
 

YAŞANABİLİRLİK AÇISINDAN İSLÂM DİNİ 

(U L U S L A R A R A S I   S E M P O Z Y U M U) 

 

HAKKINDA / ABOUT THE SYMPOSIUM 

İslâm Dini, Cebrâil (a.s.) aracılığı ile son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen 

ve onun şahsında bütün insanlığa tebliğ edilen ilâhî bir dindir. Son din İslâm’ın bütün 

itikâdî, amelî ve ahlâkî ilke ve hükümleri, Hz. Muhammed’in şahsında tüm insanlığa 

açıklanmış ve uygulanmıştır (teblîğ-tebyîn). İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. 

Âdem’den (a.s.) tevarüs eden vahiy geleneğinin son zincirini oluşturan Kur’ân, içermiş 

olduğu ilke ve esaslarıyla insanlığın hem dünya hem de âhiret hayatını kurtarmayı 

amaçlayarak her iki hayatta da ebedî saadet ve mutluluğa erişmenin altyapı ve 

zeminini oluşturmuştur. İnsanoğlu, İslâm dininin ana kaynağını oluşturan Kur’ân’dan 

aldığı ilhamla ve en önemlisi de vahyi algılama ve hayata aktarma konusunda eşsiz ve 

benzersiz bir örnek olan İslâm Peygamberini kendisine örnek alarak ilkeli ve karakterli 

bir yaşam sürdürmenin gayret ve mücadelesi içinde olmuştur.  

İslâm dini, bir hayat dinidir. Bu düstur ve ilkeden hareket eden peygamberlik ve 

insanlık tarihi, nübüvveti hak ettiği yere konuşlandırdığı gibi aynı şekilde nübüvvetin 

telkin ve sunumlarını izleyerek medeniyet denilen var oluşun basamaklarını birer birer 

inşa etmiştir. Öyle ki medeniyet ve hayat tasavvurunu, vahiy ve nübüvvet geleneğine 

uygun şekilde ikame eden insanoğlu, İslâm’ın hayat algısını kendi kaderi haline 

dönüştürerek hem dünyasını imâr etmeyi başarabilmiş hem de uhrevî (âhiret) 

hayattaki müjde ve vaade mazhariyet kazanmıştır. İslâm’ın, en başta değişmez ve 

sarsılmaz olan inanç, ibâdet ve ahlâk ilkeleri insanlığın önünü açmış olup, vahyin 

insanın bütün hayatını kuşatan hayat aşamaları istikametinde sunumlarını ona rehber 

kılması İslâm’ı, asla kendisinden vaz geçilmez bir fenomen haline getirmiştir. Çünkü 

vahiy geleneğinin ortaya koymuş olduğu bütün ilke ve hükümler, insanın maddî ve 

manevî özelliklerini temele alan bir seyir izlediği için, İslâm’ı bir hayat ve medeniyet 

dini kılmıştır. Aşırılıklar ve tutarsızlıkları en iyi yöntemleriyle bertaraf eden İslâm dini, 

mutedil olup hayatı en ideal biçimde okumanın ve anlamlandırmanın portresini ortaya 

koymuştur. Tevhit-vahdet çizgisini her türlü antropomorfist (insan-biçimci) telakki ve 

tasavvurdan uzak tutan İslâm, Peygambere olan sevgi ve sadakatini de Hıristiyanların 



Hz. İsâ’ya (a.s.) karşı besledikleri aşırı ve benzersiz sevgiden tefrik ederek normal bir 

beşeriyet tekâmülü çerçevesinde uzlaştırabilmiştir. Zira en başta inanç, ibâdet, 

muâmelât, ahlâk ve hukuk ilkelerini insanın yapısal özellikleriyle birleştiren İslâm, 

temele almış olduğu bu ilke ve hükümlerle dünyevî ve uhrevî hayatı en güzel şekilde 

planlayıp yaşamı sürdürmenin vizyonunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan, itikâdî 

(inançsal) ilke ve esaslarından, fıkhî (hukuksal) ve ahlâkî (usül-adâb) hükümlerine; 

üzerine bina edildiği temel kaynaklarından fikir, düşünce ve anlambilim felsefesine; 

dizayn etmeye çalıştığı kamu düzeni ve siyaset tasavvurundan ümmet bilincine; 

Yaratan’dan ötürü hoş gördüğü insana bakışından karşısındaki “diğeri”ne olan ilgi ve 

tahammülüne; Allah-âlem ilişkisini yorumlamasından sanat ve estetik tarzına; 

uygulamaya koyduğu birlik ve kardeşlik anlayışından tıbbî ve iktisâdî hayata bakışına 

kadar orijinal ölçütleri kendi özünde barındıran İslâm dini, insanlığın şahit olduğu her 

çağda ortaya koyacağı evrensel mesaj ve sunumlarıyla onun önünü aydınlatacak bir 

karakterdedir. Zira dinî nassların sarîh ve bedîhî beyanları ile Sünnet-i Seniyye’nin 

satır aralarında saklı olan tarihî/evrensel mesaj ve sunumlar, insanlığın hidayet 

rehberini tanıma, kâinatı algılama ve hayatı yaşanabilir kılmanın en önemli vesikası 

durumundadır.       

İşte, “Yaşanabilirlik Açısından İslâm Dini” başlıklı bu Uluslararası Organizasyon, 

temeline koymuş olduğu İslâm’ın bütün evrensel ve aşılmaz ilke, esas ve sunumlarını 

yeniden farklı bir bakış açısıyla ele alıp konuşabilmenin imkân ve olanaklarını 

tekrardan günümüz insanın istifadesine sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 

ve Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ev sahipliğinde çevrimiçi (online) olarak 

gerçekleştirilecek olan bu Sempozyumda, ülkemizden ve dünyanın değişik 

ülkelerinden katılım gösterecek olan saygın ve değerli bilim insanlarının bildiri ve 

sunumlarıyla İslâm’ın hayat felsefesi ve tasavvuru bir kez daha konuşulmuş ve 

tartışılmış olacaktır. Bu sebeple, bu önemli organizasyondaki bildiri ve tebliğler kayıt 

altına alınacağından, en başta İslâm araştırmacılarının ve bilim insanlarının dinî bilgi 

ve müktesebatlarına önemli derecede katkılar sağlayacağı gibi, bu sahada ileride 

yapılacak olan bilimsel ve ilmî çalışma ve araştırmalara da istikamet tayin edilmiş 

olacaktır.               

    

 


