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EDİTÖRDEN

Çağdaş dünyanın yaşayan bireyleri olarak bizler, bir yandan küreselleşen dün-

yanın canlı tanığı olurken, diğer taraftan da onun sebep olduğu olumsuzluklarla 

yüzleşmenin kaçınılmaz ıstırabını bir arada yaşamaktayız. Böyle bir sürecin, küresel 

köyün tüm bireyleri kadar, dinî toplulukları açısından da önemli iddialar taşıyacağı 

açıktır. Küreselleşmeye eşlik eden modern ve post modern süreçler, bilimin sosyal ve 

entelektüel bir güç olarak yükselişiyle başlamış, son anlamda da geleneğe, otoriteye 

ve özellikle de dini olanına karşı bir başkaldırıya dönüşmüştür. Bu durum ekonomi 

ve teknolojinin bir yüceltilişine yol açarken, diğer taraftan da dinî değerlerin ikinci 

plana atılması, birey ve toplum yaşamından dışlanmasına giden sürecin başlangıcını 

oluşturmuştur. Modern insanın imgeleminde din, kof, hiçbir ümit ve geleceğe yönelik 

hiçbir vaat içermeyen bir anlamsızlığa mahkûm edildiğine göre, günümüz ilahiyat-

çıları için önemli bir görev, bunun böyle olmadığını bir şekilde ortaya koyabilmek, 

dini hayatın ileriye dönük, dinamik ve canlı bir seçenek oluşunun altını kalın çizgilere 

bir kez daha çizmek ve dinin, tam ve anlamlı yaşam talepleri için engel olmadığını 

göstermek olacaktır. Çünkü din hala mevcut tecrübemize katkı sağlamaya devam 

etmektedir ve bu nedenle yaşamı anlamlı kılmanın yollarından biridir. Dinin engin 

perspektifi içinde birey modern yaşamın doğurduğu belir sizlik, anlamsızlık ve tat-

minsizliği, böyle bir inanca sahip olarak yaşanabilir, belirli, anlamlı ve dinamik bir 

potansiyele dönüştürebilir. Zira son anlamda din, “dunyada oluş”un bir yoludur ve 

bir yaşam ideali vaat eder. Bu özelliği nedeniyle de insanların yaşamında önemli bir 

farklılık meydana getirecektir.
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Aslında Temel İlahiyat Bilimlerinin çoğu, amaçları itibarıyla büyük ölçüde temel 

dini anlatımların temellendirilmesi ve anlamlılığıyla ilgili görünmektedir ve genel 

görünümleri itibarıyla teoriktirler. İlahiyat araştırmalarının büyük ölçüde böylesine 

teorik bir çerçevede şekillenmesi, onun hayata, davranışa ve eyleme dönük yüzünü 

takdir edebilme gücünden yoksun bırakmıştır. Bu tutum, inancı tümüyle teorik bir 

yapıya büründürmüş, onun yaşama dönük yüzünü yok etmiş; Kur’an’ın inanç ile yaşam 

arasında kurmuş olduğu canlı, dinamik ve aktüel ilişkiyi, ilahiyat bilimlerinin soyut dil 

mantığı içerisinde işleyen bir “teolojik zevke” dönüştürmüştür. Dini düşünce tarihinde 

yürütülen tartışmaların pek çoğu, o dinin bağlılarının yaşamlarında herhangi bir pratik 

değişikliğe sebep olmadığı için, zamanla önemini yitirmiş ve unutulmuştur. Örneğin 

Kur’anın yaratılmış olup olmadığı meselesi, günümüz entelektüel çevrelerinde hiçbir 

pratik değer taşımayan, tarihsel bir teolojik fanteziden öteye geçmemektedir. 

