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HAZRET  AL  SEMPOZYUMU*

24-25 Ekim 2007 ZM R

H. Hüseyin BALLI**

D.E.Ü. lahiyat Fakültesi’nin, T.C. Diyanet leri Ba kanl zmir l
Müftülü ü ve zmir lahiyat Fakültesi Vakf  katk lar yla 24–25 Ekim 2007
tarihleri aras nda düzenledi i Hazreti Ali Sempozyumu zmir’de gerçekle tirildi.

24 Ekim Çar amba günü saat 09.30’da sayg  duru u ve stiklal Mar yla
ba layan sempozyumda aç  konu malar  D.E.Ü. lahiyat Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI ve zmir l Müftüsü brahim ACAR yapt .

Aç  paneli, alt  oturum ve de erlendirme oturumundan olu an
sempozyum, D.E.Ü. lahiyat Fakültesi konferans salonunda 24 bildiriyle iki gün
boyunca devam etti. Her oturum sonunda akademisyen veya Alevî-Bekta î
inanç önderlerinden bir ki i müzakereci olarak konu tu.

Aç  konu mas nda D.E.Ü. lahiyat Fakültesi Dekan  Prof. Dr. Hüseyin
ELMALI, insanlar n farkl  farkl  yarat ld ; Kur’an’ n bu farkl klar  Allah’ n
varl n alametleri olarak niteledi ini; insanlara yak an n, bu farkl lar  normal
kabul edip bunlardan yararlanarak, peygamberin ifadesiyle “farkl  rahmete”
dönü türebilmek oldu unu söyledi. Ayr ca sempozyumu düzenlemekteki
amaçlar n; dinsel alanda Müslümanlar  bölme iste ine kar , bölünmenin
mümkün olmad  göstermek oldu unu, Hz. Ali’nin üstün vas flar yla bütün
Müslümanlar aras nda ortak bir de er olmas  hasebiyle bu sempozyuma konu
olarak seçildi ini belirtti.

zmir l Müftüsü brahim ACAR, bilginin insanlar n ihtilaflar  ortadan
kald p onlar  birle tirdi ini bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.v.)’in de en büyük
sava  cehaletle oldu unu, bu sempozyum s ras nda ortaya konulacak olan
bilginin de toplumumuzu birle tirici bir unsur olaca  söyledi.

Aç  konu malar ndan sonra s ras yla oturumlara geçildi. Bu
oturumlarda sunulan tebli  ba klar  ve öne ç kan  baz  konular öyle

rlayabiliriz.

* Bu tan m yaz n geni  hali daha önce yay nlanm r. bkz. e-makâlât Mezhep Ara rmalar , I/1
(Bahar 2008), s. 61-69: http://www.emakalat.com/index.php/emakalat/article/viewFile/9/5.
** Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi. huseyin.balli@deu.edu.tr
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AÇILI  PANEL : Günümüzde Hz. Ali’yi Tan ma ve Anlama

Prof. Dr. E. Ruhi FI LALI, konu mas na bu nevi toplant lar n
ço almas n önemli oldu unu vurgulayarak ba lad . Bu toplant larda görü lerin
çok net olarak ortaya konulmas yla önümüzde olan birçok s nt n

labilece ini söyleyen hocam z, Hz. Ali hakk ndaki bilgilerin ne kadar n
efsanele tirilmi , ne kadar n ise gerçek bilgi oldu unun ortaya konulmas n
önemine dikkat çekti.

Haydar KAYA, Türkiye’de iki ayr  dü üncenin (Alevîlik ve Sünnîlik) Hz.
Ali’yi kendi inançlar  ve görü leri do rultusunda gördü ünü belirtti. Bunlardan
Alevîli in, onu tart mas z bir profilde ele al rken, Sünnîli in ise onu zay f bir
profilde ele ald na dikkat çekerek bunlar n her ikisinin de kendilerinin
görü lerinin eskizsiz oldu u yönündeki kabullerinin yanl  oldu unu söyledi ve
bu yanl lar n giderilebilmesi için yap lmas  gerekenleri s ralad .

