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SUNUM
BM’inin Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından “ özel
danışmanlık statüsü “ verilmesiyle, Uluslararası STK olarak tanınan
AİSA (Uluslararası Alâviyya Sûfî Derneği) cezayirli Şeyh Ahmed
ben Mustafâ el-Alâvî’nin (1869-1934) öğretisinin dünya çapında
yayılması için çaba sarfeden bir federasyondur. Birçok ülkede
(Cezayir, Almanya, Belçika, Kanada, İspanya, Fransa, Holanda,
İsviçre, vs.) kendisini temsil eden kuruluşları olan Uluslararası STK
AİSA, bu mürşidin mânevî öğretileri doğrultusunda bir mânevi,
hür ve sorumlu islâm geliştirmeye ve evrensel kardeşliği ortaya
çıkarmaya özen gösteriyor. Çeşitli faaliyetler vasıtalarıyla, dinler
arası diyalogu ve mâneviyatlar arası mübadeleleri destekliyor.
Bu çerçevede Uluslararası STK AİSA, 2013 yılının kasım ayında
gerçekleşen 37’inci Genel Konferans esnasında
UNESCO ’nun almış olduğu karara güvenerek iki yıl sürecek
olan (2014-2015) “ Alâviyya sûfî tarikatının 100’üncü yıldönümü,
dinî hoşgörü için bir okul (1914) ” başlığı altında etkinliğine
katılmaya karar verdi. UNESCO kararına gerekçe olarak dünyaya şu
gerçeği hatırlatıyor “ Şeyh el-Alâvî tarafından kurulan alâviyya sûfî
tarikatı dinler arası diyalogun gelişimini kendisine bir öncelik olarak
tanıdı. Tarikat insanlığa nasıl daha iyi hizmet etmeyi, nasıl dünyayı
güzelleştirmeyi ve uyumlu hâle getirmeyi gösteriyor. İnsana maddi
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düzlemde konfor sağlayabilecek her şeyi kabul ediyor, ama bunun
her dâim insanın kendi iç dünyasıyla sıkı bir bağ kurarak ve dâima bir
dünyevî ve uhrevî denge oluşturarak olması gerektiğini savunuyor.
Tarikat insanların muhabbet dolu kardeşliğine güveniyor. Nitekim
alâviyya tarikatı aklı mâneviyâtın arka planına atmamaya ve soğuk
bir din anlayışı arkasına sığınmamaya davet ediyor “ (191 EX/32, 17
nisan 2013, s. 2).
Arap ve batı dünyasında yaklaşık bir asırdır Şeyh el-Alâvî’nin
öğretisine duyulan büyük ilginin yanı sıra (F. Schuon, A. Berque,
M. Vâlsan, S. Khelifa, M. Lings, M. Chabry, vs.), UNESCO’nun bu
son derece sembolik olan bildirisi Şeyh’in öğretilerinin, ve onun da
ötesinde, diğer kültürlere açık ve kişisel bilinçlenme üzerine bina
edilen islâm tasavvufî geleneğinin evrenselliğini kanıtlıyor.
UNESCO ’nun bu resmî tanımasını ve Şeyh el-Alâvî’nin anısını
yâd etmeyi birer vesile kabul ederek, Uluslararası STK AİSA “
Mânevî islâm ve çağdaş meseleler “ başlığı altında bir sempozyum
düzenliyor. 28 ve 29 eylül 2015 tarihleri arasında UNESCO’nun
Evinde gerçekleşecek ve farklı ufuklardan gelen kırka yakın
katılımcıyı (yazarlar, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, dinî ve
siyasî şahsiyetler, vs.) konferanslar, açık oturumlar, sergiler, filim
gösterileri etrafında bir araya getirecektir. Katılımcıları tasavvuf
üstatlarının öğretileri ışığında beraberce önemli ve çağdaş temalar
üzerinde tefekkür etmeye davet edecektir: müslüman hümanizmi,
islâmî geleneğinin reformu, birlikte yaşam için eğitim, evrensel
hikmetin ve Barış Kültürünün aktarımı gibi temalar.
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“ Farklılıklarına rağmen, insanların özü birdir ;
bir uzvun bedene karşı konumu ne ise, insanın
topluma karşı konumuda aynısıdır : uzuvlar
farklıdırlar, zira işlevleri farklıdır, ama bir uzvun
daha asil olduğunu bahane ederek, hiç bir
uzuvdan, hangisi olursa olsun, vazgeçilemez :
her bir uzuv zarurî olduğu için asildir. “
Şeyh el-‘Alâvî, Felsefî araştırmalar, n° VIII

