ve daha sonraki yıllarda temin 

edilen eserlerden müteşekkildir. Arapça kaynak eserler bakımın-

dan ayrı bir özelliği bulunmaktadır. Vakıf Merkezi'nin 120 M2lik 

üçüncü katının tamamı Kütüphane olarak tahsis edilmiştir. Vakıf 

bünyesinde kurulan kütüphanede 7.128 adet demirbaş kayıtlı, iki-

bin civarında kaydı yapılacak Arapça, İngilizce ve Türkçe kitap 

mevcut olup bu kayıtlı eserlerin PDF listesi Vakfımızın web site-

mizde (www.isavvakfi.org; www.isav.org.tr) yayınlanarak araştır-

macıların hizmetine sunulmuştur. 

 

http://www.isavvakfi.org/
http://www.isav.org.tr/
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KURUCULAR HEYETİ 

2017 YILI KURUCULAR KURULU TOPLANTI RESİMLERİ 
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MÜTEVELLİ HEYETİ  

1989, 2001, 2007 ve 2020 Yılları Mütevelli Toplantı Resimleri 

 

1989 Yılı Mütevelli Heyeti (Soldan Sağa): Bekir Sadak, Mehmet Uzun, Mehdi 

Sungur, Prof. Dr. Salih Tuğ, Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ali Özek, Doç. Dr. Abdülaziz 

Bayındır, Mustafa Kalaycıoğlu, Sabri Özpala 

 

 

2001 yılı Mütevelli Heyeti, (Soldan Sağa): Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Salih 

Tuğ, Prof. Dr. Mustafa Közeoğlu, Mehdi Sungur, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, 

Sabri Özpala, Ahmet Yıldız 
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2007 yılı Mütevelli Heyeti, (Soldan Sağa):  Sabri Özpala, Ahmet Yıldız, Prof. 

Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, Mehdi Sungur, Prof. Dr. Mahmut 

Kaya 

 
 

 

2020 yılı Mütevelli Heyeti, (Soldan Sağa): Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. 

Salih Tuğ, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, Prof. Dr. Mahmut Kaya, Feyzul-

lah Kıyıklık, Sabri Özpala, Ahmet Yıldız. 
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MİLLETLERARASI 

TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILARDAN RESİMLER 

(Soldan sağa): Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Aydın Bolak 

 

 

(Soldan sağa): Doç. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 

Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan 
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(Soldan sağa): Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Ali 

Bardakoğlu 

 
Prof. Dr. Mustafa Öz 

 
(Soldan sağa): Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. Ali Özek 



 

643 

 
 

(Soldan sağa): Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

 

 
(Soldan sağa): Doç. Dr. İsmail Safa Üstün, Âyetullah Vâizzâde Horasânî,  

Prof. Dr. M. Saim Yeprem, Doç. Dr. İlyas Üzüm 

 

 
Milletlerarası Aile Toplantısına Türk Cumhuriyetlerinden katılan Panelistler 
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Dünyada ve Türkiye’de Aile Toplantısı 

 

 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ile mülakat 
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İslam Ülkelerinde Eğitim 
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Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik 
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 Vefatının 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî 
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Dinlerde 

Nikâh” konulu milletlerarası toplantı 
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Tarihte ve Günümüzde Selefîlik  
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Balkanlar ve İslam toplantısı 
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Vahyin 1400. Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) toplantısı 
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Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapı 
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İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe 
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İslâmî Tebliğ ve Temsil Toplantısı 
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Geçmişten Günümüze Sûfi-Siyaset İlişkileri  
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MİLLÎ - İLMÎ TOPLANTILARDAN RESİMLER 
 

 
(Soldan sağa): Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. Suat Yıldırım,  

Prof. Dr. Fahreddin Atar, Doç. Dr. Tahsin Görgün 

 

 
 

 
(Soldan sağa): Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. 

Teoman Duralı 
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(Soldan sağa): Doç. Dr. M. Akif Kılavuz, Prof. Dr. M. Akif Karan, Prof. Dr. 

Mustafa Köylü 

 
,

 

Kur’an ve Sünnette Zekât 
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Namaz ve Cami toplantısı 
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Aile ve Eğitim 
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Din ve Gelenek 
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Tefsir ve Toplum 
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Türklerin Tefsire Hizmetleri 
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Bütün Yönleriyle Hac 

 
Temel İnsan Hakları 
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Modernite toplantısı 
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Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları konulu toplantı 

 

 
 

Sakarya Sahabe toplantısı 
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Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri 
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İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARINDAN RESİMLER 

 
İslâmî İlimlerde Usûl Mes’elesi Toplantısı Katılımcıları 

 

 
İslâm Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı Katılımcıları 

 

 
Dinler Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı Katılımcıları 
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İktisat Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı katılımcıları 
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Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları Toplantısı 

 
 

 
İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Toplantısı Katılımcıları 
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 Toplumsal Cinsiyet-1 ve 2 Toplantısı 

 

Temel İslâm İlimlerin Ortaya Çıkış ve Birbirleriyle İlişkileri  

 
İslâm Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri  
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Akıl-Vahiy toplantısı 
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İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsuru: Usûl-i Fıkıh-Kelam-Tasavvuf ve İslâm Felsefesi 
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