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Gelişmiş ve gelişmeye de devameden iki Asya ülkesi, Japonya 

ve Malezya‟nın ortaklaşa düzenledikleri New Horizons in Islamic 

Area Studies adlı Konferansın heyecanını hala yaşamaktayım.  

“Islamic Scholarship Across Cultures & Continents” başlığı 

altında dünyanın farklı kültürlerini bir araya getirerek çok 

kültürlülük ve renkli gelenek ve görenekler içerisinde Tanrının 

olağanüstü sevgisini insanların nasıl paylaştıklarının 

sergilendiği, ön yargıların bir kenara bırakılarak, doğrudan 

insan için faydalı olanın araştırıldığı nadide bir birliktelik 

yaşandı bu üçgünlük kısa konferans süresince. 

 

Turkiyede aydın geçinenler “laik yobazlar” hala kirlenmiş 
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beyinlerinin kıvrımlarındaki yosunlardan aldıkları pörsümüş eski çağ duygularıyla uğraşa 

dursunlar, ülkeyi ve ülkenin geleceğini ellerindeki imkanları kullanarak engelleyen bu yobazların 

elbette birgün suyu kesilecek ve nesilleri tükenecektir. İşte ozaman Türkiye de çağdaş normaları 

yakalamış bir ülke olarak gelişen ve gelişmesini her geçen gün devam ettiren Japonya ve 

Malezya gibi ülkelerin bakış açısını yakalayacaktır.  

 

Gelişmenin temelinde insan olmalı, insana salt insan olduğu için değer ve anlam verilerek 

yücelmenin erdemli yoluna girilebirlir ancak. Modernlik yada mordernite zamanla ilintili 

olmayıp düşünce ile ilintilidir. Galileo‟yu öldürenler ne kadar yobaz ve gerici ise 

günümüzde yaşayan fikir ve insanlığın doğal ihtiyaçlarına karşı kör olanlar da o kadar 

gerici ve yobazdır. Dünyan’ın en gelmiş geçmiş modern insanı, bütün insanlığın kabul etmek 

zorunda kaldığı güzeller güzeli Hz. Peygamberdir. Onun insanlık için getirmiş olduğu 

sonsuzluk fikirleri Japonya‟daki yeni nesle hayat kaynağı olmaya başlamış. Bunu bizzat 

müşahede ettim konferansta. Pırıl pırıl Japon gençleri müslüman oluyor. İslam’ın sonsuzluk 

ışığını bulmuş olmalarından dolayı da ayrıca yüzlerinden ve gözlerinden mutluluk ışıltıları 

yayılıyor. Onların arasındaki kısa üç gün sürün konferans birlikteliğindeki mutluluğumu ifade 

edemiyorum. 

 

Türkiye‟de İslam araştırmaları, ilahiyat fükülteleri kapatılırken, güya müslüman bir ülke, 

Japonya‟da ise her geçen gün üniversitelerde İslam araştırmaları enstitülerinin sayısı 

artıyor. İslama ve Müslümanlığa ilgi bu anlamda günbegün artıyor. Japonlar ve onların 

idarecileri ne kadar özgür düşünceye, monerniteye, gelişmeye, irfan ve erdeme yakınlarsa, bizim 

ülkemizin laik yobazları da o derece bu insanlık mefhumua uzaktırlar. 

 

Prof. Kosugi Yasushi, Center for Islamic Area Studies’in Japonya’daki başkanı, Japon halkının 

İslam’la tanışması konusunda ciddi çalışmalar yapmış olduklarını gördüm. Bizim Selim abinin 

de hocası aynı zamanda. Waseda University’nin dekanı Prof. Tsugitaka Sato beyefendinin 

yaşının ilerlemiş olmasına rağmen capcanlı duruşu karşısında etkilenmemem mümkün değildi. 

Osmanlı araştırmaları konusunda uzman olan Prof. Tomoki Okawara beyin akıcı ve doğal 

Türkçesi karşısında hayranlığımı gizleyemedim. „Hocam nasılsınız, nevar neyok?‟ diyerek 

yanıma yaklaşan genç doktora öğrencisi Hiroki Wakamatsu beyin samimi Türkçesi ise kendimi 

Türkiyede hissetmemi sağladı. Daha birçok genç araştırmacının, 22 ayrı ülkeden, 

akademisyenlerin katılımları konferansta oldukça canlı ve doğal bir hava oluşmasını sağladı. 

Onların doğal duruşları karşısında oldukça etkilenmekle beraber mutlu oldum. 

 

Bu üçgün devam eden konferans Malaya University, Asia-Europe Institute ve  NIHU 

Program Islamic Area Studies (Japan) tarafından ortaklaşa organize edildi. Bizim fakültenin 

dekanı Prof. Ahmad Hidayat Buang beyin konferanstaki sunumu da oldukça dikkate değerdi. 

Malezyadaki eğitim sisteminin tarihi seyrini anlatırken Osmanlı Nizami sisteminin Umuni, 

Seküler ve Al-Azhar sistemi ile birlikte nasıl harmoze edilerek devam ettiği konusuna vurgu 

yapması buradaki eğitim sisteminin oldukça renkli olduğunu gösterir. 

İşte bir başka heyecanlı konferanstan kısa ışıltılar, insanlığın gelişip insana layık yaşam 

ortamlarının yaratılması bilimsel çalışmalara değer ve önem verilmekle sağlanabilir bu da ancak 

bilimsel özgürlükle gerçekleştirilebilir. Bilimsel özgürlüğün olmadığı, bilime, ilme ve alime 

değer verilmediği ortamlarda gelişmekten ve erdemli bir yaşam tarzından bahsedilemez. 
 



 

Bilge Barbar Hanımefendiye' ye 

Antibarbar öğrenci 

Bilge Hanım harbi barbarmışsınız... 

30 Kasım 2008 Pazar 14:03 

Modernizm dininin kulları mutlu. 

Bilge Barbar 

...Demiş ki; "Dünyan’ın en gelmiş geçmiş modern insanı, bütün insanlığın kabul etmek zorunda kaldığı güzeller güzeli 

Hz. Peygamberdir" Cümlenin bozukluğunu bir tarafa koyalım. Bunu söyleyen kişi itikadını gözden geçirmelidir. Tabi 

müslüman olduğunu iddia ediyorsa. 'Modernizm' şu an yeryüzünde en çok müntesibi bulunan dindir. İslamiyetle hiç 

bir alakası yoktur. Bir kalbe modernlik girerse iman çıkar. 

28 Kasım 2008 Cuma 15:54 

İslam araştırmaları 

ACU 

Üstad bir de batıdan örnekler var lütfen www.islamicfoundation.org.uk adresini bir ziyaret edin. Birde Galler, 

Loughborough ve Durham üniversitelerindeki çalışmalar var ki müthiş! Güneş batıdan doğarsa şaşmam... 

28 Kasım 2008 Cuma 12:24 
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