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In Gedenken an Prof. Dr. Hasan Onat

Güllizar CENGİZ*

Hasan Onat, 1957 yılında Çankırı Eldivan ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu
memleketinde, Ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okumuştur. Ankara İlahiyat Fakültesi’nde
lisans eğitimini tamamladıktan sonra İslam Mezhepleri Tarihi kürsüsünde asistan
olarak göreve başlamıştır. Aynı kürsüde akademik kariyerine devam etmiş ve İslam
Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında profesör ve anabilim dalı başkanı olarak görev
yapmıştır.

*

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, Köln- Almanya.
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Güllizar CENGİZ

Hasan Onat hoca, çalışma alanı sebebiyle Alevi-Bektaşi inanç sistemi üzerine
akademik çalışmalar yürüten bir araştırmacıydı. Konuya, Alevi Bektaşi inanç sistemini
tanıyan bir İslam teoloğu olarak bakıyordu. İslam’ı ve Alevi-Bektaşi inanç sistemini,
içine doğduğu Türk kültür evreninin gerçeği ile anlamaya çalışıyordu.
Prof. Dr. Hasan Onat, İslam’ın insanlığa bahşedilmiş bir kurtuluş dini olduğunu
vurgular ve özünün sevgi olduğunu anlatırdı. Kuran’ı iyi anlamanın ve doğru
yorumlamanın insanlarda sevgi ve saygı duygularını ortaya çıkaracağına inanırdı.
Onun bakış açısında, İslam bir çerağ gibi insanlığı karanlıktan aydınlığa,
kötülükten iyiliğe, vahşetten medeniyete, cehaletten bilgeliğe ve
hoşgörüsüzlükten erdemliliğe götüren bir araç olmalıydı.
Hocayı önce, bu bakış açısı ile kaleme aldığı yazı ve konuşmaları ile tanıdım. Daha
sonra Ankara’da tanıştık ve kendisini, duruşundan dolayı takdir ettim.
Alevi - Bektaşi inanç sistemi, Türk kültürünün olgunlaştığı bir coğrafyada, bu
kültürün mirasına sahip çıkarak oluşmuştu ve özünde insan sevgisi vardı. Prof. Dr.
Hasan Onat’ın kelimelere döktüğü İslam anlayışı, Alevi - Bektaşi inanç sisteminin hiç
de yabancı olmadığı bir bakış açısını dile getiriyordu. Bakış açımızdaki bu kesişmeler
kendisi ile birlikte çeşitli etkinliklerde bulunma ve birlikte çalışma fırsatımızı doğurdu.
Enstitümüzde ve dergimizde gönüllü olarak çeşitli görevler alarak bizden yardımını
esirgemedi.
Prof. Dr. Hasan Onat Hoca, daha söylecek sözü ve yazacak çok kitabı varken
Koronavirüs hastalığı sebebiyle 26 Eylül 2020 günü vakitsiz bir şekilde aramızdan
ayrıldı.
Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi’ne,
katkılarınıza ne kadar teşekkür etsek azdır.
Mekânınız Cennet, yeriniz erenlerin yanı olsun. Allah rahmet eylesin.
Başta sevgili eşiniz ve çocuklarınız olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.
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