Şeyh Ahmed Ibn Mustafa el-Alâvî (1869-1934)

6

7

BİRİNCİ
GÜN

28 EYLÜL 2015

MÂNEVÎ İSLÂM:
HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTELİK İÇİN BİR
OKUL
Hoşgörü, insanın diğerleri için bir tehlike unsuru olmaya
başladığı zaman bitiyor. Tüm dinî köktencilikler kutsal metinlerin ve
dünyanın sığ bir okunuşunu empoze ediyorlar ; kurmuş oldukları
düzenin değişmemesini istiyorlar. Günümüzde hoşgörüsüzlük
oldukça önemli bir sorun teşkil ediyor ve bu sorunu felesefî, siyasî,
dinî ve mânevî düzlemlerde çeşitliliği geliştirerek gidermek gerek.
Bu şekilde davranmak, başkalarına saygı göstermeye ve insanlığın
evrensel mirasının korunmasına davet ediyor.
Mânevî islâm her dâim bu hikmeti savunmuştur ve, hususen,
Şeyh el-Alâvî bu hikmetin canlı bir örneği olmuştur. Müteffekkir,
yazar, gazeteci, ve Martin Lings’in ifadesiyle bu “ XX’inci asrın
müslüman velisi “ son asrın dinler arası diyalog konusunda en
önemli öncülerinde biriydi ve dinî cehalete karşı mücadelede önemli
bir şahsiyet idi.
İslâm reformu projesini bu Şeyh nasıl gerçekleştirdi? İslâm
ve Batı’nın yaklaşmaları için nasıl çalıştı? Ve nihayetinde çağdaş
toplumların Barış Kültürünün ve Birlikte Yaşamın zorlu arayışlarında,
o’nun, genel olarak, tasavvufî evrensel düşüncesi bizlere neler
getirebilir?
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09h00
KARŞILAMA (sınırlı yer)
09h30
SEMPOZYUMUN RESMÎ AÇILIŞI
Ann-Belinda Preis
(UNESCO’da kültürler arası diyalog bölümünün şefi)
09h30 Cezayirin temsilcisi
10h00 Şeyh Khaled Bentounes
(Alâviyya sûfî tarikatının mânevî lideri, Uluslararası STK AİSA’nın, SMF’in
(Fransa Müslüman İzcileri) ve de avrupa müslüman izciliğinin Onur
Başkanı)

Yuvarlak Masa I
Sufizm ve hümanizm

Oturum Başkanı : Bariza Khiari
10h00 Şeyh el-Alâvî’nin öğretisinin evrensel boyutu
10h20 Denis Gril (İslâmiyatçı, sufizm uzmanı)
10h20 Bir « muhammedî varisi» olan Şeyh el-Alâvî’de hadis ve sufizm
10h40 Tayeb Chouiref (İslâmiyatçı, sufizm uzmanı)
10h40 Şeyh el-Alâvî ve gazetecilikle ilgili faaliyetler
11h00 Yacine Benabid (Setif üniversitesinde Profesör)

15h00
16h00

11h00
Fikir tartışması
11h20

Moderatör : Jean-Pierre Perrin (Liberation gazetesinde muhabir,
Yakın ve Orta Doğu uzmanı)

11h20
Mola
11h50
Oturum Başkanı : Nasser Eddine Mouhoub

Boris Cyrulnik (Sinir psikiyatri uzmanı, Toulon üniversitesinde eğitim
müdürü ve psikanalizci)
Suad Hakim (Beyrut üniversitesinde Profesör)
Leili Anvar (Tercüman ve mistik edebiyat uzmanı)
Eric Geoffroy (Strazburg üniversitesinde Profesör, islâmiyatçı, sufizm
uzmanı)

12h00 Şeyh el-Alâvî’nin Genoncu ortamlara etkisi
12h20 Slimane Rezki (Tercüman, sufizm ve Rene Guenon uzmanı)
12h20 Şeyh el-Alâvî ve Emir Abdülkadir üzerine karşılaştırmalı yaklaşım
12h40 Neema Ghenim (Oran üniversitesinde Profesör)
12h40 Şeyh el-Alâvî’de Miftâh l-shuhûd eseri vasıtasıyla evrenbilim
13h00 Inès Safi (teorik fizik alanında CNRS’de araştırmacı)
13h00
Fikir tartışması
13h20
13h20 Öğle yemeği

