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EL-LÜMA’
EBU NASR SERRAC
Ekrem Demirli
10.10.2016

Klasik Düşünce Okulu, 2016 yaz döneminde başladığı Ebu Nasr Serrac et-Tûsî’nin el-Lumâ
adlı eserine güz döneminde de devam ediyor. el-Lüma’nın yedinci dersinde tasavvufun
en önemli konularından biri olan ‘’Velâyet’’ bahsi ve bununla ilişkili olarak mucize-kerâmet,
nebî-velî meseleleri ele alındı.

KİTABÜ’L İRŞÂD, EL-CÜVEYNÎ
Ömer Türker
11.10.2016

Klasik Düşünce Okulu, yaz programında başladığı el-Cüveynî’nin “Kitabü’l-İrşad”
seminerlerine güz döneminde de devam ediyor. Eser, Hayrettin Nebi Güdekli,
Murat Kaş ve Ömer Türker tarafından yaz seminerlerinde okutuldu. Kitabın son
başlıklarından olan “Sem’iyyat” bahisleri güz döneminin ilk iki haftasında
Ömer Türker tarafından işlenip nihayete erdirildi.

EL-FUSÛL Fİ’L-USÛL, EL-CASSAS
Hasan Hacak, Abdullah Kahraman,
İrfan İnce, Ahmet Hamdi Furat
13.10.2016

Klasik Düşünce Okulu 2016 bahar döneminde İmam Şafiî’nin er-Risale adlı eseriyle başladığı
fıkıh usûlü okumalarına el-Cassâs’ın el-Fusûl Fi’l-Usûl eseri ile devam etmektedir. İlk teknik
fıkıh usûlü metni şeklinde düşünebileceğimiz bu eser alanının en önemli isimleri tarafından
tercüme edildi. İlk derste fıkıh usûlünün temel kavramları ele alınmış ve eş-Şafiî - el-Cassâs
karşılıklı okuması yapılmıştır. Öğrencilerin sürekli katılımıyla interaktif olarak işlenen derste
el-Cassâs’ın Hanefî kanadı nasıl perçinlediği görülmüştür.

EL-LÜMA’
EBU NASR SERRAC
Hacı Bayram Başer
17.10.2016

el-Lüma’nın sekizinci dersinde tasavvufun en hacimli konusu olan ‘’Tasavvufta adab’’ konusu
bilgi-eylem-bilgi teorisi üzerinden ele alınmıştır. Kitaptan pasajlar okunarak konu daha açık
hale getirilmiştir. Bu şekilde sonlandırılan kitap ile katılımcılar; tasavvufun diğer ilimler ile
ilişkisine aşinalık kazanmışlardır.
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KİTÂBU USÛLİ’D-DÎN,
ABDULKAHİR EL-BAĞDADİ
Ömer Türker
18.10.2016

Klasik Düşünce Okulu bahar döneminde başladığı kelam okumalarına el-Cüveynî’den sonra
yine bir Eşarî olan Bağdadî’nin Türkçe’ye ‘’Ehl-i Sünnet Akaidi’’ olarak tercüme edilen
Usûli’d-Din kitabı ile devam ediyor. Katılımcılar söz konusu eser üzerinden Kitabu’l- İrşad
kitabında işlenen temaları daha ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanı elde edecek.

EŞ-ŞEMSİYYE, KÂTİBÎ
Mehmet Özturan
19.10.2016

Klasik Düşünce Okulu İsagoci’den sonra mantık okumalarına er-Risâletü’ş-Şemsiyye ile
devam etti. el-Kâtibî’nin bu eseri temelde İsagoci ile aynı konuları ihtiva etse de, daha
mufassal olması bakımından ondan ayrılmaktadır.

İSAGOCÎ
Eşref Altaş
20.10.2016

Klasik Düşünce Okulu’nun 2016 Güz dönemi klasik mantık metinleriyle başladı. İslam aleminde
uzun yıllar okutulan el-Ebherî’nin İsagoci adlı eseri mantıkta okutulan ilk eser oldu. Birinci derste
mantık disiplinine imkan veren tarihsel şartlar ve mantığın temelde neyi konu edinip, neyi
amaçladığı; ikinci derste tasavvur ve tasdik konuları işlenerek iki seminerde nihayete erdirildi.

KDODefter’i yayına hazırlayan öğrenciler: Ayşe Coşkun, Gökhan Orhan, Hülya Küçük

