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Iğdır’da Kutlu Doğum Paneli: Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaşama Ahlâkı
REMZİYE ALTUNER*

Efendimizin doğumu, içinde yaşadığımız dünyanın akışını değiştirmiş
ve onun tebliğine kulak veren herkes, hayatını yeniden tanzim etme,
kendini yeniden yapılandırma
sonraki

ve

bundan

gidişatında

istikamet sahibi olma
konusunda sağlam bir
dayanağa

kavuşma

ayrıcalığını yaşamıştır.
Onun

rahmet

mesajları

ve

yüklü
hikmet

yüklü ahlâkî örnekliği
bütün insanlığa umut
vaat

etmeye

devam

edecektir.
Dünyanın

nere-

sinde yaşarsa yaşasın,
hangi kavme mensup
olursa olsun, hangi dili
konuşursa

*

konuşsun,
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derisinin rengi, cinsiyeti ve ekonomik durumu ne olursa olsun, evrensel planda bütün mü’minler birbirinin kardeşidir. Bu kardeşliğin sevgi
ve evrensel barış ilke ve ölçüleriyle tahkim edilmesi gerekir. Bundan
dolayı Hz. Peygamber (sav) imanı sevgi ile ilişkilendirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmaz.”
Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)’in
Allah (cc)’den getirdiği mesajları anlamak, sevgisi etrafında toplumumuza birlik ve beraberlik mesajı sunmak, ona duyulan derin sevgiyi
gönülden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak, iyiyi ve doğruyu,
hoşgörüyü, insanlara saygı duymayı ve uyum içerisinde bir arada yaşamayı bize öğreten, sevgili Peygamberimizin bir arada yaşama ahlâkını
konu alan 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de coşkuyla kutlandı. Iğdır ilinde de kutlamalar
aynı coşkuyla gerçekleşti.
Iğdırda Kutlu Doğum Paneli
Iğdır İl Müftülüğü bünyesinde Halil İbrahim Kız Kur’an Kursu
hocaları Remziye Altuner ve Ayşe Çelik öncülüğünde düzenlenen
‘Birlikte Yaşama Ahlâkı’ konulu Kutlu Doğum Paneli, Iğdır İl Kültür
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Panele vatandaşların
yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 5, Nisan 2015

240

Toplantı: Iğdır’da Kutlu Doğum Paneli

İl Müftülüğü Personel Müdürü Sosyolog Alaaddin Yanardağ’ın
moderatörlüğünü yaptığı panele, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan, Yrd. Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu ve Arş. Gör. İlyas Altuner konuşmacı olarak katıldılar.
Panele; İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.
Açılış konuşmasında Müftü Kulaz, Diyanet’in hazırlamış olduğu
“Daha İyi Bir Dünya İçin Sevgi, Saygı, Merhamet” afişinin renklerini
gökkuşağının renklerine benzeterek, renklerin uyumunun insanlar
arasında da olmasını, siyahın, beyazın, engellinin, yaşlının, gencin,
kadının, erkeğin, hastanın, mahkûmun, herkesin Muhammed ümmetiyim deyip bir arada yaşaması gerektiğini belirtti. Protokole gül takdim
edilmesinden sonra panele geçildi.
Panelde İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki
Tan, günümüzde birlikte yaşama kültürünün Müslümanların kayıp
değeri olduğunu, Müslümanların bunu kazanabileceklerini ve kazanmanın temel faktörlerinin de ehliyet ve riyakat olduğunu ifade etti. Bir
arada yaşama kültürünü yitirmelerinin sebeplerine de değinen Zeki
Tan, işi ehline vermediklerinden dolayı, toplumsal adaleti sağlayamadıklarını ve bunların yanında kişilerin cemaat, tarikat, aşiret veya belli
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bir grup üzerinde yaşadıklarını, günümüzde bu kazanımın zor olacağını
söyledi. Asr-ı Saadette bunun böyle olmayacağını da belirten Tan, Asrı Saadette ki gibi ailesine, soyuna, itibarına bakılmaksızın yeniden
yaşamaları gerektiğini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu farklı olmanın ancak, bir arada
yaşamanın esas olduğuna değindi. Bir arada yaşamayı becerebilmek
için hoşgörülü olmaları gerektiğini belirten Ahmetoğlu, acıma, merhamet ve empati duygusunun yüksek olması gerektiğini belirti.
Arş. Gör. İlyas Altuner ise, birlikte yaşamanın ilmi ve felsefi boyutuna temas ederek, insan doğasında yaratılış itibariyle menfi ve
müsbet melekeler olduğunu, birlikte yaşamayı müspet melekeleri dengelemek sayesinde ve müspet melekeleri öne çıkararak yapabileceklerini belirtti. Bununla birlikte, bir arada yaşamalarını da ‘emanet’ bilinciyle hareket etmeleri sayesinde başarabileceklerini söyledi.
Akabinde Kutlu Doğum Haftası ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine İl
Müftüsü Cüneyt Kulaz hediyelerini takdim ettikten sonra panelistlere
ve paneli düzenleyen Kur’an Kursu hocalarına teşekkür ederek birer
plaket takdim etti.
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