İslâm’da humanizm kendisini insanî özgürlük ve sorumluluk,
haklar ve yükümlülükler arası bir dinamik ilişkisi içinde tecessüm
eden bir ahlâkta gösteriyor. Bu bir bütün oluşturan bir ahlâktır: insanın
şahsiyetinin farklı parçalarını uyumlu hâle getirmeye ve mâneviyât ile
madde arasında bir denge kurmaya çalışan bir ahlâk.
Sufizm, islâm’ın hakikatlerini araştırarak, birçok kadın ve erkeğe
diğerinde, kim olursa olsun, kendisini görmeye sağlamıştır. Böylece
Hallâc (ö. 922) şunu beyan ediyordu “ Musevilik, Hristiyanlik, İslâm
ve diğer isimler farklı takma adlardır; ama gayeleri ne fark ne de tezat
kabul eder: birçok dallara ayrılan tek bir Özden ibaretler. “ Dolayısıyla
sûfîler çağımızın oldukça yokluğunu hissetiği mânevî hümanizmi
savunmuşlardır; dinler ve kültürler arası aktarıcı olmuşlardır ve olmaya
da devam ediyorlar. İşte hiç şüphesiz, aşırı islâm taraftarları sûfî
mirasını, türbelerini, elyazmalarını yerdikleri ve yok ettikleri zaman bu
açıklılığı hedef alıyorlar.

16h00
16h30

Mola
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Yuvarlak masa II
İslâm : gerekli bir reform

16h30
17h30

Reform fikri İslâm’da her dâim kendisini gösteregelmiştir. Bu
gerçeğe Peygamber Efendimizin şu hadisi şahit : “ Allah her yüz
yılda bir dini tazeleyen bir müceddit gönderir. “ İslâm’ın ilk asırları,
çoğumuzun tahayyül dahi edemeyeceği kadar aklî bir cesaret
özelliğini taşıyor. Ama değişime açık olan islâmî düşünce zamanın
getirdiği yıpranmadan dolayı tedricî bir yozlaşmaya mâruz kalmıştır.
Bu süreç, İbn Arabî (ö. 1240) gibi sûfîler veya İbn Haldûn (ö. 1406)
gibi müteffekirler tarafından çok erken hissedildiyse bile, islâmî alanın
reform etme gerekliliğinin bilinci sadece XVIIIinci asrın sonlarında
ifade edilmeye başladı. Söz konusu olan şey, müslüman yaşam
tarzını aslî islâm’ın özünden uzak olan geleneksel davranışlardan
temizlemek, ve de yazılı kaynaklarına canlandırıcı,yeni bir bakışla
bakmak idi.
Günümüzde “ Şeriata “ yapılan birçok suçlamarı göz önünde
bulundurursak (teokratik yönetim sistemi, kadının konumunu
aşağlama, azınlıkların haklarına tecavüz, vs.), müslüman toplumların
devrimizin birçok çağdaş meselelerinin üstesinden gelmek
için kendisini yenileyememesinin nedenleri üzerinde kendimizi
sorgulamamız gerekmez mi ?

20h00

Karşılama konser
MÛSIKÎ GECESİ
BİRLİKTE YAŞAM
BİR DESTEK KONSERİ
Faiz Ali Faiz ’le (Pakistan’ın Qawwali mûsıkîsi)

FAIZali
28 septembre 2015 - 21h00
Maison de l’UNESCO
125 avenue de Suffren, 75007 PARIS

Tarif 20€ - Billeterie réseau FNAC
infoline 06 50 29 78 29

21h00
22h30

concert de soutien au

VIVRE ENSEMBLE

FAIZ

Moderatör : Abdennour Bidar (Felsefe Profesörü)
Saad Khiari (Film yapımcısı ve İRİS’de araştırmacı)
Dominique Reynié (Sciences Po Paris’de Profesör)
Ghaleb Bencheikh (Dinlerin barış için dünya Konferansı Başkanı)
Khaled Roumo (Şair, Yazar)

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

100e anniversaire de la fondation
de l’ordre soufi alawî, une école
pour la tolérance et la convivialité
interreligieuse (1914- 2014)
Célébré en association avec l’UNESCO

Avec l’aimable contribution
de la Délégation Permanente
d'Algérie auprès de l’Unesco

Désir
de Paix

Dans le cadre du colloque
L'ISLAM SPIRITUEL ETLES DÉFIS CONTEMPORAINS
28 & 29 septembre 2015 - UNESCO - PARIS
http://aisa-ong.org
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Şeyh Khaled Bentounes
Yazar, pedagog, konferansçı ve Alâviyya sûfî tarikatının lideri. Hem

tefekkür hem de eylem adamı, daha iyi bir birlikte yaşam sayesinde barışı
geliştirmek için birçok dernek kurmuştur.