Fermani ALTUN, bugün Türkiye’nin her zamankinden daha çok birli e
ihtiyac  oldu unu ve Hz. Ali’nin bu birli i sa lamada önemli bir ortak de er
oldu unu söyledi

Dr. Hüseyin TU CU, Alevîler ile Sünnîler aras ndaki pürüzleri
kald rman n yolunun okumak ve ara rmak oldu unu söyledi. Verdi i çarp
örneklerle Alevîler ve Sünnîler içindeki yanl  bilgilerin düzeltilmesi gerekti ini
vurgulad . Özellikle Hz. Ali’nin, her iki kesimin kendi ideolojik prensiplerine
göre de il, oldu u gibi anla lmas  gerekti ini belirtti.

Doç. Dr. Osman E , Alevî-Bekta î klasiklerinden verdi i örneklerle
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eraitin, Hz. Ali’nin ise tarikat n ö reticisi oldu u
görü ünün Anadolu’da çok yayg n oldu unu ve Hz. Ali’yi örnek alma ad na
“ayna tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme” ifadesinin Hz. Ali’yi insanlar n
kendi ahsiyetleriyle, ki ilikleriyle, karakterleriyle bütünle tirmelerinin çok
önemli bir göstergesi oldu unu söyledi.

Prof. Dr. Hasan ONAT, Türkiye’de kangren haline gelen sorunlar n, bilgi
temelli tart lmayan, duygusal boyutta ve ideolojik zeminde tart lan sorunlar
oldu unu ve bu sorunlar n çözülmesi ad na gerçek bilgiye ula lmas n gerekli
oldu unu söyledi. Hocam n, Hz. Ali’nin etraf nda olu turulan mitolojinin, ilk
ba ta gerçek bilgiyi gizliyormu  gibi görünse de asl nda gerçek bilginin özünü
korumaya yarayan bir kalkan ve insanlara bu bilginin daha iyi nüfuz etmesini
sa layan bir araç i levi gördü ü tespiti, sempozyum kat mc lar  taraf ndan
oldukça be eni toplayan bir tespitti.



[Hz. Ali Sempozyumu]

167

I. OTURUM: slam Mezhepleri ve Hz. Ali

Prof. Dr. Saffet SARIKAYA, “Bekta i ve Alevi’lerde Hz. Ali’nin
Tanr la lmas ddialar na Dair Bir De erlendirme” adl  tebli inde,  J.K.  Birge,  .
Melikoff, M. Eröz, A. Y. Ocak gibi ara rmac lar n, konuyla ilgili metinleri,
tenasuh, hulul ittihad gibi inanç kökenleriyle ve k smen co rafi yak nl klar
dikkate alarak Ehl-i Hak (Ali lahiler) nispet edilen inançlarla irtibatland rarak
Alevîlerin, Ali’yi Tanr  ve Tanr sal s fatlara sahip olarak alg lad klar  yönündeki
tezlerinde yapt klar  hatalar  ortaya koydu. Bu hatalar n sebeplerini 1- çal lan
metin ya da ki iler üzerinde parçac , seçmeci yakla m tarz , 2-Alevîlik
konusundaki genellemeci yakla mlar, 3- baz  dinî-mezhebî gruplarla Alevî
zümreleri aras nda benzerlik ve ili kiler kurularak iddialar desteklenmek
istenmesi olarak s ralayan hocam z, günümüz Alevîleri üzerinde yap lan alan
ara rmalar nda ortaya ç kan ve bu görü ü destekler mahiyette gözüken
sonuçlar n, deneklerin Tasavvufî terim ve kavramlar hakk nda bilgi eksikli i göz
önüne al narak de erlendirilmesi gerekti ini söyledi.

Doç. Dr. Halil brahim BULUT, ii-Usuli Gelenekte Hz. Ali ve mametinin
Dayanaklar : eyh Müfid Örne i”adl  tebli inde, eyh Müfid ile birlikte kurulmu
ve hicri IV. As rdan itibaren ii dünyas nda belirleyici bir rol oynam  olan Usulî
dü üncenin Hz. Ali’yi anlama biçimini örneklerle ortaya koydu. Hocam z, eyh
Müfid’in, Hz. Ali’nin nas ile tayin edilmesi ve Hz. Peygamber taraf ndan vâsi
ilan edilmesi sebebiyle Allah Resulünden sonra Müslümanlar n emiri olmaya
hak kazand  görü ünde oldu unu söyledi.

