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cturer@ankara.edu.tr 

 

DİN-TEOLOJİ İLİŞKİSİNE FELSEFİ BİR YAKLAŞIM 

 

Din, tarif etme gücümüzü aşan özel ve bireysel bir mesele olarak kabul edilse de 

dinin içeriğini felsefi bir kalıba dökme girişimleri hep olmuş, muhtemelen de olmaya 

devam edecektir. Bu girişimlerin hususiyeti söz konusu duygu ve içeriklerin 

yetkesini arttırmayan yahut doğruluğunu temin etmeyen ikincil süreçler olarak 

karşımıza çıkar. Bu çerçevede din hakkında yapılan felsefi, teolojik tarifler tıpkı 

başka bir dile çevrilen metinler gibi ikincil ürünler olarak karşımıza çıkar. Zira dinin 

temelini oluşturan duygu özel ve dilsizdir, kendini anlatamaz. Sonuçlarının sırlar, 

bilmeceler olmasına izin verir, onları rasyonel olarak doğrulamaz ve zaman zaman 

çelişkili ve saçma görünmelerine göz yumar. Din deneyimini kendiliğinden ve 

kaçınılmaz olarak inançlar, dogmalar, öğretiler ve metafizik teolojiler yaratırken ya 

da doğruluklarını apriori üzerinden üretirken dogmatik teoloji oluşturur. Dinde 

duygu gereklidir ama onun öz niteliğini ya da değerini belirleyecek olan şey duygu 

değil, dinin içeriği ya da akılla kavranan temelidir. Oysa felsefe tam tersini yapar; 

onun niyeti sır ve çelişkinin ele geçirdiği alanı geri almak; hakikatin karanlık ve ele 

geçirilemez olduğu kanısından kurtarmaktır. Eğer felsefe bu alanla ilgili kendisini 

metafizikten, eleştiri odaklı tümdengelimden ve tümevarımdan uzaklaştırıp, 

teolojiden din bilimine geçiş yaparsa müthiş faydalı olacaktır. Aklın bu işte görevi; 

dini kişiye özel olma niteliğinden kurtarmak ve hükümlerine kamusal bir konum, 

evrensel bir doğrultu kazandırmak olmuştur. İnsan zihni doğası gereği, hissettiği 

tanrısallığı daima kendi geçici zihinsel önyargılarıyla uyumlu biçimde tanımlar. 

Oysa felsefe; 1-söz konusu tanımları mukayyet ve ilineksel olan ögelerden kurtarır. 

2-Dogmaların ve ibadetin üzerinde olan tarihsel kabukları temizleyebilir. 3-Felsefe 

aynı zamanda içeriden gelişen dinsel yapıları doğal bilimin sonuçlarıyla 

karşılaştırarak bilimsel açıdan saçma veya tutarsız bilinen öğretileri ayıklayabilir. 4- 

Farklı inanç sahipleri arasında arabuluculuk edebilir ve fikirler arasında bir 

konsensüs sağlayabilir. Bu konuda ne kadar başarılı olursa ortak ve özsel olanı, 

karşılaştırdığı inançların tekil ve mukayyet unsurlarından daha iyi ayırabilir. Bu 

makale, felsefenin dini olanla ilişkisini pragmatik açıdan ortaya koyan bir metin 

olmayı hedefler. 
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Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN 

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi ABD 

oozden@atauni.edu.tr 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MÜFREDATI NASIL OLMALI? ATATÜRK 

ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1971 yılında İslami İlimler Fakültesi adıyla 

kurulmuştur. O yıllarda Ankara Üniversitesi’ne bağlı olan İlahiyat Fakültesi ve Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde de sekiz ilde Yüksek İslam Enstitüsü bulunmaktadır. 

Yani dini eğitim ve öğretim veren üç ayrı kurum vardır. 1982 yılında YÖK’ün 

kurulmasıyla birlikte bu dağınıklığı önlemek maksadıyla Yüksek İslam Enstitüleri, 

bulundukları illerdeki üniversitelere bağlanarak İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürüldü. 

Erzurum’daki İslami İlimler Fakültesi’nin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. 

Yine Erzurum’da bulunan Yüksek İslam Enstitüsü lağvedilerek Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ne bağlandı. 

Bildirimizi yalnızca felsefe dersleriyle Atatürk Üniversitesi’nin İslami İlimler olduğu 

dönemdeki müfredat programıyla, İlahiyat olduğu yeni dönem arasında fazla bir 

fark olmadı. Dersler hemen hemen aynı kaldı, sadece dönemlerinde ve bazılarının 

kredi saatlerinde değişiklik oldu. Her şeyden önce dersler yıllık okutulurken 

dönemlik hale getirildi. Dolayısıyla daha önce okutulan dersler, yeniden okutulmak 

durumunda kalındı. Bazı dersler kaldırıldı, yerlerine benzer dersler konuldu. 

Kaldırılan derslerden bazıları hiç okutulmadı. Sözgelimi üst sınıflarda kaligrafi dersi 

vardı, yeni yapılanmada bu ders olmadığı için okutulmadı. Mesela İslami İlimler 

iken bulunmayan Sistematik Felsefe dersi, İlahiyat olunca 2 kredi saat olarak 

okutuldu; sonraki yıllarda bu ders kaldırıldı, yerine Günümüz Felsefe Akımları, 

Ahlak Felsefesi gibi dersler getirildi ve bunlar seçimlik ders sistemiyle okutuldu. 

Felsefe Tarihi, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi gibi dersler, farklı dönemlerde yine 

devam etti. Tefsir, Fıkıh, Mezhepler Tarihi, Kelam gibi derslerin de yerlerinde 

değişiklik olduğu için bunlar da yeniden okutuldu. 

İlginç olan bir durum var ki, İslami İlimler Fakültesi olduğu 1974-1976 yıllarında, 

İslami İlimler Fakültesi’nin teklifiyle Üniversite Senatosu’nun aldığı karar Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve İslami İlimler Fakültesi’nde iki yıl Fizik, 

Astronomi, Hijyen, Biyoloji, Estetik, İçtimai veya İktisadi Doktrinler Tarihi ve 

Medeni Hukuk dersleri okutulmuştur. Daha sonra yönetim değişikliği olunca yeni 

gelen yönetim, yeni bir karar aldırıp yayınlatarak bu dersleri derhal kaldırtmıştır. 
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Maalesef İlahiyat Fakültelerinin müfredat programıyla çok oynanmış ve özellikle 

felsefe dersleri bundan olumsuz yönde etkilenmiş, 2013 yılı 15 Ağustos’unda YÖK’te 

yapılan bir toplantı sonucunda Felsefe Tarihi dersi İlahiyat fakültelerinden atılmış, 

yapılan yoğun çalışmalar sonunda aynı yılın 9 Eylül tarihinde yine olağanüstü bir 

toplantıyla bu ders tekrar programa alınmıştır. Ancak bu tarihten sonra felsefe tarihi 

ve diğer felsefe derslerinin programdan çıkarılmasının başka yolları bulunmuş ve 

kurulan İslami İlimler fakültelerinin bazılarında bu derslere yer verilmemiş, bazı 

ilahiyat fakültelerinde de dekanlıklar aracılığıyla felsefe derslerinin kredi saatleri 

kademeli olarak azaltılmıştır. Bu keyfiyet, 17. Asır başlarında medreselerden felsefe 

derslerinin atılmasını çağrıştırmaktadır. 

Bildirimizde burada özetine yer verdiğimiz konular, ayrıntılı olarak ele alınıp, 

değerlendirilerek bu tutumun ülkemiz eğitim ve öğretimini nasıl etkileyebileceği ve 

ne tür zararlar verebileceği konularında fikir üretilmeye çalışılacaktır. 
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Prof. Dr. Ousama EKHTIAR 

Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagati ABD 

oekhtiar@bingol.edu.tr 

 

 إشكالية اللفظ واملعىن من وجهة نظر فلسفة اللغة

 

للنظر إىل هذه اإلشكالية على حنو من االستقصاء  تتناول هذه الدراسة اللفظ واملعىن وعالقتهما ابلعقل يف فلسفة اللغة، وهتدف
الذي يرمي إىل معرفة وجهة نظر الفلسفة اليواننية القدمية، ووجهة نظر الفلسفة احلديثة، فعلى الرغم من أن بداايت علم فلسفة 

وطوار من التصصيل لعلم فلسفة اللغة ترجع إىل جهود الفالسفة يف مطلع القرن التاسع عشر نستطيع أن نرصد أثراً ال ميكننا جتاهله أل
اللغة لدى أساوطني الفلسفة اليواننية الذين كانت هلم إسهامات يف فلسفة اللغة وإن مل يصطلحوا على تسمية هذا العلم صرحياً. 

عىن، بدءاً سيبدأ حبثنا بتصصيل علم فلسفة اللغة، إنصافاً جلهود الفالسفة اليوانن، من مث سوف ننتقل إىل معاجلة إشكالية اللفظ وامل
من مفهوم اللغة املرتبط ابللفظ والداللة، وهذا يقتضي منا التفريق بني فلسفة اللغة والدراسات اللغوية األخرى؛ ألن فلسفة اللغة ال 
تبحث يف بنية لغة حمددة، لكنها تبحث يف املكوانت املؤلفة للغة بصورة عامة. إن جوهر ما يدور عليه حبثنا هو كشف العالقة 

ة بني اللفظ واملعىن من جهة حقيقة الوجود اللغوي وفقا آلراء الفالسفة اليواننيني القدماء، وكذلك وفقا لـَمن أتثر آبرائهم يف اجلدلي
العصر احلديث، وهذا يؤكد أنه على الرغم من أتخر ظهور علم فلسفة اللغة يف العصر احلديث بوصفه علما فلسفيا مستقال؛ فإن 

ن الفلسفة اليواننية القدمية وأعالمها الكبار، بل إن ذلك التصثري اليوانين ميتد إىل جهود الفالسفة العرب أصوله بقيت حاضرة يف متو 
 .يف املراحل املبكرة لنشصة الفلسفة العربية
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Doç. Dr. Abdulnasır SÜT 

Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ABD 
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FELSEFÎ DÜŞÜNCEDEN BAĞIMSIZ İNANÇ PROBLEMLERİNE CEVAP 

VERMENİN İMKÂNI 

 

Günümüz dünyasında inanç problemlerinin çok yaygın ve görünür olduğu 

ortadadır. Bu sonucun ortaya çıkmasında son elli yılda düşünce ve teknolojide 

yaşanan hızlı ilerlemenin sonucunda eğitim, kültür ve iletişim alanındaki gelişmeler 

etkili olmuştur. Bu gelişmeler, insanların ve toplumların kendilerini yeniden 

tanımlama, sahip oldukları dinî, ahlakî ve kültürel değerleri kendi içlerinde 

değerlendirme veya muarızlarına karşı açıklama ihtiyacını doğurmuş ve bu süreçle 

beraber onları yeni fikrî arayışlara sevk etmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

yaygınlaşması, kitle iletişim ve ulaşım araçları neticesinde var olan sosyal network, 

insanın kendi varlığının yanında inanışlarını da sorgulamaya götürmüştür. Reel ve 

sanal ortamlarda gerçekleşen karşılaşmalar neticesinde ortaya çıkan sorular ve 

sorgulamalar inanç ve kültür krizlerine, fikri ve dini açmazlara götürebilmektedir. 