Abdennour Bidar

Bariza Khiari

Felsefeci, yazar, İslâmın günümüzdeki ve çağdaş dünyada mânevî hayatın

Daha önce Paris’in 16’ıncı yönetim bölgesi meclisinde üye idi. Şu

KONUŞMACILAR

tanıdığı değişimlerin uzmanı. Şu anda Fransa Milli Eğitim Bakanlığında “
Laikliğin pedagojisi “ teması üzerine özel olarak görevlendirildi. France
Culture’de Cultures d’islam (« İslâmın Kültürü ») adlı haftalık radyo
yayınının yönetmeni ve sunucusu.

Leili Anvar
Ecole Normale mezunu, edebiyat Doktoru, tercüman, mistik
edebiyat uzmanı, ve İNALCO’da fars edebiyatı ve dili üzerine
Doçent. Ayrıca, France culture’de “ Les Racines du Ciel ”
(« Göğun Kökleri ») radyo yayınının prodüktörü ve Le Monde
des Religions gazetesinde köşe yazarı.

Saad Khiari
Film yapımcısı, yazar, ve stratejik, jeopolitik
ve uluslararası meselelerle ilgilenen bir
merkez olan İRİS’de (Uluslararası İlişkiler
Enstitüsü) araştırmacı.

Ghaleb Bencheikh
Fen bilimi ve felsefî eğitim görmüş, fen
bilimi Doktoru, islâmiyatçı ve yazar. France 2
televizyon kanalında “İslâm ” adlı yayını sunuyor
ve dinlerin barışı için dünya Konferansının
başkanlığını yapıyor.

Dominique Reynié
Sciences Po’da üniversite Profesörü ve

üyesi, NATO’ya bağlı senato Heyetinin üyesi ,ve Cumhuriyet Yüksek
mahkemesinde hâkim. Sûfî kültürüne sahip, kendisi sık sık sûfî
geleneğinin taşıdığı islâmın mânevî boyutunu ön plana çıkarıyor.

Ann-Belinda Preis
UNESCO’da kültürler arası

Denis Gril

diyalog bölümünün şefi.

İbn Arabî, Mısır’da ve müslüman Batı’da sufizm
tarihinin uzmanı İREMAM (Arap ve Müslüman dünyası
üzerine Araştırma Enstitüsü) üyesi. Eski arap ve
islamoloji öğretmeni.

Tayeb Chouiref
Strazburg üniversitesinde islamoloji alanında
Doktor, arap dili öğretmeni, yazar ve
konferansçı. Araştırma alanı İslâm tasavvuf
edebiyatının farklı boyutlarını içeriyor.

Yacine Benabid

Edebiyat alanında araştırmacı ve
Doçent. Hususen sûfî şiiri, ve genel
olarak, sufizm uzmanı. İNALCO ve
Sorbonne III üniversitelerinden mezun.

Nasser Eddine Mouhoub

CNRS’de Kuantumla ilgili

Yazar ve bilgisayar bilimi Doçenti, Bordj’da
(Kabilli) Alâviyya sûfî tarikatının sözcüsü.

nanomaddeler teorisi üzerine

siyasî yenilik Vakfının genel Başkanı.

araştırmacı, ve bu alanda

Dominique Reynié siyasî bilimler üzerine

çalışmaları uluslararası bir

birçok eseri kaleme almıştır.

Fransız gazeteci ve yazar,
güncel olayları kaleme
almıştır ; Liberation günlük
gazetesinde büyük muhabir,
Yakın Doğu, Orta Doğu ve
Afganistan uzmanı.

Eric Geoffroy

Strazburg üniversitesinde arap diline hâkim
islâmiyatçı. Başka üniversitelerde ders veriyor.
Sufizm uzmanı, ve bunun yanı sıra mâneviyatın
çağdaş dünyamızdaki ehemmiyeti üzerine çalışıyor
(küreselleşme, ekoloji). Yaklaşık on eserin yazarı. .

an senato, Dışişleri Komisyonunun, Savunma ve askerî güçlerin

Jean-Pierre Perrin

yankı tanıyor. Bunun yanı sıra,
Kuantum fiziğinin felsefesi

Slimane Rezki

üzerine araştırma yapıyor

EPHE okulunun (Yüksek Öğretim Okulu) dinî ilimler

(ortaklaşa yazılan eserler ve

bölümünden mezun. Yazar ve konferansçı. Sufizm ve Rene

uluslararası sempozyumlar).

