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Necdet ENGÜN*

DEÜ. lahiyat Fakültesi, zmir lahiyat Fakültesi Vakf  ve T.C. Diyanet
leri Ba kanl  zmir l Müftülü ü i birli inde 24-25 Ekim 2007 tarihlerinde

düzenlenen ulusal HAZRET  AL  sempozyumu, yine DEÜ. lahiyat Fakültesi
Dekanl  ve Samed Dede Külliyesini Yapt rma Ya atma ve Cemevi
Derne i’nin katk lar yla ve HAZRET  AL -Sempozyum Bildirileri-( zmir 2009)
ad yla yay mlanm t r. Editörlü ünü DEÜ. lahiyat Fakültesi ö retim
üyelerinden Prof. Dr. R za Sava ’ n yapt  ve T byan Yay nc l k taraf ndan
bas lan kitab n haz rlanmas nda, yine DEÜ. lahiyat Fakültesi ö retim
elemanlar ndan  Prof.  Dr.  A.  Bülent  Ünal,  Ö r.  Gör.  Dr.  Sabri  Y lmaz,  Ar .
Gör. Hasan Hüseyin Ball  ve Ar . Gör. Fatih Topalo lu’nun büyük katk lar
olmu tur. Kitab n bas m  ve da t m n  ise, Samed Dede Külliyesini Yapt rma
Ya atma ve Cemevi Derne i üstlenmi tir. Kitab n haz rlanmas , basm  ve
da t m nda ve böylece tertip edilen sempozyumun kal c  hale gelmesinde eme i
geçen herkes, ilim camias ndan bir te ekkürü hak etmi tir.

Yukar da belirtilen tarihlerde, yo un bir ilgi ile kar lanan bu
sempozyumun kitapla t r lm  olmas  son derece memnuniyet vericidir. Fakat
aradan geçen yakla k bir buçuk y ll k zaman zarf nda sunulan tebli lerin
s cakl  hala kendisini hissettirmektedir. Üstelik sempozyum üzerine ayr nt l  bir
tan t m, Ar . Gör. Hasan Hüseyin Ball  taraf ndan e-makâlât Mezhep
Ara t rmalar , I / 1 (Bahar 2008), ss. 61-69:

http://www.emakalat.com/index.php/emakalat/article/viewFile/9/5’de
yay mlanm , bu ayr nt l  tan t m n bir özeti de DEÜ. lahiyat Fakültesi Dergisi,
Y l:  2007,  Say :  XXVI,  ss.  163-168’de  sunulmu tur.  Hem  bu  nedenle  hem  de
okuyucular  tebli lerle ba  ba a b rakmak gayesiyle bu sempozyum kitab
tan t m nda fazla ayr nt ya girilmemi , daha çok kitab n eklî tan t m  uygun
görülmü tür.

 Elimizdeki bu sempozyum bildirileri kitab , Hz. Ali ve Alevîlik üzerine
duayen  bir  isim  olan,  Mu la  Üniversitesi  eski  rektörü  Prof.  Dr.  Ethem  Ruhi
F lal ’n n takdim yaz s  ve dönemin DEÜ. lahiyat Fakültesi dekan  Prof. Dr.
Hüseyin Elmal  ile Diyanet leri Ba kanl  zmir l Müftüsü brahim Acar’ n
aç l  konu malar n n metinleriyle ba lar. Kitap, iki gün boyunca devam eden

* Ar . Gör. Dr., DEÜ. lahiyat Fakültesi, Türk- slam Edebiyat  Anabilim Dal  e-posta:
necdetsengun@hotmail.com

http://www.emakalat.com/index.php/emakalat/article/viewFile/9/5
mailto:necdetsengun@hotmail.com


180 ———————————————————————————   Necdet ENGÜN

sempozyumda sunulan bildirileri ve müzakerelerinin tam metinlerini muhtevî ve
her biri bir bölüm olarak da kabul edilebilecek olan bir aç l  paneli, alt  oturum
ve bir de erlendirme oturumundan olu maktad r.  Her biri ayr  bir ba l k ta yan
ve kitapta adeta birer bölüm olarak tertip edilen aç l  paneli ve oturumlarda,
Türkiye’nin de i ik üniversitelerinden sempozyuma kat lan bilim adamlar
taraf ndan Hz. Ali’nin pek çok yönü tart lm t r.