Dr. Cenksu UÇER, “Hakk-Muhammed-Ali (Üçler) Telakkileri Çerçevesinde
Alevilikte Hz. Ali” adl  tebli inde, verdi i örneklerle Alevîlikteki “Hakk-
Muhammed-Ali (üçler)” telakkisinin üç farkl  yakla na de indi. Bunlar n
özetle; 1-bu telakkinin ulûhiyyet-nübüvvet-velâyet ba lam nda
de erlendirildi ini, 2- Hakk’ n, Allah olarak; Muhammed ve Ali’nin ise ruhu,
cismi, bedeni ayn  olarak de erlendirildi ini, 3- Hakk,  Muhammed ve Ali’nin
bir oldu u ve bunlar n bir eyin farkl  tezahürleri olarak de erlendirildi ini
söyledi.

Yrd. Doç. Dr. evket YAVUZ, “Kahramanl k Arketipinin slam’da as
veya Hz. Ali’nin Müslüman Kolektif Tasavvurunda Olu umu” adl  tebli inde,
kahramanl k arketipinin, Müslüman toplumda en bariz bir ekilde Hz. Ali’nin
yi itlik serüvenlerinde ve karakterinde kaynak buldu unu ve farkl  formlarda -
Battal Gazi, Ebû Müslim Horasanî, vb.- çe itli zamanlarda, slam toplumunun
kimlik in as  için yeniden ortaya ç kt  söyledi.
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II. OTURUM: Hadislerde Hz. Ali

Doç. Dr. Saffet SANCAKLI, “Hadisler Ba lam nda Hz. Peygamber’in Hz.
Ali le Olan li kilerinin Önemi ve Analizi”.

Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM, “Tasavvufî Dü üncede Hz. Ali ve Bu Dü ünce
çerisinde Hz. Ali’ye Nispet Edilen Rivayetler”.

Doç. Dr. Ali AKSU, “Nehcü’l Belâ â’da Hz. Ali’nin Tavsiye Ve Uyar lar ”.

Ar . Gör. Ali ERTU RUL, “Sefîne-i Tebriz simli Mecmuada Hz. Ali’ye
Nispet Edilen Dualar ve Sad Kelime”.

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir PALABIYIK, “Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye
Nasihatleri”.

III. OTURUM: slam Mezheplerinde Hz. Ali

Yrd. Doç. Dr. Süleyman GENÇ, “Halife Seçimlerinde Hz. Ali’nin Tutum ve
Tavr ”.

Ar . Gör. Fatih TOPALO LU, “Hz. Ali’nin, Hz. Osman Döneminde Halife
ile li kileri”.

Doç. Dr. Ünal KILIÇ, “Ali’nin Vali Politikas  ve Valileri”.

Doç. Dr. A. Bülent ÜNAL, “Hz. Ali'nin Egemenlik Anlay ”, adl
tebli inde, Hz. Ali’nin hâkimiyet anlay , S ffin Vak'as  ve sonras nda ortaya

kan tahkim olay  çerçevesinde ele ald . Hocam z, onun ütopik de il, gerçekçi
bir hâkimiyet beklentisi içinde oldu unu, yapt  her i te me rulu un esas
al nd  bir hâkimiyet anlay na sahip oldu unu, bununla bir anlamda hukukun
üstünlü ü prensibini gerçekle tirerek Allah r zas  kazanma çabas nda
oldu unu kaydetti.

Ar . Gör. H. Hüseyin BALLI, “Fazlullah-  Hurûfî’nin Hz. Ali Hakk ndaki
Görü leri”.

IV. OTURUM: Türk ve slam Edebiyat nda Hz. Ali
Dr. K yasettin KOÇO LU, mam  Maturidi,  Hoca  Ahmed  Yesevi  ve  Hac

Bekta i Veli’de Hz. Ali”.
Doç. Dr. Alim YILDIZ, “Fuzulî’ye Göre Hz. Ali”.
Prof. Dr. Mehmet DEM RC , “Mesnevi’de Hz. Ali maj ”.
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Prof. Dr. Hüseyin ELMALI, “Sünnî Kaynaklarda Hz. Ali : el- Mâverdî
Örne i”.