Guénon eserinin uzmanı. “ Tabernacle des lumières “ internet
sitesinde yayımlanan sûfî metinlerin tercümanı.

Inès Safi

Neema Ghenim

Boris Cyrulnik

Cezayir’in Oran 2 üniversitesinde ingiliz edebiyatı Doktoru ve

Sinir psikiyatri uzmanı, Toulon üniversitesinde eğitim müdürü.

Profesörü. Önemli araştırma alanları Batı Cezayir’de Sufizm

Psikolojik travmaların üstesinden gelme kabiliyeti hususunda

ve ABD’nin doğusunda Aşkınlık üzerine odaklanıyor.

birçok araştırma grubu yönetiyor. Çeşitli yabancı üniversitelerinde
fahrî Doktor ünvanı almıştır ve birçok eserin yazarı.

Suad Hakim

Lübnan üniversitesinde Profesör ve Beyrut üniversitesinin eski rektörü.
Konferansçı, müslüman ve özellikle de sufizm felsefesinin uzmanı. Bu alanda, İbn
Arâbi’nin hakkında sözlük çalışmaları bir referans teşkil ediyor.

Khaled Roumo

Yazar, şair, fransız ve suriyeli roman yazarı, ve kültürler ve dinler arası diyalog üzerine
aktif faaliyet içinde. GAİC’in yöneticisi ve iki adımın öncüsü. İki seneden beri Paris
Büyük Camisinde Gazali Enstitüsünde herkese açık olan “Kur’an evreninin derinliğine
girin “adlı bir daireyi yönetiyor.
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İKİNCİ
GÜN

29 EYLÜL 2015

MÂNEVÎ İSLÂM
VE BİRLİKTE YAŞAM
İslâm hakkında sorgulanan batılı kamuoyunun çoğunluğu hiç tereddüt
etmeden onda bir hoşgörüsüz ve şiddet içeren bir din gördüğünü ifade
edecektir. Nitekim gündem şurada veya burada o’nun adına işlenmiş
cinayet eylemleriyle dolu.
Ama islâm, hakiki bir mânevî ve evrensel gelenek olan sufizmi doğurdu.
İlâhî aşk ve hayatın kutsallığı ilkeleri üzerine dayanan sûfî tecrübesi, Gazali
gibi (ö. 1111) orta çağda islâmın en büyük mütefekkirlerine ilham kaynağı
olmuştur. Ama, sadece eskilere de değil; Jacques Berque’in bir tür
“ Diderot “ gibi gördüğü Shah Wali Allah (ö.1762) gibi çağımıza daha yakın
olan mütefekkirlerede ; fransız ordusu kabaca ülkesini işgal etmesine
rağmen, Şam’da 1860 yılında binlerce hristiyanın hayatını kurtaran
Emir Abdülkadir Hz. gibi (ö. 1883), ve yahut tercümanı Eva de VitrayMeyerovitch’in “ asya kıtasının hint bölümünün en önemli felsefecisi “
olarak gördüğü Muhammed İkbal (ö. 1938) gibi. Kendisi insanoğlu için
mânevî bir devrimin gerekliliğini iddia ediyordu. “ Benim Ulusum sadece
Delhi, İsfahan veya Semerkant ile sınırlı değildir. Tüm dünya Ulusumu
teşkil ediyor“ diyordu.
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Yuvarlak Masa I
Sufizm, bir çözüm yolu ?

09h00
KARŞILAMA (sınırlı yer)
09h20

Sorgulama, siyasî çöküntünün, müslüman dünyasının teknik
alanda gecikmesinin, git gide kendi kabuğuna çekilmiş ve fanatik
bir köktenci islâm’ın getirdiği yoksunluğun ve şiddetin nedenleri
üzerinedir. Mütefekkirler hareketsizlik ve Batı’nin körü körüne taklidi
arasında bir dengeli yol arayışı içindedirler. Bu tefekkürun merkezinde
cinsler arası eşitlik, etik ve yönetim biçimi bulunuyor.

Oturum Başkanı : Virginie Larousse
09h20 Fransa’da tasavvufî İslâm’ın varlığının başlangıcı (XX’inci asrın başı)
09h40 Sadek Sellam (Çağdaş islâm tarihcisi)
09h40 Sufizm, mâneviyat ve vatandaşlık
10h00 Bariza Khiari (Paris’de seçilmiş Senato üyesi)

Sûfî tecrübesi iç huzuru kurmayı hedefliyor, ki böylelikle bütün
mahlukatlara bir merhamet olarak nurunu saçabilsin. Sufizmin
insana sunduğu mârifet ve hikmet budur : Hz. Muhammed’in öğretisi
doğrultusunda, « insanı evrensel olana açmasını sağlayan, kendisiyle
barışık birisi yapan, ve kendisi için arzuladığı şeyleri diğerleri için de
arzulamasını » sağlayan bir canlı ve ilhamlı irfan.

