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ET-TA’ARRUF, KELÂBÂZÎ
Ekrem Demirli
30.11.2016

Ekrem Demirli hoca koordinatörlüğünde Taarruf okumalarının dördüncüsünü ifa etmiş bulunmaktayız.
Geçen hafta sahv-sekr problematiği üzerinden tasavvufun kimliği ve tasavvufun diğer bilimlerle olan ilişkisi
ele alındı. Bu derste de yine iki konu üzerinden dersi sürdürdük. İlk olarak İslam düşünce tarihi yazımında
tasavvuf-kelam-felsefe şeklindeki tasnifin “aklın kullanımı” üzerinden belirlenmesi değerlendirildi. İkinci olarak
da tasavvufun haller ve makamlar bahsinden hareketle tasavvufun temel yargısı olan yolun, insan doğasının
ve öğretinin objektif olduğu tespit edildi. Bu bakımdan literatürün tasavvufu, felsefe ve kelama göre bilim
olamamış, hakikatin elde edilmesinin sübjektifliğini iddia eden “hal ilmi” olarak aktarılması reddedilerek,
mevzusu, mesaili olan müstakil bir bilim olarak kabul edildi.

KİTÂBU USÛLİ’D-DÎN,
ABDULKAHİR EL-BAĞDADİ
Ömer Türker
02.12.2016

Ömer Türker hoca ile sürdürdüğümüz Usûli’d-din okumalarına devam ediyoruz. Geçen derste peygamberlik
konusunu konuşmuş ve bununla ilişkili olarak mucize konusuna da değinmiştik. Bu derste ise öncelikle mucize
konusuna kaldığımız yerden devam ettik ve akabinde teklif konusunu ele aldık. Kuran’ın mucize olmasında İslam
düşüncesinde genel kabul gören iki teori olan Sünni alim ve belagat ilminin kurucusu kabul edilen Abdülkahir
Cürcani’nin nazım teorisini ve Mutezili alimlerden Nazzam’ın Sarfe teorisini ele aldık. Dersin ikinci bölümünde,
teklif konusu çerçevesinde teklifin niçin iyi ve güzel olduğu ve yine teklif konusuyla bağlantılı olan Kuran’ın
mahlukiyeti konularını Mutezile-Ehli Sünnet gelenekleri açısından mukayeseli bir şekilde ele aldık.

EL-FUSÛL Fİ’L-USÛL, EL-CASSAS
Hasan Hacak
02.12.2016

Fıkıh usulü okumalarımıza Hanefi usulcü Cessas’ın El-Fusûl fi’l-Usûl eseriyle ve Hasan Hacak hocanın
koordinatörlüğünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen derste beyan konusuna giriş yaparak,
beyanın tanımı ve türleri üzerinde durmuştuk. Bu derste ise tamamiyle beyanın bir türü olan nesih üzerinde
durduk. Cessas’ın neshi genel sözlük kullanımından tamamen farklı bir anlamda “bir hükmün yürürlükte kalma
süresinin belirlenmesi” olarak vaz ettiğini gördük. Cessas’ın bu tanımından hareketle öncelikle kelami bir
konu olan kelimelerin lugattaki anlamından ayrı şer’i anlamların olup olmayacağını Eşari-Mutezile mezhepleri
bağlamında tartıştık ve yine Şafiîler’in neshi “hükmün iptali-ref’ul hukm” olarak kabul etmesinin Cessas
tarafından kelami olarak nasıl eleştirildiği üzerinde durduk. Son olarak neshin cevazı ve neshin türlerinden
biri olan Kuran’ın Sünnet’i neshetmesi üzerinde durduk.

EŞ-ŞEMSİYYE, KÂTİBÎ
Harun Kuşlu
03.12.2016

Katibi’nin Şemsiyye’si ile sürdürdüğümüz klasik İslam mantığı okumalarına Harun Kuşlu hoca ile
devam ediyoruz. Geçen derste mantığın tasdikat kısmının mebadisi olan önermelere geçmiş
ve önermelerin türlerini, önermelerde nitelik ve nicelik konularını ele almıştık. Bu hafta,
dersin birinci bölümünde İslam mantığının çok büyük ilerleme kaydettiği “önermelerde kip”
konusunu ele aldık ve bu konu üzerinden İbn Sinacı mantığın hangi noktalarda Aristotelesçi
mantıktan ayrıştığını tespit ettik. Dersin ikinci bölümünde ise şartlı önerme türlerini işledik.
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