Bu inanç krizlerine, açmazlara, oluşturulan istifhamlara ve fikri bunalımlara nasıl 

yanıt vereceğiz? Dini nasları esas alarak ve klasik kaynaklardan hareketle elde edilen 

bilgiler ve oluşturulan argümanlarla günümüz dünyasında özellikle üniversite 

gençliğinde ortaya çıkan inanç türlerine yanıt verilebilir mi? Ortaya çıkan inanç 

problemlerine ilişkin argümanlar ve gerekçeler düşüncenin ve bilimin gelişmesine 

bağlı olarak farklılaşmakta, buna ilişkin farklı bir terminoloji gelişmektedir. 

Aydınlanma felsefesinin etkisiyle batıdaki rasyonalist ve pozitivist felsefenin din 

karşıtlığına dönüşmesi, Tanrı inancından bağımsız olarak işlenen doğal yaşamın ve 

evrenin işleyişinin izah tarzının bilim çevrelerini deist, agnostik ve ateist bir tutuma 

doğru götürmesi, insanların din hakkında negatif bir tutumun almasında önemli bir 

belirlenime sahip olmuştur. Günümüz dünyasında felsefi düşünceden 

yararlanmadan sağlıklı bir dini telakkiye erişmenin ve inanç problemlerinin 

üstesinden gelmenin çok olası olmadığı düşüncesinden hareketle bu tebliğ 

sunulacaktır. İnanç problemlerinin nereden neşet ettiğine ve hangi konular etrafında 

kümelendiğine bakıldığında bu tür problemlere cevap verebilmenin ancak evrenin 

keşfine ilişkin bilimsel verilerin yanında felsefi terminoloji ve argümanlardan 

yararlanmanın bir zorunluluk olduğu görülecektir. 
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        Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ            &         Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇ 

        İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi                        Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

          Felsefe Tarihi ABD      Din Eğitimi ABD 

               ahmetsekerci@istanbul.edu.tr                                                     ahmetkoc@hitit.edu.tr 

 

ORTAK BİR TASAVVURUN İMKÂNI VE İNŞASI ÜZERİNE: DİN EĞİTİMİNDE 

FELSEFENİN YERİ VE ÖNEMİ 

 

Eğitilebilir bir varlık olarak insan, tarih boyunca epistemolojinin kendisine sağladığı 

imkânlarla, hem ontik hem de epistemik olarak bu âlemde kendine önemli bir yer 

edinmiştir. Edindiği bu yer onu kültür dünyasında bir özne olmasını, inanç 

dünyasında bir kul olmasını, varlık dünyasında ise bir ben olmasına yardım etmiştir. 

Eğitim insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli bilinçli faaliyettir. Felsefe ise 

düşünen bir varlık olan insanın bilinçliliğin en ayırıcı noktasıdır. Eğitim ve felsefe 

insan olmaklık durumunun vazgeçilmez ikilisidir. Özgür bir ben olarak toplumda ve 

tarihte kendine yer açan insan bu iki unsurun bir arada etkin olduğu alanlarda, daha 

anlamlı medeniyetler inşa etmiştir. Bu iki unsurun en önemli faaliyeti ise aynı 

zamanda inanan bir varlık olan insanın, inancına dair bilgi ve düşünceyi inşa ve ikrar 

etmesinde ona yardımcı olmasıdır. İnanan bireyin sağlıklı epistemik gelişimi, 

Yaratıcının ona bahşettiği hikmet ile donatılarak yapılan dini eğitimle 

bütünleştiğinde birey daha özgür ve bilinçli olacaktır. 

İnanç, eğitim ve düşünme kavramlarının insanın varoluşuyla doğrudan ilgili 

kavramlar olduğu düşünülmekte, ayrıca bunların birbirini tamamlayan unsurlar 

olduğu kabul edilmektedir. Bu araştırmada bu düşünceden hareketle toplumun 

inşasında yadsınamaz bir rolü olan din adamlarının yetişmesinde din ve felsefe 

eğitiminin birlikte homojen şekilde verilmesinin önemi üzerinden 

temellendirilmiştir. Konu İlahiyat örneği üzerinden ele alınmıştır. Çünkü bir birey ve 

eğitici olarak İlahiyatçı, sadece öğretmen ve din görevlisi olmanın ötesinde her 

zaman toplumun ilgi odağı durumundadır. Onun davranışları, ortaya koyduğu 

fikirler ve öğretme eylemlerindeki yöntemleri, sadece kendi eylemleri olmaktan öte, 

toplumu inşa eden ve ayakta tutan bir zihniyetin tezahürü olarak görülmektedir. Bu 

nedenle medeni bir toplum ve geleceği kuşatacak irfani bir ortamın en önemli 

unsurunun, iyi bir eğitim ve onu destekleyen doğru bir düşünme/felsefi bakışla 

kuşanmış bir ilahiyatçı nosyonu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ortak bir 

tasavvurun en önemli unsurunun ortak değerlerin ve anlamların aktarılmasını içeren 

dini ve fikri değerlerin eğitiminden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, İlahiyat 

örnekliği üzerinden yapılan bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Doç. Dr. Bellil ABDELKARİM 

Chadli Bendjedid Üniversitesi, 
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 جدلية العالقة بني الصوفية والفقهاء يف بالد املغرب الكبري

 

أبن جند يف الكثري من القراءات الفكرية عرض عنصر الفقهاء يف سياق العداء ألهل الكالم والصوفية والفالسفة، مث تقدمي حتليالت 
هذه الطبقة متنع الفكر احلر وتنافح عن مصاحلها الدنيوية من مناصب رمسية أو مراكز اجتماعية بني الناس، لكن جل هذه 
األوطاريح املنسوخة تعليالهتا عليلة وفاقدة للمصداقية التوثيقية والعلمية والربهانية، فال هم أردفوا بعينات قصدية أو عشوائية تثبت 

ال أثبتوا العالقة االرتباوطية بني جمتمع الفقهاء العلمي واجملتمعات األخرى، بل قصر فكرهم حىت عن التبصر أن وجاهة تقريراهتم، و 
حمل النزاع مل يكن فقهيا أصال؛ فكيف ينصب اخلالف بينهم، وأن الفقه والفقهاء فيهم املتكلمون والصوفية والفالسفة، كما أن من 

لكالم وأل التصوف وأهل الفلسفة مشاهريهم ال انتساب هلم ملناصب رمسية، وال حاجة هلم خاصموا أو انتقدوا أو ردوا على أهل ا
بكثرة سواد الناس معهم، وقد شهد هلم ابلعدالة والثقة والتعفف عن سقط الدنيا فكيف يلمزون يف دين هللا. فهذا املقاالت تطعن 

 .تقسيم، لرتمي جزافا بتهمة ال قوامة هلايف نوااي العلماء قبل النظر يف كالمهم، بل وتعمم دون سرب وال 

والباحث يف أصول اخلالف بني أهل الكالم وأهل التصوف وأهل الفلسفة مع من قابلهم من العلماء يتبني هلم من مطلع الكالم 
 .هاأنه خالف عقدي ومنهجي وليس فقهيا قط، بل اخلالف الفقهي كان فقهيا حمض جياري ما يكون يف املذاهب الفقهية مدارس

ومن الفقهاء أهل كالم وصوفية وفالسفة؛ وهم كثر جدا، ومن أهل احلديث متكلمون وصوفية؛ وهم كثر. وقد سردت كتب 
 الرتاجم انتقاد كبار الصوفية لعلم الكالم والعكس، وانتقاد املتكلمني للفلسفة والعكس، فهل نسب النزاع لدواعي ذاتية أو سياسية؟

م األصول اليت اختلفوا فيها ومسائلهم، وماهية املختلفني، والتجاذابت الطائفية والسياسية اليت هتمل لذا كان حتديد حمل النزاع بفه
أحياان، وحتديد اجلانب املتخاصم وأصل اخلالف؛ هل هو منهجي حبيث يرفض الفقيه التصوف كليا أم جزئي حول بعض املسائل، 

   .أم العتبارات أخر

ت الفلسفية وفقهاء السنة ابلصراع والعداء بسبب نظرة فقهاء املالكية إىل متصوفة اإلشراق ووحدة متيزت العالقة بني صوفية التيارا
 .الوجود، والوحدة املطلقة، على أهنم خارجون عن الشريعة. ومل خياصموا التصوف كعلم أو منهج، فقد كانوا صوفية أصال

ففتحت الشهية لطالب فالسفة الصوفية للرد ود، وفجرت  فكان فقهاء املذهب املالكي يتسقطون ما يدور يف جمالس دروسهم،
  .ألجل ذلك مناظرات حامية الووطيس يف علم الكالم

أدى تعدد التيارات الصوفية واختالف مشارهبا الفكرية والفلسفية يف املغرب الكبري خالل القرنيني السادس والسابع اهلجريني إىل 
 .الصوفية السنةتنوع العالقات بني فالسفة املتصوفة وفقهاء 
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Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR 

Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku ABD 

iozdemir@bingol.edu.tr 

 

GAZZÂLÎ VE İBN TEYMİYYE'DE KIYAS VE TEMSİLLE İSTİDALİN BİLGİ 

DEĞERİ 

 

Herhangi bir konuda ileri sürülen aklî veya naklî bir hükmün ya da iddianın ispatı 

için delilin ikame edilmesini” ifade eden istidlâl, tüm ilimlerde önemli olmakla 

birlikte, fıkıh usûlü ve mantıkta büyük bir önem arz etmektedir. Her iki ilimde farklı 

istidlâl yöntemleri bulunmakla beraber kıyas, istikrâ ve temsil ortak temel istidlâl 

yöntemleri olarak kabul edilmektedir. Kıyas ve temsille istidlâlin bilgi değeri 

konusunda mantıkçılarla usûlcüler arasında ihtilaf söz konusu olsa da Gazzâlî ve İbn 

Teymiyye’nin bu konudaki ihtilafı daha ön plandadır. Gazzâlî tümelden tikele 

gitmeyi ifade eden kıyasın yakînî bilgi netice verdiğini ve usûlcüler/fakihler 

tarafından kıyas olarak anılan ve tikelden tikele gitmeyi ifade eden temsilin temelde 

zan ifade ettiğini söylerken İbn Teymiyye, temsil ve kıyasın bilgi değeri bakımından 

eşit olduğunu ve bu nedenle temsilin her zaman kıyasa dönüşmesinin mümkün 

olduğunu belirtmektedir. Gazzâlî temsilin daha çok zannî meselelerden oluşan fıkhî 

konularda geçerli olduğunu söylerken kıyasın ise küllî meselelerden oluşan aklî 

konularda cari olduğunu beyan etmektedir. Gazzâlî bazı temsillerde yer alan 

muayyen örneğin (şâhid) küllî olduğundan orta terim işlevini görürken bazılarında 

ise bu niteliği taşımadığından anılan işlevi görmemektedir. Orta terim işlevini gören 

muayyen bir örneği barındıran temsilin kıyasa dönüşmesi mümkün iken bu 

konumda olmayan temsilin kıyasa dönüşmesi mümkün olmamaktadır. İbn 

Teymiyye kıyas ve temsili, bilgi değeri bakımından eşit gördüğünden konu ayrımına 

gitme ihtiyacı duymamaktadır. İbn Teymiyye başta Gazzâlî olmak üzere  mantık 

kurallarını İslâmî ilimlerde kullanan kelamcı ve usûlcülerin kıyasın salt suretini 

dikkate aldıklarından kıyası temsile öncelediklerini ileri sürmektedir. İbn Teymiyye 

kıyasla temsilin bilgi değeri açısından bazen kesinlik bazen de zannîlik ifade ettiğini 

ve bunun da her ikisini oluşturan maddelerden kaynaklandığını savunmaktadır. İbn 

Teymiyye, Gazzâlî’nin ve ondan esinlenen kelamcı ve usûlcülerin Yunan kaynaklı 

burhân kıyası ve diğer bazı yabancı ıstılahları kullanmalarını eleştirdiği gibi istidlâli; 

kıyas,istikrâ ve temsile indirgediklerinden dolayı da eleştirmektedir. İbn Teymiyye 

telâzüm adıyla anılan ayrı bir istidlâl şeklinin de mevcut olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Tebliğimizde Gazzâlî ve İbn Teymiyye’nin kıyas ve temsille istidlâlin 

epistemik değerine ilişkin zikredilen bütün bu hususları ve bunlarla ilgili ihtilafları 