10h00 Fransa İslâmı, demokrasi ve Cumhuriyet.
10h20 Edwy Plenel (Siyasî gazeteci)
10h20
Fikir tartışması
10h40
10h40
Mola
11h10
Oturum Başkanı : Leili Anvar

15h00
16h00

Mâneviyat ve kadınlık
11h20
Şeyha H. Nur Artiran (Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür
11h40
Vakfı Başkanı, ve mânevî mürşit)

Moderatör : Khaled Roumo (Şair, Yazar)
Şeyh Ahmad al-Tayeb (Kahire’de el-Azhar Camisinin Şeyhi)
Teyit edilmesi şartıyla
Dr Abdallah Cherif Ouazzani (Rabat Mohamed V üniversitesinde
Profesör)
Mohamed Slaheddine Mestaoui (Tunus Zeitouna üniversitesinde
İslâmî Yüksek Kurul üyesi)
Şeyha H. Nur Artiran (Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür
Vakfının Kurucu-Başkanı, mânevî mürşit)
Yenny Zannuba Wahid (Wahid Enstitüsünün Müdürü, Cakarta,
Endonezya)
Muhammad Amin Ul Hasnat Shah (Pakistan’ın Din İşleri Bakanı) Teyit
edilmesi şartıyla
Mustafa Cerić (Bosna Hersek’in büyük Müftüsü)

11h40 Sufizm, diğerlerini anlamak için bir eğitim
12h00 Tareq Oubrou (Bordeaux Büyük Camisinin imamı)
Sufizm ve feminizm
12h00
Wassyla Tamzali (Avukat, gazeteci, UNESCO’da kadınların haklarının
12h20
eski müdürü)
12h20 Sûfî geleneğinde Tadjîd veya “yenilenme” kavramı
12h40 Issam Toualbi-Thâalibî (Cezayir I üniversitesinde Doçent)
12h40
Fikir Tartışması
13h00
13h00 Öğle yemeği

16h00
16h30

Mola
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Yuvarlak Masa II
Birlikte Yaşamak, Birlikte Yapmaktır

16h30
17h30

Uzun uzun laf kalabalığı yapabiliriz, ama bugün bir şeyler yapmak
zorundayız ! Kozlarımızı, bilgilerimizi, irademizi ve sahip olduğumuz
şeylerimizi nasıl aynı istikamete doğru yöneltebiliriz ? Bunun tek yolu
birlikte bir projeye girişmektir : öncelikle temelleri Barış Kültürü olan
Barış evini inşa ederek.
Kimileri buna bir rüya, bir ütopya diyeceklerdir, ama üstesinden
gelmemiz gereken asıl meselede bu rüyayı gerçege dönüştürmek
değilmidir ? Bu, tüm dünyayı ilgilendiren bir misyon, hepimiz ve gelecek
nesiller için bir zaruriyettir. Bu, bir yurtdaşlık sorumluluğu, bir müşterek
vizyon ve şehirlerimizde, ülkelerimizde, cemaat ve kurumlarımızda daha
iyi birlikte yaşamak, birbirimizle daha iyi tanışmak ve tanımak isteğidir.
Bu, çesitlilik, hakseverlik, adalet, hayatın kutsallığı, çevrenin saygısı gibi,
insanoğlunun büyük bir kısmının arzuladığı aslî değerleri geliştirmektir.
Herkesin gelişimi için, birbirimizin farklarına saygı duyarak, sinerji içinde
somut eylemler ortaya koyalım. Uluslararası düzeyde tanınmış ortak
bir harekat başlatalım. “ Biri diğeriyle karşı değil, biri diğeriyle birlike
olarak “ (Şeyh Khaled Bentounes) bir müşterek geleceği beraberce inşa
edelim.
Moderatör : Philippe Dessaint
(TV5 Monde’da uluslararası olaylarla ilgili projelerden sorumlu müdür)
Şeyh Khaled Bentounes (Alâviyya sûfî tarikatının mânevî lideri,
Uluslararası STK AİSA’nın, Fransa Müslüman İzcilerin ve de avrupa
müslüman izciliğinin Kurucusu ve Onur Başkanı)
Pr. Mohamed Nadir Aziza (MED 21 programının Başkanı, Dünya
Verone Şiir Akademisinin Kurucu-Şansölyesi)
Samir Frangié (Yazar, eski Lübnan parlamentosu üyesi)
Jean-Paul Delevoye (Ekonomik, sosyal ve çevresel Konseyin Başkanı)
François-Paul Blanc (Hukukçu, Perpignan hukuk ve ekonomi
Fakültesinin dekanı)
Bernard Montaud (Bedenle ilgili psikanalizci)