Kitab n 9-52. sayfalar  aras nda, kitaba giri  olarak da telakki edilebilecek
olan ve ba kanl n  Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal ’n n yapt , “Günümüzde Hz.
Ali’yi Tan ma ve Anlama” ba l kl  aç l  paneli yer almaktad r. Bu k smda ilk
olarak yazar Haydar Kaya’n n daha sonra da s ras yla Dünya Ehl-i Beyt Vakf
Genel Ba kan  Fermani Altun’un, TBMM. Kütahya Milletvekili Dr. Hüseyin
Tu cu’nun, Hitit Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Osman
E ri’nin ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr.
Hasan Onat’ n konuyla alakal  görü leri yer almaktad r.

Birinci oturum / Birinci bölüm (ss. 53-158), “ slam Mezhepleri ve Hz.
Ali” ba l n  ta r ve oturum ba kanl n  Prof. Dr. Hasan Onat yapm t r. Bu
oturumda ilk olarak Prof. Dr. Saffet Sar kaya, Bekta î ve Alevî’lerde Hz. Ali’nin
Tanr la t r lmas  ddialar na Dair Bir De erlendirme adl  bildirisini sunmu tur. Daha
sonra Doç. Dr. H. brahim Bulut’un, ii-Usuli Gelenekte Hz. Ali ve mametinin
Dayanaklar : eyh Müfid Örne i adl  bildirisi gelir. Dr. Cenksu Üçer, Hakk-
Muhammed-Ali (Üçler) Telakkileri Çerçevesinde Alevilikte Hz. Ali; Yrd. Doç. Dr.
evket Yavuz da Kahramanl k Arketipinin slam’da n as  veya Hz. Ali’nin Müslüman

Kolektif Tasavvurunda Olu umu adl  bildirilerini sunmu lard r. Bu oturuma
müzakereci olarak kat lan Yrd. Doç. Dr. Necdet Suba , tebli  metinlerini ve ilk
oturumun i leyi i üzerindeki müzakerelerini ortaya koymu tur. Daha sonra
tebli ciler söz alarak müzakerecinin kendilerine yönelik ele tirilerine cevaplar
vermi lerdir. Böylece birinci oturum sona ermi tir.

“Hadislerde Hz. Ali” ba l kl  ikinci oturum / ikinci bölüm (ss. 159-273),
Hadislerde geçen Hz. Ali ile ilgili rivayetlerin veya Hz. Ali’nin hadisçili inin
ortaya konuldu u bir bölüm olmu tur. Ba kanl n  Prof. Dr. M. Cemal
Sofuo lu’nun yapt  bu oturumda, Doç. Dr. Saffet Sancakl , Doç. Dr. Ahmet
Y ld r m ve Doç. Dr. Ali Aksu’nun tebli leri, Hz. Ali ve hadis ana ba l na
uygun tebli lerdir. Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Palab y k, Hz. Peygamberin Hz.
Ali’ye Nasihatlerini ortaya koyarken; Ar . Gör. Ali Ertu rul, ran’da t pk  bas m
olarak yay mlanm  olan Sefîne-i Tebriz adl  mecmuada Hz. Ali’ye nispet edilen
dualar ve sad-kelimelerle ilgili risaleleri tebli  konusu etmi tir. Bu bölümde son
olarak, Düzgün ahin’in ikinci oturumu de erlendirdi i müzakeresi
bulunmaktad r.

Üçüncü  Oturum  /  Üçüncü  bölüm  (ss.  275-361),  Prof.  Dr.  R za  Sava
ba kanl nda gerçekle tirilmi tir ve bu oturumun ba l  “ slam Tarihinde Hz.
Ali”dir. Daha çok genç ara t rmac lar n kat l m yla gerçekle tirilen bu oturum,
tarihî kaynaklardaki Hz. Ali ilgili rivayetlerin ortaya konuldu u bir bölüm
olmu tur. Daha çok Hz. Ali’nin siyasî kimli inin öne ç kt  bu bölümde, Hz.
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Ali’nin Halife seçimlerindeki tutum ve tavr , Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç
taraf ndan; Hz. Ali’nin Hz. Osman ile ili kileri, Ar . Gör. Fatih Topalo lu
taraf ndan; Hz. Ali’nin vali atamadaki kriterleri ve atad  valiler, Doç. Dr. Ünal
K l ç  taraf ndan  ve  Hz.  Ali’nin  egemenlik  anlay ,  Doç.  Dr.  A.  Bülent  Ünal
taraf ndan ortaya konulmu tur. Ayr ca slam’da hurûfî dü üncenin kurucusu
kabul edilen Fazlullah-  Hurûfî’nin Hz. Ali hakk ndaki dü ünceleri de, Ar . Gör.
Hasan Hüseyin Ball  taraf ndan masaya yat r lm t r. Tüm bu tebli lerin
de erlendirilmesi Prof. Dr. Abdülhal k Bak r taraf ndan yap lm t r.

