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KONGRE-TOPLANTI 

TÜRK-iSLAM TARiHINDE VE BATI'DA HZ. MUHAMMED ALG/S/ 
(30 NiSAN -01 MA Y/S 2011) 

BiLECiK 

Dr. Saadet MAYDAER 
Uludag Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 

Bilecik Üniversitesi ve islam Tarihçileri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 

"Türk-islam Tarihinde ve Batı'da Hz. Muhammed Algısı" konulu bilimsel toplantı 
30 Nisan- 01 Mayıs 2011 tarihlerinde Bilecik'te yapıldı. Bilecik Üniversitesi'nde 

gerçekleştirilen sempozyumda saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın ardından, açı

lış konuşmalarını Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, iSTAD Baş
kanı Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Bilecik müftüsü N. Tayyar Taş yaptı. 

Açılış konuşmalarından sonra "islam Kültüründe Hz. Muhammed" başlıklı 

ilk oturuma geçildi. Prof. Dr. Ahmet Önkal başkanlığında gerçekleştirilen otu

rumda tebliğ sunan akademisyenler Doç Dr. Adem Apak ve Prof. Dr. Hüseyin 

Algül oldu. Hz. Peygamber'in anlaşılmasında sünnetin yeri, islam kültüründe 

Hz. Muhammed sevgisi ve bu sevginin tezahürlerine değinilen bu oturum, teb

liğierin müzakereleriyle sona erdi. Bu bilimsel toplantıda belirlenen müzakere 

usulü, her oturumda tebliğierin sunulmasının ardından tüm dinleyicilere soru 

sorma fırsatının sağlanmasıydı. Bu şekilde dinleyicilerin de katkı yapması sağ

lanmış oldu. 
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Öğle yemeği için verilen aranın ardından saat 14.00'de başlayan ikinci otu

rurnun başlığı "islam Kültüründe Hz. Muhammed ve Türklerde Peygamber Sev

gisi" idi. Bu oturumda Prof. Dr. Abdülhalık Bakır, Hz. Ali ve e hi-i beyt sevgisi üze

rinde dururken, Dr. ilhami Oruçoğlu geleneksel ve modern yaklaşımlarda Hz. 

Peygamber algısının karşılaştırmasını yaptı. 

Kısa bir aranın ardından "Batı'da Hz. Muhammed Algısı Üzerine" başlıklı 

üçüncü oturuma geçildi. Prof. Dr. ibrahim Sarıçam'ın ve Ahmet Yılmaz'ın tebliğ
lerini sundukları bu oturumda batıda Hz. Muhammed üzerine yapılan çalışma

lar ayrıntılı bir biçimde değerlendirildi ve zihinlerde bu konuda önemli bir altyapı 

oluşturuldu. 

Günün son oturumunda ise "Diğer Din ve Kültürlerde Hz. Muhammed Algı

sı" başlığı altında Prof. Dr. Rıza Savaş ve Doç. Dr. Nuh Arslantaş tebliğlerini 

sundular. Oryantalist kaynaklarda Hz. Muhammed'in değerlendirilişiyle ilgili hu

susların ve özellikle Yahudi kaynaklarında Hz. Peygamber'in nasıl ele alındığı

nın ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bu otururnun ardından katılımcılara katılım 

belgeleri verildi. 

ikinci gün sabah 09.30'da başlayan beşinci otururnun başlığı "Osmanlı kül

türünde Hz. Muhammed" idi. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Prof. Dr. Mefail Hızlı ve Doç 

Dr. Murat Akgündüz'ün yer aldığı bu oturumda tebliğler Osmanlı Kültüründe Hz. 

Muhammed algısını ifade etmeyi amaçlıyordu. Bu çerçevede edebiyattan musi

kiye sanatımızda Hz. Peygamber'in nasıl yer aldığı, harameyn vakıfları, surre 

alayları, Hz. Peygamber'in doğduğu günü yad etmek üzere yapılan hayır işleri ve 

Osmanlı toplumunda mevlit geleneğine ilişkin zengin veriler sunuldu. Dinleyici

lerin katkılarıyla daha da verimli hale gelen bu son otururnun ardından kısa bir 

ara verildi. 

Sempozyumun değerlendirmesinin yapıldığı Değerlendirme Oturumunun 

katılımcıları Prof. Dr. Mehmet Şeker, Prof. Dr. Ahmet Ön kal ve Prof. Dr. Mustafa 



Konre-Toplanti 

Fayda idi. Bu oturumda toplantının verimli geçtiği, islam Tarihinde, Türk-islam 

tarihinde, batıda ve günümüzde Hz. Peygamber algısının ele alındığı, ancak tüm 

bu alanlarda yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varıldı. Özellikle 

Batıda Hz. Muhammed tasawuru üzerine yapılan çalışmalara dair yapılması 

gerekenler üzerinde duruldu ve diğer din mensupları gözüyle Hz. Peygamber'in 

nasıl algılandığının araştırılmasının önemi vurgulandı. Sempozyum Prof. Dr. 

Mehmet Şeker ve Bilecik Üniversitesi rektörü Azmi Özcan'ın konuşmalarıyla 

sona erdi. 
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