17h30
18h00

Akdeniz’de ve dünya’da Birlikte Yaşam’ın ve barışçı birlikteliğin
gelişimi için Emir Abdülkadir Ödülünün başlatma töreni
Filim gösterisi
“ İslâm, kadınların sesleri “

18h00
19h00

“ Polemik yaratmadan Kur’an’daki kadınların konumunu sorgulamak,
veya basmakalıp düşüncelerin gelip de araştırma yapana engel
olmadan, müslüman dünyasındaki kadınların sosyal durumları
hakkında soru sormak bir hayli zor.
Buna rağmen, bu filmin gayesi, kadınların ve İslâm’ın teması
etrafındaki ilişkileri göstermek ve anlatmaktır, ki buna, feministleri ve
ilâhiyatcıları birleştiren ortak noktaları göz önüne sererek başarıyor.
İslâm’ın başından beri, kadınlar, müslüman doktrinin hazırlanmasında
ve uygulanmasında oldukça önemli roller üstlenmişlerdir. Bizâtihi
Peygamber Efendimiz günümüzde unutulan ve tahayyül dahi
edilemeyen yollar açmıştır. O tarihte, kadınlar imam, meşhur tefsirci,
mânevî mürşit idiler….
Bu pedagojik amaçlı filim, islâm’da kadın-erkek ilişkilerini idrak etmek
ve geleceğe dair cinsler arası eşitlik için coşku verici perspektifler
açmak adına, Kur’an’ın derinlikerini inceliyor, dini sorguluyor, tarihi, dinî
kurumları ve siyasî sorumluları sorguya çekiyor.
Müstesna bir belgesel.
Özellikle Wassyla Tamzali, İqbal Gharbi, Fatma Oussedik, Şeyha H.
Nur Artıran, Tareq Oubrou, Şeyh Khaled Bentounes’in iştiraklarıyla ”

19h00
20h00
20h00
22h00

Akşam yemeği büfesi
Mânevî gece
Kapanış
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Virginie Larousse
Louvre Okulun’dan ve Paris-Sorbonne üniversitesinden mezun, “ Le
Monde des Religions “ (« Dinlerin Dünyası ») dergisinin başyazarı.

Edwy Plenel
Gazeteci, Le Monde gazetesinin yazı kurulunun eski müdürü, şu

Muhammad Amin Ul Hasnat Shah

an Mediapart haber sitesinin Başkanı. Montpellier-I et Neuchâtel
(İsviçre) üniversitelerinde profesör.

INTERVENANTS

Pakistan islâmî Cumhuriyetinin Din İşleri Bakanı.

Yenny Zannuba Wahid
Abdurrahmad Wahid (babası) ve Susilo Bambang
Yudhoyono’nun cumhurbaşkanlık kabinesinde siyasî
iletişim alanında eski danışman. Şu anda dünyada ve
Endonezya’da bir barış islâmı için çaba sarfeden Wahid
Enstitüsünün müdürü.

Mohamed Slaheddine Mestaoui
Aix-en-Provence üniversitesinden Doktor,
Zeitouna üniversitesin’den (Tunus) islâmî
hukuk mezunu, Tunus’da İslâmî Yüksek
Kurulunun üyesi.

Abdellah Cherif Ouazzani
Öğretmen, araştırmacı ve Rabat’da
Mohamed V üniversitesinde İslâmî
bilimler Doktoru. İlâhiyat ve sufizm
uzmanı, bilimsel araştırma için Moulay
Abdellah Cherif Vakfının Başkanı.

Mustafa Cerić
Kahire’de el-Azhar’dan mezun,

Şeyha H. Nur Artiran
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin ve eserlerinin
uzmanı. Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve
Kültür Vakfının Başkanı (İstanbul). Evrensel Sûfî
Konseyi Yönetim Kurulu üyesi (Holanda).

Tareq Oubrou
“İmams de France“ («Fransa’nın imamları»)
derneğinin eski Başkanı, ilâhiyatçı ve
Bordeaux Büyük Camisinin İmamı. İslâm
hakkında birçok eser yazmıştır.

