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Sayın Valim,
Sayın Komisyon Başkanım,
Sayın Rektörüm,
Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanım,
Değerli Dekanlarımız ve Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Sayın Dr. Sâre Davutoğlu Hanımefendinin himayelerinde, Ülkemizde Üniversite düzeyinde,
alanında ilk olarak düzenlenmekte olan “Adana 2015, Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi)
Kongresi’ne” hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Kongremize katılımlarınızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade eder, hepinizi
saygıyla selamlarım.
Himayelerinde, Uluslararası İslâm ve Tıp Kongresi düzenleme isteğimizi kendilerine arz
ettiğimiz andan itibaren bizlere çok güçlü destek veren Sayın Dr. Sare Davutoğlu Hanımefendiye
şükranlarımızı arz ederim.
Çukurova Üniversitesi olarak, bu Kongrenin düzenlenmesinde bizlere her zaman, her türlü
desteği veren Valimiz Sayın Mustafa Büyük Beyefendiye teşekkürlerimizi sunarım.
Adana Tıbb-ı Nebevi Derneği Başkanı Sayın Ramazan Saygılı Bey’e ve Yönetim Kurulu
üyelerine; ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı yetkililerine de destekleri için teşekkürü bir borç bilirim.
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düzenlenmesinde emek ve hizmetleri için Kongre Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine de ayrıca
teşekkür ederim.

Kongremize, Üniversitelerimizin yanı sıra; Sağlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarımız, Diyanet
İşleri Başkanlığımız ve diğer kurumlarımız da yakın ilgi göstermişlerdir. Sayın Bakanlarımıza, Diyanet
İşleri Başkanımıza ve diğer kuruluşlarımızın yöneticilerine de teşekkürlerimi sunmak isterim.
Kongremizde bilimsel program yanında, İslam Tıbbı, Minyatürü ve Hat Sergisi; İslam Tıp
Aletleri Sergisi; Türk-İslam Tıp Elyazmaları Tanıtım Sergisi; Türk-İslam El Sanatları Sergisi; Ebru Sanat
Gösterisi; Türk Sanat Müziği ve Sema Gösterisi; Tarihte Adana – Adana’da Tarih gibi sunum, sanatsal
etkinlik ve sergilerden oluşan zengin bir sosyal program da yer almaktadır. Bu etkinliklerin
hazırlanmasındaki emek ve katkılarından dolayı; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Emekli Dekanı
Prof. Dr. İlter Uzel, Üniversitemiz Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gözde
Ramazanoğlu, Doç. Dr. Hayri Kaplan, Öğr. Görevlisi Neyzen Süleyman Tuna, Meltem Koyunoğlu
hocalarımıza ve Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim.
Kongremizin bugünkü oturumları, şuan içinde bulunduğumuz Kongre Merkezi’mizde
yapılacaktır. Yarın ve ertesi gün yapılacak oturumları ise, Üniversitemiz Mithat Özsan Amfisi’nde
gerçekleştirilecektir.
Ülkemizin en güçlü ve saygın bilim kurumlarından biri olan Çukurova Üniversitemizde
düzenlediğimiz bu kongremize, yurtiçinde ve yurt dışında bulunan Üniversitelerin, Tıp, Diş Hekimliği,
İlahiyat, Eczacılık, Veterinerlik, Ziraat ve Su Ürünleri fakültelerine mensup 160 bilim adamı katkı
sağlamıştır. Kongremizde 97 bildiri sunulacaktır.
Bu kongremizin burada vurgulanması gereken en önemli özelliği; dini tabu olarak nitelendiren;
bu nedenle dini, akıl ve bilimin ilgi alanından çıkarmak isteyen tutum ve yaklaşımların aksine; her
disiplinden bilim adamlarının seçkin ilahiyatçı akademisyenlerimizle buluştuğu bilimsel bir platform
oluşturmasıdır. Kanaatimce, bu kongrede çok önemli bilimsel buluşmalar gerçekleşecek, Yüce Dinimiz
İslâm’ın buyruklarının akıl ve bilimle çelişmediği yakından görülecektir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık,
Veterinerlik, Ziraat, Su Ürünleri ve İlahiyat alanındaki bilim adamlarımızın aynı noktada buluştukları
gözlemlenecek, bilimin ortaya koyduğu gerçeklerle hurafeler birbirinden ayrılacaktır.
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Peygamberimizin kişi ve toplum sağlığı konusundaki evrensel buyruk ve mesajları ortaya konulmaya
çalışılacak, İslâmî kaynaklarda yer alan bu alandaki nakiller, kaynak ve bilgi değeri açısından
incelemeye tabi tutulacaktır. İslâm bilginlerinin tarih boyunca Tıp bilimine yaptıkları katkı ve hizmetler
de, bu oturumlarda mercek altına alınacaktır.