üzerinde durulacak, konuyla alakalı görüşleri incelenecek, kıyas ve temsilin bilgi 

değeri hakkındaki yaklaşımları ele alınacak, bu yaklaşımların ispatı için ileri 

sürdükleri deliller ve yaptıkları temellendirmeler objektif bir biçimde serdedilecek ve 
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bazı değerlendirmelere yer verilecektir. Yukarıda özet olarak zikredilen konular ele 

alınırken de genelde mantık ve usûl ilimlerine ait eserler özelde ise ihtilaf eden iki 

tarafın ilgili eserleri incelenecek, bunların yanı sıra konuyu ilgilendiren birçok klasik 

ve çağdaş kaynağa müracaat edilecek ve en sonunda da tebliğde bahsedilen ihtilafın 

lafzî mi hakîkî mi olduğuna ilişkin kanaat beyan edilecektir. 
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Doç. Dr. Muhittin ÖZDEMİR 

Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku ABD 

mozdemir@bingol.edu.tr 

 

FIKIH USÛLÜ İSLÂM HUKUK FELSEFESİ MİDİR? İSLÂM HUKUK 

FELSEFESİNİN İMKÂNI PROBLEMİ 

 

İslâm hukuk metodolojisi olarak ifade edilebilen usûlü’l-fıkh ilmi, fıkıh âlimleri 

tarafından oluşturulmuş ve dünya ilimler tarihinde benzeri bulunmayan 

Müslümanlara has nev-i şahsına münhasır bir ilimdir. Usûlü’l-fıkh, genellikle fıkıh 

usûlü bazen de İslâm hukuk metodolojisi olarak ifade edilmiştir. Bazı ilim adamları 

da İslâm hukuk felsefesi ifadesini tercih etmişlerdir. Fıkıh usûlü, usûlü’l-fıkhı 

tamamıyla karşılamakta, İslâm hukuk metodolojisi ise bu ilme tam anlamıyla tekabül 

etmemekle beraber, büyük oranda onunla örtüşmektedir. Bazı araştırmacıların tercih 

ettiği İslâm hukuk felsefesi tamlaması, usûlü’l-fıkh ilmini karşılamamaktadır. 

Usûlü’l-fıkh ile hukuk felsefesi arasında mahiyet farkı olduğundan, hukuk 

felsefesinin İslâm önekiyle kullanılması bu ilmi ifade etmeye yeterli olamamaktadır. 

Fıkıh usûlü, ilâhî menşeli naslardan hüküm istinbat yöntemi olduğundan, beşer 

kaynaklı bir hukuk sisteminin ifade biçimi olan hukuk felsefesinden evvel emirden 

ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra iki ilmin temel konuları da, bunların birbirinden 

bütünüyle farklı olduğunu göstermektedir. Fıkıh usûlünün temel konularını; kaynak 

(müsmir), hüküm (semere), istinbât yöntemi (turuku’l-istismâr) ve ictihad 

(müstesmir) oluşturmaktadır. Hukuk felsefesinin temel konularını tam anlamıyla 

belirlemek mümkün görünmemekte, bunlar, hukuk sistemlerine, hukuk mantığına 

ve hukukçulara göre değişiklik göstermektedir. Hukuk felsefesinin temel amacı, 

hukuk teorileri geliştirmektir. Hukuk kavramı, hukuki muhakeme sorunları, 

hukukun küllî açıdan incelenmesi, hukukun mahiyeti, bağlayıcılığı ve meşruiyet 

kaynağı, hukuk sisteminin temel değerleri, hukukun yaptırımı sorunu, yöneldiği 

amaç, kural ve kurumlarının değişiminde etkin olan sosyal faktörler ve hukukla 

toplum arasındaki ilişki, hukuk felsefesinin temel ilgi alanlarının bir kısmını teşkil 

etmektedir. Değer, adalet, ahlak, insan hakları, irade hürriyeti vb. mevzular da 

hukuk felsefesinin ilgilendiği temel sorunları oluşturmaktadır. Fıkıh usulü ile hukuk 

felsefesi arasında büyük farklılıklar olduğundan, usûlü’l-fıkhın İslam hukuk felsefesi 

olarak ifade edilmesi mümkün görünmemektedir. Ancak, hukuk felsefesinin temel 

konularının İslâm hukuku içinde bir karşılığının olduğu muhakkaktır. Hukuk 
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felsefesinin ilgilendiği alanların, İslâm hukukunun çeşitli türlerindeki eserlerde çok 

yönlü tartışıldığı ve derinlemesine irdelendiği gerçeğinden hareketle, İslâm hukuk 

felsefesinin mümkün olduğu vurgulanmalıdır. İslâm hukuk felsefesi, fıkıh usûlü ilmi 

dışında müstakil bir alt dal olarak kabul edilmesi daha isabetli görünmektedir. 
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Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi ABD 
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FELSEFE-DİN PROBLEMLERİNİN SEBEPLERİ ÜZERİNE FÂRÂBÎ’NİN MİLLE 

KAVRAMI AÇISINDAN DÜŞÜNMEK 

 

Günümüzün tartışmalarının merkezinde bulunan konulardan biri de dini 

meselelerdir. İletim ve iletişim mecralarının çeşitlenmesi ve hızlanması nedeniyle 

gündelik hayatı belirlemede yazılı ve görsel medyanın etkisi göz ardı edilemeyecek 

noktaya gelmiştir. Özellikle sosyal medya, gündelik hayatın akışını etkilediği gibi 

ilmî konuların tartışılma biçimini de etkilemektedir. Usûlü ve kavramları ile 

yapılması gereken bu tartışmalar, sanal ortamlarda ilmi çerçeveden kopuk duygusal 

saiklerle ve aidiyet insiyakıyla yapılabilmektedir.  

Sanal ortamların sunduğu meramı ifade ortamlarındaki kısıtlı kapasite, tartışma 

konusunun vâzıh olarak ele alınmasına engel olmakta dolayısıyla buradaki paylaşım 

ve tartışmalar, sözcük sayısı az, beyan gücü zayıf yüzeysel tartışmalara 

dönüşebilmektedir. Dahası sınırlı ifadelerden hareketle dışlayıcı yorum ve 

tartışmalar hızlı bir şekilde ağır ithamlara konu olabilmekte, eleştiri kültürü hızlı bir 

şekilde linç kültürüne dönebilmektedir. Dini gelenek içindeki meselelerden hareketle 

yapılan tartışmaların yanında modern düşüncenin etkisiyle sabit değerlere yönelik 

eleştiriler de günümüz insanının kafasını oldukça karıştırmaktadır. Dahası yaşanılan 

bu sürecin insanların hayatının bütünlüğüne sirayet ederek karmaşaya yol açtığı da 

dile getirilmelidir.  

İnsanın yaşadığı hayat ile inancı arasında çelişkiye düştüğü problemlerin çözülmesi 

bir yana bu problemlerin her geçen gün daha da arttığına şahit olunmaktadır. Bu 

durumun temelinde yatan sebepleri Fârâbî’nin Din/Mille kavramı hakkındaki 

analizlerinden hareketle düşünmek, kafa karışıklığını gidereceği ve konu hakkındaki 

sorunların çözümüne olumlu katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. Zira dinî ve felsefî 

geleneğin her ikisinin kesiştiği noktada ortaya çıkan bir düşünür olarak Fârâbî’nin, 

İslam düşünce tarihinde felsefî düşünmenin etrafında dönüp dolaştığı problemlerin 

büyük ölçüde belirleyicisi konumunda olduğu dikkate alındığında onun söyleyeceği 

şeylerin bu anlamda önem kazandığı açıkça görülebilmektedir. Gerçi onun tahlil ve 

çözümlerinin daha çok felsefî karakterli olduğu kanaati yaygın olsa da Müslüman bir 
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filozof olarak onun problemlere getirdiği çözümlerin tıkanıklıkları aşmada yol 

gösterici olabileceği değerlendirilmelidir. 

Fârâbî dini ‘Mille’ kavramı üzerinden şöyle tanımlar: “Mille, birtakım şartlarla 

sınırlandırılmış görüşler ve belirlenmiş fiillerdir ki onları toplum için onların ilk 

yöneticisi tasarlayıp vaz’eder. Onların bu görüş ve fiilleri icrasıyla belli bir amaca 

ulaşmalarını hedefler” Bu görüşleri de ya hakikat ya da hakikatin misali olarak 

açıklar. Günümüz akademi ve akademi dışındaki çevrelerdeki tartışmaları bu ayrım 

üzerinden ele aldığımızda daha çok hakikatin misali üzerinden tartışmaların 

yürütüldüğü görülmektedir. Asıl erdemli dinin görüşlerinin hakikat olan kısmı 

ihmal edilmektedir. 
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DİNLER TARİHİ ZAVİYESİNDEN KUR’AN’IN KAVRAM VE BAĞLAM 

HASSASİYETİ 

 

 

Kur’an, insanları doğru yola iletmek üzere gönderilmiş ilahi bir mesajdır. Allah, bu 

mesajının içerisinde eski milletlerin kıssalarını anlatarak müminlere uyarılarda 

bulunmakta ve aynı hatalara düşmemelerini öğütlemektedir. Her ne kadar Kur’an, 

bir Dinler Tarihi kitabı olmasa da mesajını verirken tarihi bilgileri, mesaja kurban 

etmemektedir. Bir diğer ifadeyle önemli olan mesajdır diyerek eski kavimler 

hakkında bilgi paylaştığında bunu gelişigüzel yapmamaktadır. Maalesef bugün Batı 

akademyasında Yahudi ve Hıristiyanların Kur’an’da bilgi hataları ve anakronizm 

olduğuna dair pek çok çalışması bulunmaktadır. Müslümanların Ortadoğu’nun 

klasik dilleri noktasındaki zayıflıkları da Kur’an’a yönelik eleştirilerin revaç 

bulmasına sebebiyet vermektedir. 

Kur’an’a yönelik bu suçlamalarda iki temel sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

Kur’an’ın kaynağının Kitabı Mukaddes olduğuna dair inançtır. Bu sebeple Kur’an’la 

Kitabı Mukaddes’in farklılaştığı her yerde Kur’an’daki bilginin yanlış olduğu 

edilmektedir. Kitabı Mukaddes’in Kur’an için kaynak ve ölçü olarak görülmesi 

birçok açıdan problemlidir. Nitekim bugün Batı’da Biblical Criticism çalışmalarının 

geldiği noktada Kitabı Mukaddes’in bir ölçü olarak kabul edilemeyeceği ortaya 

çıkmıştır. İkinci olarak, Kur’an’a yönelik suçlamalarda araştırmaların derinlikli 

olmaksızın yüzeysel bir şekilde yapılması, araştırmacıları acele ve olgunlaşmamış 

sonuçlara ulaştırmaktadır. Bu tür bir yüzeysellik de Kur’an kıssalarında bilgi hataları 

olduğu şeklindeki iddialara yol açmaktadır. 