Dördüncü oturum/dördüncü bölüm (ss. 363-436), Türk ve slam
Edebiyat nda Hz. Ali’nin yans malar na ayr lm t r. Bu bölüme Prof. Dr.
Selahattin Parlad r ba kanl k etmi  ve Türk- slam edebiyat  sahas ndaki tarihî
ahsiyetlerin baz  eserleri ekseninde, Hz. Ali’nin edebiyattaki yeri tart lm t r.

Dr. K yasettin Koço lu, mam Maturidi, Hoca Ahmed Yesevî ve Hac  Bekta -
Velî’deki Hz. Ali alg s n  anlat rken; Doç. Dr. Alim Y ld z, Fuzulî’ye Göre Hz.
Ali’yi de erlendirmi tir. Mesnevî’deki Hz. Ali maj  ise, Prof. Dr. Mehmet
Demirci taraf ndan ortaya konulmu tur. Prof. Dr. Hüseyin Elmal  da Sünnî
kaynaklardan el-Mâverdî’nin, Edebü’d-dünya ve’d-dîn adl  eseri çerçevesinde
Mâverdî’nin Hz. Ali ile ilgili görü lerini dile getirmi tir. Oturumun müzakeresi,
Cem Vakfi zmir ube Ba kan  Veli Güler taraf ndan yap lm t r.

 “Kelam ve F k hta Hz. Ali” ba l n  ta yan be inci oturum / be inci
bölüm  (ss.  437-513)’e  Prof.  Dr.  Osman  Karadeniz  ba kanl k  etmi tir.  Bu
bölümde ki ana slâmî disiplin olan Kelam ve F k h alan nda Hz. Ali ile ilgili
rivayetler tart lm t r. Hz. Ali’ye snad Edilen tikadî Yorumlar n Kelamî
Niteli i, Doç. Dr. Galip Türcan taraf ndan ele al nm ; Yalanc  Peygamberlik
Olgusu Ba lam nda Hz. Ali’nin stismar  meselesi de Doç. Dr. Abdülgaffar
Aslan taraf ndan ortaya konulmu tur. Sempozyumdaki f k h alan ndaki tek
tebli , Doç. Dr. Hüseyin Esen taraf ndan sunulmu tur. Dr. Esen, “Hz. Ali’nin
slam Ceza Hukuku Alan nda Dikkat Çeken Baz  Görü  ve Uygulamalar ” adl

tebli inde, Hz. Ali’nin Hz. Peygamber taraf ndan Yemen’e kad  olarak
gönderili i ve Hz. Ali’nin zina, zina iftiras , livata cezas , h rs zl k, içki içmek,
z nd kl k, k sas-diyet gibi konularda verdi i hükümlerden örnekler aktarm t r.
Oturumun müzakeresini, Cem Vakf  divan kurulu üyesi, Mehmet Ba p nar
yapm t r.

Alt nc  oturum / alt nc  bölüm (ss. 515-559), Prof. Dr. Abdülhal k
Bak r’ n ba kanl nda gerçekle tirilmi tir. Bu bölüm, “Sosyal ve Kültürel
Hayatta  Hz.  Ali”  ba l n  ta r.  Kur’an  ve  Hz.  Ali,  Hz.  Ali  ve  aile,  Hz.  Ali
Cenknâmeleri gibi konular n i lendi i bu bölümde Hz. Ali’nin Kur’an’a yapt
hizmetler Ö r. Gör. Dr. Ziya en taraf ndan anlat lm t r. Ö r. Gör. Abuzer
Çeragi de Hz. Ali’nin Aileye bak  ve ailesine kar  davran lar n  ortaya
koymu tur.  Doç.  Dr.  Mehmet  Atalan  ise,  Türk  Kültüründe  Hz.  Ali
Cenknâmeleri hakk nda bilgi vermi tir. Türk milletinin Hz. Ali alg s  ve onu
kendine has bir üslupla yorumlayarak yeniden dile getiri i, Hz. Ali imaj n  kendi
kahraman prototipine çok yak n bulu u, bu tebli  ile bir kez daha gözler önüne
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serilmi tir.