Yüce dinimiz İslâm’ın, kişi ve toplum hayatını kuşatıcılığına paralel olarak, Kongremizde
sunulacak olan bildiriler de insan hayatını doğrudan ilgilendiren konuları içermektedir. Bu konudaki
ana başlıklar; Hijyen, Koruyucu Hekimlik, Sağlıklı Beslenme, Helal ve Temiz Gıdalar, Aile Hekimliği,
Anne ve Çocuk Sağlığı, Ruh Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ve Organ Nakli gibi güncel konulardır.
İslam düşüncesine göre, insan; en değerli varlıktır. Çünkü o, yaratılmışların en mükemmelidir.
Bu nedenle, yeryüzünde Allâh’ın halifesi olarak yaratılmış ve her şey onun emrine sunulmuştur. Bu
özelliği sebebiyle, yaratılmışlar içerisinde insanın önceliği vardır. İnsan, mükerrem ve saygın bir
varlıktır. Bu yüzden, Yüce Kitâbımızın ve Sevgili Peygamberimizin, insan onurunu koruyan çok önemli
buyrukları vardır.
Yüce Dinimiz İslâm’ın ortaya koyduğu buyruklara göre; insan hayatı kutsal ve vazgeçilmez
niteliktedir. İnsanın canı ve bedeni korunmuştur. Sevgili Peygamberimiz “Bir canın, diğer bir cana tam
eşit ve denk olduğunu” bildirmişlerdir. Burada, Sevgili Peygamberimizin, Tıbb-ı Nebevi kapsamındaki
buyruklarının ahlakî ve etik boyutu ile birlikte, bu buyrukların insan ve toplum huzuru açısından önemi
karşımıza çıkmaktadır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan; insanın genetik deney ve uygulamalara
konu olması, organ nakli, üreme teknolojisi, sperm bankası, kiralık annelik, gebelik, süt bankası gibi
konulardaki gelişmeler bu bağlamda ele alınacak ve kongremizde sunulacak bildirilerle ciddi biçimde
tartışılacaktır.
Kongremizde, Sevgili Peygamberimizin Tıp biliminin kurucusu olmadığı, Yüce Allâh tarafından
kendisine öyle bir görev verilmediği, hepimizin yakından bildiği gibi Tıbbın tüm insanlığın ortak malı
olduğu; Yine Sevgili Peygamberimizin mesleğinin hekimlik olmadığı, kendisinin Peygamber olarak
görevlendirilmeden önce ticaretle uğraşarak ailesinin geçimini sağladığı bilim adamlarımız tarafından
sunulacak bildirilerle anlatılacaktır.
Ayrıca, Sevgili Peygamberimizin tıp alanındaki buyruklarının kaynağı, Tıbb-ı Nebevi’nin temel
niteliği ve koruyucu hekimlik vasfı, Sevgili Peygamberimizin sağlığın korunmasıyla ilgili buyrukları,
hekimlikle ilgili tavsiyeleri, Tıp alanında kendilerine isnat edilen buyrukların doğruluk derecesi ve
değeri, her biri alanında seçkin bir konuma ulaşmış bilim adamlarımız tarafından kongremizde ele
alınacaktır.
İnanıyoruz ki; Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen “Adana 2015 Uluslararası İslam ve
Tıp Kongresi”, köklü bir kültür ve medeniyet şehri olan Adana’mızın sosyal ve kültürel hayatına da
değişik bir soluk getirecektir.

Yurtiçinden ve yurt dışından kongremize katılan bilim adamları ve diğer misafirlerimize,
“Adana’mıza ve Çukurova Üniversitesine hoş geldiniz” demekten büyük bir mutluluk ve şeref
duymaktayım.
Kongremizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan çok değerli öğretim üyelerimize, sevgili
öğrencilerimize ve Adanalı hemşehrilerimize ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.
Sevgili öğrencilerimize; büyük emek ve zahmetlerin ürünü olarak gerçekleştirdiğimiz bu
kongremizin oturumlarını titizlikle takip etmelerini, seçkin bilim adamlarımızın bildirilerini dikkatle
dinlemelerini tavsiye ediyorum.
Sözlerime son verirken; “Adana 2015 Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi’nin”
verimli ve başarılı geçmesini diler; gerçekleşmesindeki himaye ve desteklerinden dolayı Sayın Dr. Sare
Davutoğlu Hanımefendiye, Sayın Valimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür eder,
hepinize saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