Kıssalar derinlemesine incelendiğinde Kur’an’ın olayın anlatıldığı bağlam ve kültüre 

dair son derece hassasiyetle seçilmiş kelime ve kavramları kullandığı görülmektedir. 

Bir diğer ifadeyle Kur’an, hadisenin olduğu esnada o coğrafyada ve kavimde dağ, 

şahıs, nesne, yönetim şekli, sayı sistemi, yönetici unvanı ve şehir vs. hangi isimle 

anılıyorsa onu kullanmaya son derece özen göstermektedir. Aynı isimler yüzyıllar 

sonra değişmiş olsa da Kur’an, olayın olduğu esnadaki isimlerini kullanarak bu 
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kadar farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden kavramların bir beşerin takat 

getiremeyeceği kadar kritik detaylar olduğuna da dikkatlerimizi çekmektedir. Bu 

çerçevede bu tebliğde Kur’an’da özenle seçildiğini düşündüğümüz Yahyâ, Sâmirî, 

Firavun, Cûdi, Tâbût gibi isimler üzerinden Kur’an’ın kavram ve bağlam 

hassasiyetine Dinler Tarihi perspektifinden mütevazı bir ışık tutulmaya çalışılacaktır. 

Ayrıca bu çalışma, bu kadar farklı millete dair son derece detay kullanımların Hz. 

Muhammed’in bilgi ve kelime dağarcığıyla ifade edilemeyeceğine ve metnin ona ait 

olamayacağına dair başka sonuçları doğuracaktır. 
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KELAM KOZMOLOJİK ARGÜMANIN FELSEFE-KELAM VE BİLİM İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA BİR İNCELEMESİ 

 

Klasik kelamda Tanrı’nın varlığının en önemli delillerinden biri hudûs delili 

olmuştur. İlk defa erken dönem Mu’tezilî alimler tarafından savunulan ve diğer 

mezhep alimlerinin çoğu tarafından da benimsenen bu argüman, maddenin, zorunlu 

olarak ya durağan (sükûn) ya da hareket halinde olması gerektiği öncülüne dayanır. 

Ancak hareket de durağanlık da bir nedene ihtiyaç duyar, yani nedensiz değildir. 

Maddeyi harekete veya durağanlığa sürükleyen nedensel zincir de sonsuza dek 

gidemeyeceğinden bir ilk neden olması gerekir ki o da maddî olmayan Tanrı’dır. 

Yakın bir zamanda Hristiyan din felsefecisi William Lane Craig tarafından, güncel 

felsefî ve bilimsel bulgular bağlamında tekrar ele alınan bu delil, Craig’in 

isimlendirmesiyle kelam kozmolojik argüman olarak anılmaya başlamıştır. En basit 

haliyle bu argüman, âlemin zamansal bir başlangıcının olduğunu ve zamansal 

başlangıcı olan her şeyin de bir nedeni olduğu iddiasından hareket eder. Bu 

argümanın ulaştığı sonuç da zamansal başlangıcı olmayan bir ilk nedenin yani 

Tanrı’nın var olması gerektiğidir. Bu argümanın en dikkat çeken yanı, kozmoloji, 

fizik ve felsefedeki yeni gelişmelerden (büyük patlama, Cantor’un küme teorisi, 

matematikçi David Hilbert’in bilfiil sonsuzluk konusundaki eleştirileri ve kuantum 

alanındaki gelişmeler gibi) yararlanmasıdır. Dolayısıyla kelam kozmolojik 

argümanın gördüğü ilginin asıl nedeninin de onun güncel veriler doğrultusunda 

yeniden inşa edilmesi olduğu söylenebilir. Özellikle, büyük patlama teorisinin 

evrenden önce neyin var olduğu sorusunu boşlukta bırakması ve bunun yoktan 

yaratma fikrine açık bir kapı bırakması, kelam kozmolojik argümanının yeniden 

doğuşu için bir zemin hazırlamıştır. Böylelikle çağdaş kozmolojiden hareketle yoktan 

yaratma fikrini savunmaktadır. Argüman, ortaya atıldığı zamandan bu yana çok 

sayıda farklı eleştiriye konu olmuş ve çağdaş din felsefecileri tarafından 

güncellenerek bu itirazlara karşı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, kelam 

kaynaklı kozmolojik argümanın, çağdaş din felsefesinde nasıl güncellenerek 

savunulduğu meselesine odaklanacaktır. Bunu yaparken de kelam ve felsefe 
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diyaloğunun ve yeni bilimsel gelişmelerin dikkate alınmasının önemine vurgu 

yapmayı planlamaktadır. 
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TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE DİN FELSEFESİ DERSİ VE 

ANALİTİK DİN FELSEFESİ GELENEĞİ 

 

Bu çalışma Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde bir ders olarak okutulan “din felsefesi” 

ve Analitik din felsefesi geleneği hakkındadır. İlk olarak Analitik din felsefesi 

geleneğinin ne olduğu, nasıl bir ortamda ortaya çıktığı, ne tür niteliklere sahip 

olduğu ve yöntemi ele alınmıştır. Daha sonra bunun eksik yönlerinin neler olduğu 

özellikle yöntem açısından din felsefesinin bütün problemlerini kapsamada yeterli 

olup olmadığı tartışmalarına geçilmiştir. Türkiye’de son zamanlarda Analitik din 

felsefesinin bilimsel açıklama tarzındaki yönteminin din felsefesi için eksik kaldığı ve 

bunun yerine varoluşsal ya da fenomenolojik çalışmaların gerekli olduğuna dair dar 

kapsamlı da olsa bir kanının oluştuğu görülmüştür. Bu tür yaklaşımların din 

felsefesine ne katacağı, bizim ilim dünyamızla nasıl karşılaştırmalar yapılacağına 

dair görüşler ele alınmıştır. Sonuçta din felsefesi gibi bir ilmin sadece tek bir 

yöntemle yapılmasının her şeyi çözemeyeceğine ancak alternatiflerinin de iyi 

değerlendirilip ele alınması gerektiğine varılmıştır. 
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FELSEFE-ÇAĞDAŞ TEFSİR İLİŞKİSİ: UBEYDULLÂH ES-SİNDÎ’NİN 

İLHÂMU’R-RAHMÂN FÎ TEFSÎRİ’L-KUR’ÂN ESERİNDE YER ALAN VARLIK 

VE AHLAK İLE İLGİLİ FELSEFÎ GÖRÜŞLER 

Bu bildiride Ubeydullâh es-Sindî’nin (ö. 1944) tefsiri olan İlhâmu’r-Rahmân fî 

tefsîri’l-Kur’ân eserinde ayetlerin tefsirinde açıkladığı, varlık ve ahlak felsefesi ile 

ilgili görüşleri ve bu görüşlerin kaynakları incelenmiştir. Sindî, Müslümanların 

yaşadıkları düşünsel problemleri çözmeye çalışan reformcu bir düşünürdür. Söz 

konusu bu amacı doğrultusunda o, kendince tespit ettiği problemlerin çözümünü 

Kur’an-ı kerimi yeniden tefsir etmede aramıştır. Müfessir, ayetleri tefsir etmede 

kullandığı yöntemin Şah Veliyyullāh ed-Dihlevî’nin (ö. 1762) felsefesine dayandığını 

açıklar. Bu nedenle görüşlerini temellendirirken, Dihlevî’nin Ḥüccetullāhi’l-bâliġa 

eserine sıklıkla başvurur. Ancak müfessirin asıl kaynağının bu eser olmakla birlikte, 

çeşitli konularda farklı kaynaklardan da esinlenmiştir. Söz konusu bu kaynaklar 

arasında İslam filozoflarının kaleme almış oldukları eserler de yer almaktadır. Sindî, 

kullandığı felsefi kaynakları ismen söylemese de özellikle varlık ve ahlak 

konularında geliştirdiği nazariyelerin köklerini takip etmek mümkündür. Öyle ki 

müfessir eserinin birçok yerinde, ayetleri tefsir ederken varlık anlayışını haziretü’l-

kuds, külli nefs ve tecelli gibi kavramlara dayandırır ve yaratıcının dışında bütün 

varlıkların suretlerinin kaynağı külli nefs olduğunu söyler. Bundan öte müfessir 

İslam filozofları olan Ebû Bekir er-Razî (ö. 925) ve Fârâbî’den (ö. 950) etkilenerek 

külli nefsi illetler kümesinden addeder. Dile getirdiği bu kavramların tanımını da 

özellikle İhvân-ı Safâ felsefesinden hareketle yapar. Eserde geçen bu kavramlara 

ilaveten Sindî, varlığın aşağıya inmesini de bir kısım İslam filozofları tarafından 

benimsenen sudûr nazariyesine paralel bir nazariyle ile izah eder. Varlığın 

hiyerarşisi ise müfessir bu hususta en çok Süherverdî’nin (ö. 1155) İşrâk felsefesinden 

yaralanmıştır. Öyle ki o, evrim teorisi gibi bazı çağdaş meseleleri bile İşrakî kaideler 

doğrultusunda çözümlemeye çalışır. Sindî, varlık meselelerinde İslam filozoflarından 

istifade ettiği gibi ahlak konularında da filozoflarının geliştirdikleri ahlakî tezlerden 

hareket eder. Bu bağlamda müfessirin dikkat çeken yaklaşımı, ifadeleri arasında 

“ittisal” kavramını kullanmasıdır. Bilindiği gibi Fârâbî’nin felsefesinin temelini 

oluşturan mutluluğun ahlakî boyutu ittisal kavramı üzerine kuruludur. Bu 

doğrultuda da müfessir filozofun özellikle bu düşüncesinden hareket ederek tezini 
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tamamlamaya çalışır. Çağdaş bir tefsir olarak kabul edilen İlhâmu’r-Rahmân eseri bu 

açıdan incelenmesi, son dönem tefsir üzerinde felsefenin etkisi hakkında bilgi 

edinmeye sebep olabilir. Bu vesileyle de felsefe-çağdaş tefsir hakkında genel bir 

tasavvurun oluşması da mümkün olur. 
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DİNÎ YÜKSEK ÖĞRETİMDE FELSEFE TARİHİ VE FELSEFEYE GİRİŞ 

DERSLERİNİN İSLAMÎ İLİMLERİN TAHSİLİNE KATKILARI 

 

Bir disiplin olarak Felsefe; geçmiş insanların varlık, bilgi ve değer üzerine ortaya 

koyduğu sistematik görüşleri ifade eder. Felsefe Tarihi dersinde, bu konulara dair 

ortaya konulan görüşler kronolojik olarak ve sonrakilerin öncekiler ile ilişkisi 

kurularak işlenir. Böylece öğrencinin zihninde düşünce tarihinin gelişimine dair 

panoramik bir tablo oluşması sağlanır. Felsefeye Giriş dersinde ise felsefenin anılan 

üç temel konusu ile bunlarla ilgili olan diğer bazı konulara dair tarih boyunca ortaya 

konulmuş bulunan farklı teoriler etraflı bir şekilde işlenir. Aynı soruna getirilen 

birden fazla açıklama modelinin -tam olarak kavrandığı takdirde- her birinin 

muhatabını ikna etme noktasında diğerlerinden zayıf kalmadığını gören öğrenci, 

karşılaştığı herhangi bir probleme farklı açılardan bakmayı ve farklı fikirleri 

hoşgörüyle karşılamayı öğrenir. 