Kitab n sonuç bölümünü olu turan de erlendirme oturumu (ss. 561-
583), sempozyumda büyük katk lar  olan ve sempozyum sürecinde de i ik
görevler üstlenen ki iler taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Daha çok iki günlük
sempozyum sürecinin genel bir müzakeresinin yap ld , dilek ve temennilerin
ifade edildi i bu bölüme, zmir l Müftüsü brahim Acar ba kanl k etmi tir.
Prof.  Dr.  Ali  hsan  Yitik,  Fermani  Altun,  Dr.  Hüseyin  Tu cu,  Prof.  Dr.
Hüseyin Elmal  ve Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal ’n n de erlendirmelerinin yer
ald  bu bölümde, Hz. Ali ile ilgili sempozyumlar n daha s kl kla yap lmas
gerekti i, Alevî ve Sünnî kesimin ancak bu ekilde aralar ndaki ihtilafl
meselelerde ortak bir kanaate ula abilecekleri, Hz. Ali’nin ortak bir payda
oldu u ve hepimiz için kendisinde örnek al nabilecek birçok yön bulundu u gibi
görü ler, bu bölümde konu mac lar taraf ndan dile getirilen hususlard r.

Sonuçta elimizdeki 583 sayfal k hacimli eser meydana gelmi tir. Eserde
bu ekilde ifade edilmese de bizim ayr  birer bölüm olarak gördü ümüz her
oturumun ba na, o oturumdaki ba kan ve tebli cilerin sûretlerini gösteren birer
foto raf n konulmas , daha önce yay mlanan sempozyum bildiri kitaplar nda pek
rastlamad m z bir yeniliktir. Bu durum, fikir ve görü leri ile bizleri ayd nlatan
de erli ara t rmac lar n, eklen de haf zam zda yer etmesini sa lam , kendileri
ile irtibat kurmak isteyen ki ilere yard mc  bir ayr nt  hükmünü ittihaz etmi tir.

Müzakerecilerin oturumlar  de erlendirmesinden sonra söz alan oturum
konu mac lar n n, müzakerecilere verdikleri cevaplar da kitaba dahil edilmi tir.
Daha çok spontane geli en bu cevaplar n sat r aralar nda ayr nt l  bilgiler de
sunulmu tur. Oturum ba kanlar n n konu mac lara yapt  katk  ve sorular n ,
dinleyicilerden soru ve görü leriyle tart malara müdahil olan akademisyenlerin
söz ve ifadelerini de kitapta bulmak mümkündür.

Kitab n büyük bir dikkat ile haz rland , göz zevkimizi fazlaca
h rpalamad  ve böylesine hacimli bir eserde dü ülebilecek muhtemel
yanl lardan azami ölçüde kaç n ld  görülmektedir. Baz  tebli  metinlerinin
sonunda bibliyografya verilirken di er baz  tebli  sonlar nda verilmemesi, sadece
tebli  ba l klar n n ve alt ba l klar n n bold yaz  karakterleriyle yaz lmas
gerekirken, metin içerisinde baz  tebli lerde bir tak m öne ç kar lmak istenen
ifadelerin de bold yap lmas , dipnot verme usullerinde farkl  yöntemlerin
uygulanmas  –ki henüz ortak bir dipnot verme usulü geli tirilememi tir- kitab n
kendi içerisindeki tutarl l na zarar vermi  olsa da bu durum, tebli cilerin kendi
inisiyatiflerine bir müdahalede bulunulmad na hamledilebilir. Baz  ba l klar n
da sayfa sonunda yer almas , eklen görünüme zarar verse de, sonuç itibar yla bu
kitap sayesinde, tarihe bir not dü ülmü  ve okuyuculara konunun uzman
akademisyenler taraf ndan güzel bir kaynak eser sunulmu tur.