Wassyla Tamzali

Eski avukat, gazeteci,Paris’de
UNESCO’da kadınların hakları müdürü.
Yazar ve Akdeniz milletlerinin arasındaki
diyalogu için mağribli feminist harekatın
içinde cezayirli feminist militan.

Issam Toualbi-Thâalibî
Hukuk tarihi Doktoru (Paris I-Sorbonne
üniversitesi), orta çağ ve çağdaş İslâm’ın
reformcu akımlarının uzmanı. Cezayir Hukuk

Chicago’nun islâmî kültür merkezinin
imamı, şu an Bosna Hersek’in Büyük

MED 21 Akdeniz-Paris
işbirliğinin gelişimi için
programın Başkanı, Dünya
Verone Şiir Akademisinin
Kurucu-Şansölyesi.
UNESCO’nun eski müdürü.

Müftüsü.

Cheikh Ahmed Mohamad el-Tayeb
Sorbonne’da felsefe Doktoru, Mısır’ın eski Büyük
Müftüsü, şu an el-Azhar Camisinin Rektörü.

Mohamed Nadir Aziza

üniversitesinde Doçent ve Cezayir’de UNESCO’ya

Masaj tedavisi uzmanı ve
akupunkturcu, insanın iç
dünyasının yeni kavrama
biçiminin öncüsü ve
Bedensel psikanalizin
kurucusu. Eski çinceyi,
ibraniceyi ve önemli kutsal
metinleri mütaala ediyor.

bağlı okulların düzenleyicisi.

Philippe Dessaint
TV5 Monde’da uluslararası olaylarla ilgili
projelerden sorumlu müdür, 2007’de avrupa
inisiyatifinin büyük Ödülünü, ve 2011’ uluslararası
basınının ödülünü kazandı.

Bernard Montaud

François-Paul Blanc

Samir Frangié

Hukuk tarihcisi, islâmiyatçı, Roman hukuku uzmanı,

Yazar, eski parlamento üyesi, konferansçı ve ulusal diyalog

müslüman hukuku üzerine birçok eser yazmıştır ve

ve uzlaşma için birçok inisiyatifi ve özellikle de Beyrut’un

Perpignan hukuk ve ekonomi Fakültesinin Dekanı.

Cağrısını, başlatan düşünür.

Sadek Sellam
Üniversite öğretim üyesi, çağdaş İslâmın tarihcisi, konferansçı ve
İslâm hakkında birçok eserin yazarı. Bilhassa Fransa 2 kanalında
pazar günü yayınlanan Connaître l’islam (« islâmı tanımak »)
televizyon yayınını sundu.

Jean-Paul Delevoye
Eski parlamento üyesi, Bakan ve Cumhuriyet Aracısı, 2010’dan beri
ekonomik, sosyal ve çevresel Konseyin Başkanlığını yapıyor.
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SERGİLER
SERGİLER
ŞEYH EL-ALÂVÎ,
hoşgörü ve
kardeşlik
okulunda
Bu sergi, Şeyh Ahmed İbn
Mustafa el-Alâvî’nin (18691934) çeşitli boyutlarını gün
ışığı altına koyuyor.
Peygamber Efendimize
uzanan kesintisiz bir sûfî
mürşitler silsilesinin halefi
olan el-Alâvî, bu müslüman hümanist, bu yeni bin yılın
sorunlarına cevap oluşturan bir mesaj bırakıyor.
Açılış : UNESCO’nun Evi - Eylül 2015, Paris

EMİR
ABDÜLKADİR HZ.
BİR İNSAN,
BİR KADER,
BİR MESAJ

ÖRTÜNÜN
ÖRTÜLMESİ
KALDIRILMASI

Bu sergi, bir olağanüstü
insan olan Emir
Abdülkadir Hazretlerinin
(1808-1883) hayatını
tasvir ediyor.

Sergi bize örtünün aslı
hakkında bir ilgi çekici
soruşturma sunuyor,
ve bizlere, insanlığın
başlangıcından çağdaş zamana kadar, çeşitli
medeniyetlerin örtüye farklı mânalar yüklediklerini açıkça
gösteriyor.

Yeni nesillere örnek
teşkil eden ve “Birlikte
Yaşam’ın” öncüsü olan bir insanın hayatından
bahsediyor.
Açılış : İnstitut du Monde Arabe (Paris), 2002.

Bu sergi, asırlar arasında,
«örtünün örtülmesinin/
kaldırılmasının» dinî, kültürel,
mânevî manasının keşfi için bir
seyahate davet ediyor.

Açılış : Uluslararası Kadınlık Kongresi, Oran, ekim 2014

w ww. a i s a - o n g .o rg
Uluslararası STK AİSA
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