Felsefenin temel konuları olan varlık, bilgi ve değer ile ilgili meselelerin birçoğu 

İslamî ilimlerden olan kelam, tasavvuf, tefsir, fıkıh ve hadis müfredatı dâhilinde 

işlenir. Kelamda ele alınan bilgi kaynakları, cevher-araz teorisi, atom teorisi ve daha 

birçok konu felsefe tarihinden tevarüs edilmiştir. Tasavvufun kökeni itibariyle Antik 

Yunan ve Helenistik dönemlere nisbet edilmesi bir yana, mutasavvıfların varlığa dair 

ortaya koyduğu açıklamaların önemli bir kısmının felsefî bir arka planı olduğu da 

malumdur. Öte yandan Kur’ân’daki birçok âyet doğrudan felsefî konularla ilgili 

olduğundan, Fahreddîn er-Râzî gibi bazı müfessirler bunları tefsir ederken felsefî 

müktesebatlarına müracaat etmiştir. 

Bu tebliğimizde amacımız, öncelikle, İslamî ilimlerin teşekkülünde önemli ölçüde 

geçmiş medeniyetlerin entelektüel birikiminden yararlanıldığına örneklerle dikkat 

çekmektir. Daha sonra, bu ilimlerin tahsili esnasında Felsefe Tarihi ve Felsefeye Giriş 

derslerinin de alınmasının, hem bu ilimlerin daha iyi kavranması hem öğrenciye söz 

konusu ilimlerin evrensel yönünün ve insanlığın ortak düşünce mirasının bilincine 

varma imkânı sağladığını ortaya koymaktır. Ayrıca anılan iki felsefe dersinin, 

öğrencilerin sorgulama melekelerinin gelişimine, dolayısıyla fikrî taassuptan uzak 

durarak farklı fikirlere karşı hoşgörülü olmaya katkısı da soruşturulacaktır. 
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 العالقة بني اللغة والفكر الفلسفي عند الزخمشري

 

كان القرآن الكرمي وال يزال حمط أنظار املفكرين املسلمني على اختالف مذاهبهم وتنوع مشارهبم، فعمد كل منهم إىل بذل اجلهد 
فسطروا اجمللدات، وسودوا الصفحات، حىت ابيضت العيون، وجفت األقالم، وحولوا الليايل يف فهمه، واستقصاء الغاية يف تفسريه، 

 .نورا وأضاءوا الظالم

ومن هؤالء الزخمشري يف كشافه الذي وطاف البالد، وعاشر العرب والعجم وأخذ عن القاصي والداين؛ حىت يفهم كالم هللا، ومالت 
د فبيض الكشاف ليكون نرباسا للسائلني وعوان للدارسني، كما أراده وسطره، غنيا إليه القلوب تنهل منه وأتخذ عنه، ومن مث عم

بعلوم اللغة واملناقشات الفكرية والفلسفية، كيف ال وهو املنطقي املعتزيل، الذي انفح بكل ما أويت من العلوم عن هذا الفكر 
ف حجته فيما استدل به على مسائله الفكرية ودافع، مع أن من حلقه من أهل مدرسته التفسريية خالفه وعارضه، وبني ضع

 .والفلسفية، والبعض وافقه واستقى منه

ويف هذا البحث يسعى الباحث إىل عرض أهم األفكار والرؤى الفلسفية عند الزخمشري، من خالل آلية تطرقه هلا، ومدى 
لكشاف، وذلك من خالل: مقدمة تعرف استخدامه اللغة يف إبراز حججه وبراهينه، وما العالقة بني اللغة والفلسفة عند ا

ابلزخمشري، ومبحثني األول: يف أمهية الفكر الفلسفي يف تفسريه، والثاين: أسلوبه اللغوي يف دعم هذا الفكر، وخامتة تبني أهم 
 .النتائج والتوصيات



30 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sahip AKTAŞ 

Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagati ABD 

saktas@bingol.edu.tr 

 

HEDEF KİTLENİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE REAKSYONU 

 

Son dönemlerde gerek “İslami İlimler” adıyla yeni kurulan fakültelerin varlığı gerek 

daha önce “İlahiyat” adıyla kurulmuş fakültelerin isimlerinin “İslami İlimler” olarak 

değiştirilmesi beraberinde birtakım tartışmaları da doğurmuştur. Bu tartışmaların 

odak noktalarından ilki, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve 

Din Bilimleri şeklindeki üç bölüm üzerine kurulu söz konusu fakültelerde bu 

bölümlerinden Temel İslam Bilimleri lehine bir müfredat değişikliği hedeflendiğidir. 

İkincisi, “İslami İlimler” adının seküler bir tanımlama olduğu ve ilim geleneğimizde 

böyle bir tanımlamanın kullanılmadığı aksine tüm ilimlerin islami olarak görülüp 

sadece akli ve şer ‘î olarak tasnife tabi tutulduğu dolayısıyla bu tanımlamanın 

sorunlu ve sınırlı oluşudur. Esasında bu tartışmanın arka planında yatan temel 

sorunsal, bu kurumların varlık nedeni olan öğrenciler için biçilen rollerdir. 

Bu çalışma ise “İslami İlimler” tanımlamasının isim olarak kullanıldığı fakültelerin 

hedef kitlesi konumundaki öğrencilerin sözü edilen tartışmalardan etkilenip 

etkilenemediği veya ne denli etkilendiğini belirlemeyi hedeflemektedir. Elbette 

öğrencilerin bu olguya dair algılarını birçok açıdan ele almak mümkündür. Fakat bu 

çalışmayla isim değişikliğinin veya isim değişikliği etrafında yapılan tartışmaların 

2021 YKS yerleştirme sonuçları özelinde öğrenci yönelimlerine etkisini incelemeye 

çalışacaktır. Bu amaçla 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler 

tartışma bağlamında analiz edilecek, elde edilen verilen arasında yapılacak 

karşılaştırmalarla öğrenci eğilimlerine dair sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. 
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İLAHİYAT KAVRAMINA METAFORİK BİR YAKLAŞIM: BİNGÖL İLAHİYAT 

ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 

 

İlahiyatın dokunmadığı bir dünya tasarlamak mümkün değildir. İlahiyat, 

bireyselinden toplumsalına, dinselinden düşünseline hukuksalından sanatsalına, 

uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle söz konusu çalışma, ilahiyatın 

metaforik çağrışımlarına odaklanmayı esas almaktadır. Zira ilahiyatın salt müfredat 

dersleri bağlamında değerlendirilmesi, interdisipliner olan ve disiplinlerin merkezi-

politiğini (meta-fizik cihetiyle) teşkil eden bir alan açısından kısır ve üzücü bir 

yaklaşım olacaktır. Bu bakımdan ilahiyatın klasik ve metafizik eksenli teknik 

tanımlarını aşarak ona, sosyal bilimlerin bütünlüğü içerisinde serbest çağrışımlı 

cevaplar aramak açık uçlu bir ilahiyat anlayışı açısından önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla ilahiyatı metaforik tarzda eksene alan bu çalışma, ilahiyata; anlam 

zenginliği, derinliği ve çeşitliliği sağlayarak ilahiyatı, ilahiyatçı gözlüğünden 

kurtararak interdisipliner bir alana çekecektir. İlahiyatın teknik tanımlamalar, 

metafizik düğümler ve teolojik doğmalar gibi netameli anlatı-m-ların haricinde 

metaforik bir incelemeye tabi tutulması öğrencilere; kabiliyetleri, ilgileri ve kurguları 

doğrultusunda geniş bir anlam zemini sunmaktadır. Böylece öğrenciler, kitaplardan 

öğrendiği teknik/ezbere tanımları aşarak ilahiyatı, birtakım metaforlar bağlamında, 

geniş bir teşbih demeti üzerinden tanımlayabilmektedir. 

Öte yandan interdisipliner bir alan olan ilahiyatın, hoca ve disiplin merkezli tek 

yönlü bir anlam akışı ve tanımlama çabası metaforik bir çalışmayı gerekli kılmıştır. 

Diğer bir ifadeyle ilahiyatın muhtevasına kazandıracağı anlam derinliği ve çeşitliği 

dikkate alınarak böyle bir çalışma tercih edilmiştir. Metaforik çalışmanın gerek 

eğitim ve öğretim tekniği açısından verimliliği gerekse sağlayacağı esneklik ve 

disiplinler-arasılık bu çalışmaya iten başka bir nedendir. İlahiyat kavramı üzerine 

metaforik bir çalışmanın tercih edilmesinin başka bir gerekçesi de ilahiyat alanında 

daha önce benzeri çalışmaların pek yapılmamış olmasıdır. Yöntemsel açıdan 

bakılacak olursa, sözü edilen çalışmada, katılımcılar ve çalışmanın hedef noktası 

açısından nicel araştırma yöntemine başvurulmuş ve bir nicel araştırma tekniği olan 

anket türü tercih edilmiştir. Bu bağlamda katılımcılara tek soruluk bir anket 

uygulanmış araştırma neticesinde elde edilen bulgular ifade analizi tekniği 

çerçevesinde analizlere tabi tutulmuştur. 
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USÛL-MANTIK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HADİS USÛLÜNDEKİ BAZI TANIM 

SORUNLARI 

 

İslam dünyasının bir ilim dalı olarak Mantık ilmiyle ilişkisi, tercüme faaliyetleri ile 

başlamıştır. Erken dönemlerde Mantık ilmine karşı bazı menfi tepkiler olsa da 

Mantık ilminin İslam kültürüne girişine ve belli bir konum kazanmasına Fârâbî (ö. 

339/950), İbn Sînâ (ö. 428/1037), İbn Hazm (ö. 456/1064) ve Gazzâlî (ö. 505/1111) gibi 

âlimler büyük katkı sunmuştur. Özellikle Gazzâlî sonrasında Mantık ilmi, İslami 

ilimler için neredeyse vazgeçilmez olmuştur. Gazzâlî, öncelikli olarak Fıkıh ve Kelâm 

olmak üzere tüm dini ve aklî ilimler için Mantık ilminin gerekliliğini ortaya koymaya 

çalışmıştır. Mantık, Gazzâlî ile birlikte dini ilimlerin metodolojisinde önemli bir rol 

oynamış ve yalnız felsefecilerin uğraştığı bir alan olmaktan çıkmıştır. Buna rağmen 

Hadis ilminin Mantık ilmiyle ilişkisi alt düzeyde kalmıştır. Genel olarak muhaddisler 

Mantık ilmine mesafeli durmuşlardır. İbnü’s-Salâh (ö. 643/1245), Nevevî (ö. 