V. OTURUM: Kelâm ve F hta Hz. Ali
Doç. Dr. Abdülgaffar ASLAN, “Yalanc  Peygamberlik Olgusu Çerçevesinde

Hz. Ali ve Evlâd n stismar ”.

Yrd. Doç. Dr. Galip TÜRCAN, “Hz. Ali’ye snat Edilen tikâdî Yorumlar n
Kelamî Niteli i”.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ESEN, “Hz. Ali’nin slam Ceza Hukuku Alan nda
Dikkat Çeken Baz  Görü  ve Uygulamalar ”.

VI. OTURUM: Sosyal ve Kültürel Hayatta Hz. Ali

Dr. Ziya EN, “Hz. Ali’nin Kur’an’a Yapt  Hizmetler”.

r. Gör. Abuzer ÇERA Î, “Hz. Ali’nin Aileye Bak  ve Ailesine Kar
Davran lar ”.

Dr. Mehmet ATALAN, “Türk Kültüründe Hz. Ali Cenknâmeleri” adl
tebli inde, cenknamelerin tarihi süreci hakk nda genel verdikten sonra
cenknâmelerdeki as l amac n topluma slâmî bir ahlak sistemi ö ütlemek
oldu unu söyledi. Daha sonra Hz. Ali Cenknamelerinin özelliklerini öyle

ralad : 1- Cenknâmelerde, bütün mezheplere e it nazarla bakan bir din anlay
öne ç kar lmak istenmi tir, 2- Cenknâmelerde, Kur’an’ n emrine ve
Peygamber’in sünnetine dayanan asgarî mü tereklerden olu an özgün bir
Müslümanl k vard r, 3- Cenknâmeler millet, mezhep ve grup ayr
gözetmeksizin müslim-gayrimüslim çat mas  temeli üzerine kurulmu tur.

DE ERLEND RME OTURUMU

brahim ACAR, ba ar  bir sempozyum ortaya ç kt  kanaatinde
oldu unu, sempozyumun kitap haline gelmesinden sonra bütün din
görevlilerine da laca  söyledi.

Prof. Dr. A. hsan Y K, geçmi  kültürümüzde var olan baz  unsurlar
günümüze aktarmadaki zorluklardan bahsetti. Buna örnek olarak, Hz. Ali’nin
geçmi te bir ideal kahraman iken günümüzde ayn  ideal tip olarak gelecek
nesillere aktar lamad  verdi. Buradan do an bo lu u yabanc  unsurlar n
doldurdu unu, yap lmas  gerekenin, geçmi te toplumun önünde kahraman bir
tip olan Hz. Ali gibi önemli ahsiyetlerin günümüz anlay na göre rasyonalize
edilerek tekrar topluma önderlik eder hale getirilmesi oldu unu söyledi.
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Fermani ALTUN, do ru bilginin ö renilmesiyle insanlar aras ndaki yapay
ayr klar n ortadan kalkaca , bunun en güzel örneklerinin de bu tür
sempozyumlar n ço almas  sayesinde gerçekle ece ini söyledi.

Dr.  Hüseyin  TU CU,  Alevî  ve  Sünnî  kesim  aras ndaki  ortak  paydan n
Kur'an ve Hz. Peygamber (s.a.v.) oldu unu, bunlar n hakk nca bilindi inde
Alevî-Sünnî ayr  gibi bir ayr n söz konusu olamayaca  söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin ELMALI, sempozyum sekretaryas na, kat mc lar na
ve dinleyicilerine sempozyumun amac na ula ekilde tamamlanmas ndan
dolay  te ekkür etti.

Prof. Dr. E. Ruhi FI LALI, Hz. Ali’nin slam Kültüründe mü terekli in
temel ta  olarak de erlendirilmesi gerekti ini, özellikle de Türk
Müslümanl n onu anlama ve yorumlama biçiminin bize k tutaca
söyledi.