676/1277), İbn Teymiyye (1263-1328), İbn Kayyım el-Cevziyye (ö.751/1350) ve Süyûtî 

(ö. 911/1505) gibi muhaddisler Mantık karşıtlığıyla öne çıkmışlardır. Bu muhaddisler 

Mantık ilminin dini ilimlerde kullanımını uygun bulmamışlardır. Mantık ilmine 

karşı olumsuz tavır sergileyen bu muhaddislerin yanı sıra İsa İbn Cerrah el-Bağdâdî 

(ö. 391/1001) Gulam İbnü’l-Münâ (ö. 610/1213), Abdüllatif Bağdâdî (ö. 629/1231), 

Kemaleddin b. Yunus (ö. 639/1242), İbnü’n-Nefîs (ö. 687/1288) ve İbnü’l-Fuvâtî (ö. 

723/1323) gibi muhaddisler de Mantık ilmine olumlu bakıp bu ilimle ilgilenmişlerdir. 

Her usûl ilminde olduğu gibi Hadis Usûlü’nde de kavramlar bol miktarda yer 

almaktadır. Kavram söz konusu olduğunda ise tanım kaçınılmazdır. Tanım konusu 

da Mantık ilminin konusu olduğundan hiçbir usûl ilmi Mantık’tan müstağni olamaz. 

Olması durumunda başta kavramların tanım sorunları olmak üzere birçok çelişki 

sorunları ortaya çıkacaktır. İşte bu tebliğ Hadis Usûlü’ndeki bazı tanım sorunları 

üzerinden Hadis-Mantık ilişkisinin gerekliliğini göstermeye çalışacaktır. 
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PSİKOLOJİ VE DİN İLİŞKİSİNİN PRATİK YANSIMALARI: PSİKO-EĞİTİMİN 

ADRB UZMANLARININ MESLEKİ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ 

 

Dindar aileler yaşadıkları problemlere çözüm bulabilmek için öncelikle dinin 

kendileri için sunmuş olduğu çözüm yollarına başvurmaktadır. Diyanet işeri 

başkanlığı tarafından aile içinde oluşan sorunların çözülmesi ve ailenin korunması 

amacıyla Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) kurulmuştur. ADRB aile içi 

sorunlar, aldatma, şiddet, ayrımcılık, bağımlılık, yanlış dini adlıların düzeltilmesi 

gibi aileyle ilgili birçok konuda hizmet sunmaktadır. Aile içi iletişim, aldatma şiddet 

en çok başvuru yapılan konulardır. Araştırmalar ADRB personelinin almış oldukları 

hizmet içi eğitimin pratik müdahalelerde yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda çalışmada ADRB personelinin alanda yaşamış oldukları zorlukları göz 

önünde bulundurularak 7 haftalık eğitim paketi hazırlanmış ve İstanbul İl 

Müftülüğünde yer alan bütün ADRB ve ALO fetva hattında görev yapan personele 

online olarak sunulmuştur. Eğitim sonunda çalışmaya katılan ADRB personelleriyle 

(N:61) yarı yapılandırılmış mülakat yapılmış ve ADRB uzmanlarını zorlayan 

durumlar, kullanmış oldukları teknikler, psikoloji ile ilgili yaklaşımları, psikoloji ve 

din alanında ortak çalışmalar yapılmasının gerekliliği ve “aile, din ve psikoloji” ortak 

paydasında hazırlanıp sunulan eğitimi değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen 

bulgular ADRB personelinin almış oldukları hizmet içi eğitimi yeterli bulmadıkları, 

psikoloji ve din alanında ortak çalışma ve işbirliği yapılmasının” kesinlikle gerekli” 

olduğunu ifade etmişlerdir. Yine psikoloji, aile danışmanlığı ve İslam dininde yer 

alan kaynaklar dikkate alınarak sunulan hizmet içi eğitiminin kendilerine hem 

bireysel ve aile yaşantılarıyla hem de mesleki yeterlilikleriyle ilgili fayda sağladığını 

belirtmişlerdir. Çalışma psikoloji ve din alanında teorik alanda olduğu kadar pratik 

alanda da ortak çalışmaların yapılmasının gerekliliğinin önemini ortaya koymuştur. 
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EHL-İ HADİS’İN FELSEFE VE MANTIK KARŞITLIĞININ EPİSTEMOLOJİK 

KÖKENLERİ 

 

Ehl-i Hadis, İslam düşünce geleneğinde hadisleri Kur’ân’la birlikte bilginin ve 

hakikatin kaynağı olarak kabul eden anlayışın temsilcileri olmuştur. Onlara göre ilim 

hadistir ve hadis dışında akli yöntemlerle elde edilen bilgi güvenilmezdir. Zira 

eşyanın hakikatine dair söz söylemede insan aklı yetersiz ve tutarsızdır. Dolayısıyla 

akli çabanın ürünleri olan Felsefe, Mantık ve Kelam Ehl-i Hadis’in zihin dünyasında 

mücadele edilmesi gereken bir cepheye karşılık gelmektedir. İslam dünyasındaki 

Felsefe ve Mantık karşıtlığında bu anlayışın belirleyici bir rol oynadığını 

söyleyebiliriz. Bu anlayış özü itibariyle bir varlığı okuma biçimi olarak epistemolojik 

bir mahiyete sahiptir. Temelinde, hadisin vahyin bir tezahürü olduğu inancına dayalı 

bu yaklaşım, bilgi kaynağı olarak aklın kullanılmasını vahye karşı bir meydan 

okuma olarak telakki etmektedir. Akıl-vahiy dikotomisinin oluşmasına zemin 

hazırlayan bu anlayış, geleneğimizdeki felsefe ve mantık karşıtlığının beslendiği ana 

damar olagelmiştir. Bu epistemolojik karşıtlık, İslam tarihi boyunca farklı 

dönemlerde siyasi, sosyal, dini ve psikolojik gerekçelere bürünerek tezahür etmiştir. 

Bu gerekçelerin başında, Felsefe ve Mantık’ın aslen pagan Yunan filozofların 

düşünce sistemini yansıtması ve bunun da kültürel doku uyuşmazlığı olarak telakki 

edilmesini zikredebiliriz. Bunun yanı sıra İslam düşünce sisteminde etkili olan 

Meşşaî ve İşrâkî felsefe geleneklerindeki Allah ve ahiret inancına dair bazı görüşlerin 

zahiren İslam akidesiyle çelişmesine karşı duyulan tepki ve felsefi bazı görüşlerin 

dini hakikatlerin yerine ikame edilmesi endişesi de bu karşıtlığı besleyen diğer 

saiklerdendir. Ancak burada göz ardı edilen önemli bir husus vardır: Bilgi kaynağı 

itibariyle vahye dayalı olsa da insana tevdi edilmiş bir emanettir ve onun üretilip 

insanlığın ortak mirası olarak geliştirilmesi asıl gayedir. Bunun da yolu insanlığın 

ortak katkısını dikkatle almak ve her türlü beşeri çabayı bu gayeye hizmet için 

kullanmaktır. 
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 -الفارايب منوذجا  - الفلسفة السياسية من منظور علم السياسة الشرعية

 

بل من منظور السياسة الشرعية، وما تناولت الورقة تقومي الفلسفة السياسية مبا هي فرع من فروع الفلسفة العملية ال من كل وجه؛ 
 .أتسست عليه تلك السياسة من أصول؛ سواء أكانت تلك األصول كالمية، أو فقهية أو مقاصدية

وتتبدى أمهية هذه الورقة إذا عرفنا أن تقومي املتكلمني للفلسفة عمومًا اقتصر على مسائل الكالم خلطورهتا وأمهيتها؛ فيما أغفلوا 
لسفة العملية مبا فيها علوم السياسة، وإذا تعرضوا هلا فإن تعرضهم هذا اتسم ابإلمجال الذي يوهم عدم املوقف من فروع الف

 .االختالف والتباين

وهناك العديد من الفالسفة قدمياً وحديثاً الذين كانت هلم أفكار سياسية تبلورت يف شكل فلسفة سياسية، وتنوعت فلسفاهتم تلك 
 .كانوا ينتمون إليها  حبسب األنساق احلضارية اليت

(؛ حيث أفرد هلا م359/ ه333وكان من أشهر الذين دونوا فلسفة سياسية يف السياق املعريف اإلسالمي الفليسوف الفارايب )ت 
 .بعض املصنفات، وبّث يف البعض اآلخر بعض أفكاره حوهلا

الشرعية ألن النظر فيهما بقي جزئيًا كما يف كتب  وقد أشكل التمييز بني هذين احلقلني املعرفيني: الفلسفة السياسية، والسياسة
 .تصنيف العلوم؛ فيما كان يتحتم النظر يف الفرق بينهما يف ضوء مقررات علم الكالم وعلم األصول

ومن هذا اإلشكال يتحدد سؤال الورقة بقولنا: هل اختذ فقهاء السياسة الشرعية موقفاً من الفلسفة السياسية؟ وما هو هذا املوقف؟ 
 ما هي جذوره الكالمية واألصولية واملقاصدية؟و 

وخبصوص الفارايب حتدد السؤال على النحو اآليت: ما هو املوقف من فلسفة الفاريب السياسية يف ضوء التشريع السياسى اإلسالمي 
 وأصوله؟

إىل أن علماء الشريعة قد  وقد توسل الباحث مبناهج الوصف والتحليل واالستقراء واالستنباط واملقارنة، وخلص فيما خلص إليه
اختذوا موقفًا سلبيًا من الفلسفة السياسية ابعتبار مصخذها، وأصوهلا، ومنهجها يف النظر يف الظاهرة السياسية والتدبري السياسي 

 على حد سواء.

mailto:mahmut.nafar@gmail.com
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İLAHİYAT FAKÜLTESİNE FELSEFE MÜFREDATININ KONULMASININ 

ORTAÖĞRETİMDEKİ SONUÇLARI ve KARŞILIĞI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Orta Öğretim düzeyindeki öğrencilerin zihinsel-ruhsal ve fiziksel gelişimlerine bağlı 

olarak karşılaşılan muhtemel problemlere felsefe ile çözümleyici katkı sunmak 

bakımından İlahiyat Fakültelerinde felsefe derslerinin okutulması önem arz eder. 

Ergenlik süreçlerinin tebarüz ettirdiği problemler çeşitlilik arz etmekle birlikte, 

sorunların daha ziyade kimlik (cinsel kimlik), aidiyet (millî ve dinî kimlik), şahsiyet 

(ahlâk ve değer), ontoloji ve Aşkın alan ile ilgili olduğu görülmektedir. Bir örgün 

eğitim sürecinden geçen öğrencinin bu hususlarda zihnini meşgul eden soru ve 

sorunlara karşı aileden ziyade öğretmenlerine yöneldiği; cevap veya çözüm için 

öğretmenlerinin rehberliğine itimat ettiği; özellikle de Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

branş öğretmenlerinin bu hususta ilk akla gelen(lerden) olduğu görülmektedir. Bu 

yönüyle gönüllü birer rehber öğretmen vasfı da sergileyen mezkûr branş 

öğretmenlerinin yeterliliği ise daha ziyade İlahiyat Fakültesinde / İslâmî İlimler 

Fakültesinde gördüğü felsefe dersinin yeterliliği ile orantılı olarak tezahür ettiği 

anlaşılmaktadır. Tanrı algısı, ölüm ve ruhsal âlem, kader ve insan iradesi, Tanrının 

bilgisi ve insan hürriyeti, kötülük, ceza ve merhamet dikotomisi, ibadet ve hürriyet 

vb. pek çok meselede öğrencinin zihinsel karışıklıklar, arayışlar ve zaman zaman 

bunalımlar yaşadığı gözlenmektedir. Geleceğin insanları olarak görülen mezkür 

süreçteki çocukların tam ve doğru bir bilgilenme ile rehberlik hizmeti almalarında 

felsefenin katkısının olduğu düşünülmektedir. Ancak diğer fakültelerde verilen 

felsefe derslerinin içerik olarak yeterliği ile İlahiyat fakültelerinde dizayn edilen 

felsefe müfredatının yeterliği tartışma konusudur. İfade edildiği üzere öğrencilerin 

teveccühlerinin daha ziyade Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinin 

rehberliğine olması dolayısıyla, İlahiyat fakültelerinde yetiştirilen öğretmen 

adaylarının Felsefe ve Din Bilimleri sahasında daha donanımlı ve çeşitli bir veri ile 

hazır hale getirilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda İlahiyat Fakültesi 

mezunlarının sadece Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi branşından değil, ayrıca Felsefe 

branşından da atanmalarının yapılması sağlanmalıdır. Belki TÜFED gibi saygın ve 

bilinen bir takım kuruluşların da koordine etmeleriyle MEB ve YÖK arasında 

sağlanacak bir protokol anlaşması ile Türk Eğitim Sistemimizdeki önemli bir 

sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu amaçla, bu çalışmada, 
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mezkûr sorunlar ve çözüm önerileri örnekleriyle birlikte irdelenecek olup; müfredat 

önerileri de ele alınacaktır. 
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OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE FIKHIN TOPLUMSAL ROLÜNDE 

MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 

 

İslami ilimlerin akli veya felsefi ilimlerle olan münasebeti farklı boyutlarda ele 

alınabilir. Bunlardan biri de iki grup arasındaki teorik etkileşimin, tarihin belli bir 

kesitindeki yansımasını incelemektir. Tarihî bir dönemi incelemek ise hiç şüphesiz 

multidisipliner bir çalışmayı gerektirmektedir ve böylesi bir çalışma, günümüzde 

İslami ilimlerle felsefi ilimlerin birlikte sorun çözme imkânını görmek açısından 

önemlidir. Tebliğde, böylesi bir imkânı görebilmek için Osmanlı’nın modernleşme 

dönemindeki fıkhın konumu, modern sosyoloji kuramlarından işlevselcilik 

penceresinden ele alınacaktır. Tanzimat ile hız kazanan Osmanlı modernleşmesi, her 

alanda yenilik ve değişimlere sebep olduğu gibi fıkhın toplumsal pratiğe yansıması 

olan yargı ve hukuk alanında da birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişim 

içerisinde özellikle ceza hukuku sahasında fıkhın etken rolü gittikçe azalmış ve fıkıh, 

zamanla sadece bir nevi ilahi olana uygunluğu gözetleyici bir role bürünmüştür. Bu 

rolün giderek daralmasını, işlevselciliğin önde gelen isimlerinden biri olan Robert 

Merton’un işlevsiz olma (nonfunctional) kavramı üzerinden açıklamak mümkündür. 

İşlevsel analizin toplumun tamamından ziyade toplumdaki farklı olgulara 

uygulanabiliyor olması da fıkhın, Osmanlı yargı sistemindeki durumunu analiz 

edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Tanzimat Dönemi’nde başlayan kanunlaştırma 

hareketlerinde istenilen sonuç alınamayınca 1858 yılında Fransız Ceza Kanunu taslak 

olarak kullanılarak fıkhın gözetiminde bir ceza kanunu yapılmıştır. Kanunlaştırma 

tekniğinde Batı hukukundan yararlanılmasıyla ceza hukuku alanında pratik sonuçlar 

elde edilebilmiştir. Bu, toplumsal eylemin beklenen, öngörülen sonucudur ve 

Merton’un kavram haritasında açık işlev terimi ile ifade edilmektedir. Bunun 

yanında bir de toplumsal davranışın öngörülmeyen sonuçlarını ifade eden örtük 

işlev söz konusudur. Batıdan ithal kanun taslağı kullanılmasının örtük işlevi ise 

kanunlaştırmada pratik amaçlarla izlenen yolun, beklenenin aksine fıkıhla modern 

hukuk tekniğini mezcetmek yerine fıkhın tamamen devre dışı bırakılması ve laik 

ceza hukuku sistemine geçilmesidir. Tebliğde kanunlaştırmanın bu örtük işlevi 

üzerinde durulacak ve modernleşme döneminde fıkhın toplumsal rolü tayin 

edilmeye çalışılacaktır. Böylece fıkıh-tarih-sosyoloji üçgeninde multidisipliner bir 

çalışmanın sorun çözümündeki imkânı da tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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TEFSİR İLMİ İLE PSİKOLOJİ İLMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PSİKOLOJİK TEFSİR 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Kur’an’ı Kerim, insanı muhatap alan ilahi bir kitaptır. Kur’an’ın ele aldığı ana 

konulardan birisi de insandır. Kur’an’ın içerdiği prensipler ya doğrudan ya da 

dolaylı olarak insanın duygu, davranış ve düşünsel yönleriyle ilişkilidir. Kur’an’da 

psikolojinin ilgi alanına giren insan davranışlarına ve bunların sonuçlarına yer 

verilmesi, mezkûr durumu teyit etmektedir. Özellikle de insanın psikolojik yapısı, 

insanın insan ve diğer varlıklar ile ilişkilerini konu alması, bu minvalde 

değerlendirilmektedir. 

Malum olduğu üzere Psikoloji, insanın ruhsal ve davranışsal yönlerini inceleyen 

bilim dalıdır. Bu zaviyeden bakıldığında psikolojinin temel konusu olan insanın, 

Kur’an-ı Kerim’de de ele alınan temel konulardan birisi olduğu görülecektir. 

Tefsir ilmi ise Kur’an’ın anlaşılması, açıklanması, hükümlerinin ve hikmetlerinin 

beyan edilmesi amacıyla tezahür eden bir ilim dalıdır. Dolayısıyla Kur’an’ın tevili ve 

tebyini olan tefsir ilmi, Psikoloji ilminin de ilgi alanına giren ayet-i kerimeleri bu 

ilmin metodolojisini de dikkate alarak vuzuha kavuşturmaktadır. Bundan böyle 

“psikolojik tefsir” diye bilinen anlama ve yorumlama faaliyetinin ortaya çıktığını 

ifade etmek mümkün olmuştur. 

Psikolojik tefsir, insanın duygu, düşünce ve davranış yönleriyle alakalı olan ayetleri, 

yorumlamayı amaçladığı gibi ilâhî mesajda zikredilen esasların öğretilmesinde takip 

edilen psikolojik süreçleri ortaya çıkarmayı da hedefler. Aynı zamanda bu esasların 

insanın psikolojik yapısıyla uyumlu olduğunu da ortaya koymaya çalışır. 

İşte bu tebliğde, tefsir ilminin psikolojiyle ilişkisi, psikolojik tefsirin önemi ve tefsir 

geleneğindeki misalleri arz edilmeye çalışılacaktır. 
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ENDÜLÜS’TE FELSEFE VE KELAMI MEZCEDEN BİR ALİM: İBN HAZM 

 

İslam düşünce geleneğinin Batı yakasını temsil eden Endu ̈lüs’te Müslümanlar 711 

yılından, 1492’de Gırnata (Granada) Sultanlığı’nda Benī Aḥmer Devleti’nin yıkılışına 

kadar 781 yıl boyunca varlıklarını devam ettirmiştir. Bu süre zarfında Kurtuba 

(Cordoba), Gırnata (Granada), Sarakusta (Zaragoza) ve Tuleytula (Toledo) gibi 

önemli ilim ve kültür merkezleri gelişmiştir. Bu merkezler Müslim ya da gayri 

müslim herkes için birer eğitim üssü işlevi görmüş; astronomi, tıp ve matematiğin 

yanında felsefede ve din ilimlerinde de ciddi bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Bu 

eğitim merkezlerinde yetişmiş ulema arasında; İbn Meserre (ö. 319/931), İbn Bacce 

(Avempase) (ö. 533/1139), İbn Tufeyl (ö. 581/1185) ve İbn Rüşd hafîd (Averroes) (ö. 

595/1198) gibi bilinen İslam filozoflarının yanında İbn Hazm (ö. 456/1064), İbn 

Abdulber en-Nemerî (ö. 463/1071), Ebû Velid el-Bâcî (ö. 474/1081) İbn Rüşd el-Ced (ö. 

520/1126) ve Turtûşî (ö. 520/1126) gibi daha çok fakih yönleriyle öne çıkan alimler de 

yer almaktadır. 

Endülüs’ün hem Bağdat, Şam, Semerkand gibi merkezlere uzaklığı hem de Malikî 

düşüncenin mevcut coğrafyayı domine etmesi sebebiyle Endülüs’te kendine has bir 

İslam düşüncesi karakteri geliştiğini söyleyebiliriz. Bilindiği gibi İslam düşünce 

geleneğinin kırılma noktalarından olan Mütekaddimûn-Müteahhirûn ayrımındaki 

nirengi noktası, mantığın meşru bir disiplin olarak İslami ilimlere entegre 

edilmesidir. Bu paye de Gazzalî’ye verilir. Oysa İbn Hazm’ın, et-Takrîb eserinde 

Gazzalî’den önce mantığı dini ilimlerin olmazsa olmazı olarak tanımladığını ve 

kullandığını biliyoruz. Bu durum, İslami ilimleri tarihlendirmede kullanılan 

Mütekaddimûn-Müteahhirûn ayrımının kiminle başlatılması gerektiği tartışmalarına 

yeni bir ismi yani İbn Hazm’ı da eklemiş olmaktadır. Zira, İbn Hazm dini ilimlerin 

kavramsallaştırmasını yaparken mantığı ana omurga olarak kullanmıştır. İbn 

Hazm’ın felsefe, kelam ve mantık ilimlerinin bir arada kullanılması gerektiği görüşü 

bu mezc düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Bir anlamda İbn Hazm farklı 

disiplinleri bir araya getirmenin yaratacağı usul risklerini mantığı kullanarak 

azaltmayı düşünmüş görünmektedir. Bu çerçevede bu tebliğde İbn Hazm’ın felsefe, 

kelam ve mantık ilimlerinin bir arada kullanılarak hüküm verilmesini niçin gerekli 

gördüğü ele alınıp açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca İbn Hazm’ın bu düşüncesinin 

fiili uygulamaları örnekler üzerinden gösterilecektir. 
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FELSEFENİN İSLAMİ İLİMLER FORMASYONUNA KATKISI: ELMALILI’NIN 

METÂLİB VE MEZÂHİB DİBÂCESİ ÖRNEĞİ 

 

Bu çalışmada, son devir din âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 1942) 

örnekliğinde, yüksek din öğretiminde felsefenin önemi incelenmektedir. Burada bu 

güncel meseleyi bir din bilgininin perspektifinden ele almamıza imkân vermesi 

bakımından anlam taşıyan Elmalılı’nın hem kişiliği hem de Metâlib ve Mezâhib’inin 

gerek yazılışının arka planı gerekse de içerisindeki görüşleri göz önünde 

bulundurulduğunda, onun zihin dünyasında felsefenin büyük bir ehemmiyete sahip 

olduğu açıkça görülmektedir. Çağdaş Türk düşüncesinde bir müfessir ve fakîh 

olarak tanınmış olmakla birlikte, sadece tefsir ve fıkıh ile değil, aynı zamanda felsefe 

ve mantık ile meşgul olan mütefekkir, Paul Janet’nin (ö. 1899) Histoire de La 

Philosophie: Les Problèmes Et Les Écoles adlı eserinin metafizik ve ilahiyat 

bölümlerinin tercümesi ile beraber başında mütercime ait kırk sayfalık bir dibâce ve 

sırası geldikçe mütercimin fikirlerini içeren haşiyelerden müteşekkil olan ve büyük 

bir ilgi ile karşılanarak uzun süre Dârülfünûn'da ders kitabı olarak okutulan Metâlib 

ve Mezâhib’in başında İslâm âlimi yetiştirmede felsefenin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Hayatın yeni ihtiyaç ve şartları mucibince İslâm'a hizmet ile 

mükellef olan dönemin din âlimlerinin yabancı lisan bilmedikleri gibi, felsefeyi ve 

bilimi tanımadıklarını ifade edip bu durumdan yakınan Elmalılı, Janet'nin söz 

konusu eserini, İslâm âlimlerinin felsefî akımlara dair bilgi eksikliklerini karşılaması 

ve onları bilimsel fikirleri dağınık vasıtalar içinde aramaktan müstağni kılması 

açısından son derece önemli bulmaktadır. Ona göre, din âlimlerinin bir vazifesi 

olarak, kelâm bilcümle felsefe ve bilim ile, fıkıh içtimai bilimler ile, hadis ve tefsir 

ahlak ve diğer ilimler ile ilişkilendirilerek geliştirilmelidir. Bu bağlamda, Metâlib ve 

Mezâhib ekseninde Elmalılı’nın anlayışına istikamet veren fikirleri mercek altına 

almak suretiyle, temel olarak "Günümüz yüksek din öğretiminde felsefe neden 

önemlidir?" sorusuna cevap ararken bu anlayışın bize sağlayacağı fikrî açılımların 

izini sürmekte ve ulaştığımız neticeleri maddeler halinde sunmaktayız. 
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DİN PSİKOLOJİSİ VE DİN EĞİTİMİ DERSLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKTE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (4-6 YAŞ 

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ERZURUM ÖRNEĞİ) 

 

Diyanet işleri başkanlığı, vatandaşlarının manevi değerleri ve eğitiminde ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla yaygın din eğitimine yönelik Kur’an Kursları düzenlemektedir. 

2013 yılında resmi olarak ilk adımları atılan 4-6 yaş Kur’an Kursları, temellerini 

değerler eğitimi üzerine bina etmektedir. Bu bağlamda değerlerin inşası noktasında 

inanç temelli bir yol izlemektedir. Ahlaki konular, iyilik, adalet, sorumluluk, 

doğruluk sabır, dua vb. konularda İslam dininin temel değerlerini günlük hayata 

entegre ederek daha anlamlı bir yaşayışın farkındalığını amaçlamaktadır. Rabbini, 

peygamberini, kitabını, dinini, insanları, kâinatı vb. evrensel konuları pedagojik 

yaklaşımla sunmaktadır. 

Hitap ettiği kitle alanı olan çocuklar bağlamında, çocuğun birçok yönden gelişimini 

etkileyen, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gibi eğitim sürecinin bileşenlerini 

uygulama noktasında, din psikolojisi ve din eğitiminin yöntem ve teknikleri yol 

gösterici bir unsurdur. Öğreticiler dini ve ahlaki eğitime, çocukta kişiliğin 

oluşmasına, şahsiyet inşasına, sosyokültürel bir kimlik kazanmasına yönelik 

eğitimleri daha işlevsel uygulayabilmeleri için gerekli formasyona sahip olmalıdırlar. 

Bu formasyon bilgi ve becerisi için ilahiyat eğitimde tefsir, fıkıh, kelam gibi Temel 

İslami İlimler kadar din eğitimi, din felsefesi, din psikolojisini içeren Felsefe ve Din 

Bilimlerine vukûfiyete de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla en kritik evre olan 

çocukluk döneminde ihtiyaç olan dini öğretim, hedef kitlenin temel özellikleri 

dikkate alınarak pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, din psikolojisinin alt konularından olan dini gelişim çocukluk dönemi 

oldukça önem arz etmektedir. Dini öğrenimin verildiği İlahiyat ve İslami İlimler 

Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin dini gelişim dersi almaları mesleki 

hayatlarına kazanım sağladığı gözlenmektedir. Bu doğrultuda 4-6 yaş Kur’an Kursu 

Öğreticilerine yönelik araştırma yapılması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel 

yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşmeyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Erzurum İl Müftülüğünde görev yapmakta olan 4-6 yaş Kur’an Kursu 

öğreticileri oluşturmaktadır. Kur’an Kursu öğreticilerinin İlahiyat ve İslami İlimler 

Fakültesi’nde görmüş oldukları din psikolojisi, din eğitimi dersinin kazanımları, 

dersin gerekliliği ve hizmet içi eğitimde bu derslere yönelik eğitime ne kadar ihtiyaç 

duyulduğuna yönelik görüşleri alınarak önerilerde bulunulmuştur. 

mailto:gsucu@bingol.edu.tr
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İLAHİYAT-İSLAMİ İLİMLER İKİLEMİNDE FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 

BÖLÜM DERSLERİ (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA) 

Ülkemizde yüksek din öğretimi, Cumhuriyetin kurulmasından sonra uygulamaya 

konulan Tevhid-i Tedrisat kanunu gereğince Darul-Fünun’da ilahiyat fakültesi 

açılmasıyla başlamıştır. 1925’te açılan İlahiyat fakültesi, laikliğin sıkı uygulanması, 

pozitivist ve pragmatist eğitim anlayışının hâkim olması gibi birtakım saiklerle 1933 

yılında kapatılmıştır. 1949 yılında Ankara üniversitesine bağlı olarak yeniden açılan 

ilahiyat fakültesiyle yeni bir döneme girilmiştir. Söz konusu dönemde İlahiyat 

fakülteleri çeşitli aşamalardan geçerek günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. 

Devam eden süreçte İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde farklı akademik 

yapılanmalara, bölümlenmelere gidilmiştir. 1983-91 yılları arasında fakülteler, tefsir-

hadis bölümü, kelam-İslam felsefesi, İslam medeniyeti ve sosyal bilimler şeklinde üç 

bölümlü bir yapıya sahipken 1991 yılından sonra Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve 

Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümleri olmak üzere 19 anabilim dalından 

oluşan bir yapılanmaya kavuşmuştur. 

2000’li yıllardan sonra artan İlahiyat fakülteleriyle birlikte fakültelerin misyonu, 

fonksiyonu ve müfredatları üzerinde durulmuş, bu amaçla çeşitli isimlendirmelere 

gidilerek yeni fakülteler açılmıştır. Yakın dönemde ise varlığını devam ettiren 

İlahiyat fakültelerinin İslami İlimler fakültelerine dönüştürülerek Temel İslam 

Bilimleri derslerinin arttırılması, felsefe grubu derslerinin azaltılması yönünde 

politikaların izlendiği görülmektedir. Müfredattaki niceliksel değişimlerin arkasında 

“nasıl bir ilahiyatçı” istenildiği sorusuna verilen cevaplar yatmaktadır. Dolayısıyla 

bu anlayışa karşılık olarak felsefe grubu derslerinin niceliksel olarak artıp 

eksilmesinden ziyade söz konusu fakültelerde felsefenin gerekli olup olmadığının ele 

alınması daha elzemdir. Bu noktada Felsefe grubu derslerinin varlığı, gerekliliği, 

kazanımları üzerinde yoğunlaşan tartışmalar her geçen gün artmakta, İlahiyat/İslami 

İlimler ikilemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu araştırmada İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümünde yer alan 

derslerin öğrenci görüşlerine dayalı incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel 

yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşmeyle sürdürülecektir. Araştırmanın 

çalışma grubunu kısa bir zaman önce İslami İlimler Fakültesine dönüştürülen Bingöl 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 

öğrencilerin bölüm derslerine ilişkin algıları, derslerin gerekliliği, ders kazanımları, 
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derslerin fonksiyonları, derslerin hiyerarşisi, ders hocaları, İlahiyat/İslami ilimler 

dönüşümüne dair görüşleri üzerinde durulacaktır. 
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MANTIK-FIKIH İLİŞKİSİ ÜZERİNE: YEMİN KEFARETLERİ HAKKINDA 

SADRÜŞŞERÎA’NIN MODAL ÖNERMELER ÜZERİNDEN GELİŞTİRDİĞİ 

YAKLAŞIM 

 

Gazzâlî (v. 505/1111) sonrası dönem söz konusu olduğunda mantık ilminin İslamî 

ilimlerin hemen tamamına etki ettiği yaygın olarak kabul edilen bir durumdur. Bu 

husus bir alet olarak mantığın diğer ilimlerde bilfiil kullanımına işaret etse de mantık 

ilminin diğer İslamî ilimler üzerindeki etkisinin boyutları ve teorik uzantıları henüz 

yeterince ele alınmamıştır. Örneğin Gazzâlî sonrasında fıkıh ilimlerinde sıkça 

kullanılan mantığın fıkhın meselelerini dönüştürmede ve delillerinin ele alınma 

tarzının değişmesindeki etkisini ortaya koymak ve yine bu tartışmalar neticesinde -

varsa- mantık ilminin alet olarak kullanımı ile birlikte fıkıh mezhepleri içinde ortaya 

çıkan alt ekollere dair tartışmaların izlerini takip etmek incelemeyi bekleyen 

konulardandır. Mantık ilminin fıkıh disiplinlerini değiştirip değiştirmediği, 

değiştirdiyse bile bu değişimin ne boyutta olduğu ve ne tür sonuçları doğurduğu 

ancak kuramsal ve kavramsal tahlillere ortaya konulabilir. 

Tüm bu sorulara cevap vermek için hususi örnekler bulmak ve bu örnekler 

üzerinden geç dönem fıkıh metinleri ile erken dönem fıkıh metinlerini mantık 

merkezli tahlil etmek gerekecektir. Bu çalışmada Sadrüşşerîa’nın (v. 747/1346) 

Şerhü’l-Vikâye isimli eserinden hareketle yemin bahislerini ve buna terettüp eden 

dini hükümleri modal önermeler bağlamında nasıl ele aldığı ortaya konulacaktır. 

Serahsî’nin (v. 571/1176) el-Mebsût isimli eseriyle karşılaştırma yapılarak 

Sadrüşşerîa’nın fıkıh tartışmalarında mantığı bilfiil nasıl kullanıldığı gösterilmeye 

çalışılacaktır. Söz konusu amaca matuf olarak mantıktaki meşrûta-i hassa modal 

önermenin anlamı ve yargısal içeriğinin ne demek olduğu tartışılacaktır. Ardından 

meşrûta-i hassa önerme türünün fıkıh usûlünde nasıl “el-hükmü ‘ale’ş-şey’i yedüllü 

‘alâ illiyyeti’l-me’haz (müştak kelime hakkında yargıda bulunmak, iştikak kökünün 

yargı illeti olduğuna delâlet eder)” ilkesine dönüştüğü ve bu durumun yemin 

kefaretlerinin anlaşılmasında nasıl belirleyici olduğu tartışılacaktır. Çalışmanın 

neticesinde hususi bir örnek üzerinden mantık ilminin fıkıh ile olan ilişkisi kuramsal 

ve kavramsal bir tahlil ile gösterilmeye çalışılacaktır. 
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