İlahiyat araştırmalarında, küreselleşen dünyanın problemlerine ışık tutacak ve 

çağdaş insanın yaşamında fonksiyonel bir işlev görmesini sağlayacaksak, ufkumuzu 

genişletmek, onu herhangi bir kabulün dar kıskacına hapsedip sınırlamamak, gerçek-

liği arama sürecinde bütün alt kategorilerin ötesine uzanmak ve ufkumuzu evrensel/

küresel çerçeveye yerleştiren “global bir teoloji”ye ulaşmak hem gerekli hem de zorunlu 

görünüyor. Bir bakıma hakikat araştırmasında kendi benimizin ötelerine gidebilmek, 

metafizik düzlemde başkalarının beni olabilmek ve “mutlak ben”le bütünleşip evrensel-

leşmek anlamına de gelecektir. Öyleyse, burada geleneksel ilahiyat araştırmalarımızın 

temel amacına uygunluğundan ya da Kur’anın belirlediği ana ilkelere uygunluğundan 

ya da çağdaş insan için öneminden söz edeceksek, araştırma ufkumuzu, temellen-

dirme ve anlamlandırma şeklindeki işlevine açılım kazandırarak, onu İlahi alanı, 

beşeri düzlemi, evreni, davranış ve tutumları, iman-içi ve imanlar arası ilişkileri de 

açıklayabilecek genişlikte ele alabilmek son derece önem taşıyacaktır. Tam da bu nokta 

da ilahiyat araştırmalarını durağan olmaktan çok yüzü geleceğe dönük dinamik bir 

süreç olarak konumlandırmak, İlahiyatın temel konularının akademik bir olgu olarak 

araştırılmasının yanında, onları pratiğe dönük canlı bir seçenek kılabilmenin yönte-

mini de arayan disiplinler olarak tanımlamakta gerekli olacaktır.  İlahiyata özgü tüm 

disiplinlerin tarihi bir arka plana sahip olduğu dikkate alınırsa, ilahiyat araştırmasında 

zamanın, zeminin ya da içinde bulunulan sosyo-psikolojik koşullarda meydana gelen 

değişimin gerekline paralel olarak, gerekli zihni ve metodolojik değişimi gerçekleşti-

rebilmek de en az öncekiler kadar önem taşıyacaktır. Her an yeni kültürel girdilerin 

olması ya da kültürü oluşturan araçlar ve düşünce formlarının zamandan zamana 

farklılık arz etmesi nedeniyle, ortaçağ ilahiyat bilimleri için geçerli olan metodoloji, 

şimdinin ihtiyaçları açısından yeterli görülmeyebilir.  Bunun bilincinde olmak, tarihin 

belli döneminde oluşturulan ilahiyat disiplinlerinin bakış açılarını tartışırken, onların 

birer yorum ve bakış açısı oluşunun farkında olmayı ve yeniyi inşa ederken gelenek-
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sel inşaları reddetmek yerine en yüksek önem derecesinde tutmak ve gerektiğinde 

yeni bakış açıları geliştirebilmek açısından bize perspektif sağlayacaktır. Tarihî süreç 

içinde oluşan herhangi bir disiplin, eğer güncelliğini korumak, aktif bir güç oluşunu 

sürdürmek istiyorsa, sürekli değişen dünyada tutunacak bir yer edinmesi ve çevre-

sindeki gelişmeleri dikkate alıcı ve kendini bu değişimlere göre yeniden yapılandırıcı 

bir “pozitif bir tutum” benimsemesi kaçınılmazdır. Bütün bunlar gerçekleştirirken, 

ilahiyat ilimlerini temel amaçlarından saptırmadan, her çeşit biçimsel ve metodolojik 

değişime açık tutmak belki de başlangıç noktasını oluşturacaktır. 

Dini düşüncenin gelişimi ve çağdaş insanın problemlerine ışık tutmayı hedefleyen 

dergimizin bu sayısında da konusu itibarıyla birbirinden farklı olmakla birlikte, farklı 

bakış açılarından dini tefekkürümüze ve anlam arayışıma katkı sağlamayı amaçlayan 

birbirinden değerli çalışmalar yer almaktadır. Bu sayımız, geleneksel yorumbilimin 

önemli tartışma konularından biri olan Kur’an’da nesih ve buna delil teşkil eden ayet-

lerin mana açısından değerlendirilmesini merkeze alan M. Zeki Duman’ın makalesiyle 

başlamaktadır. Bunu Mustafa Karagöz’ün “Kur’an-ı Anlama ve Tercümede Yöntem 

Sorunu” isimli çalışması izlemekte ve Kur’anın anlaşılmasını merkeze alması ve bir 

metodoloji önermesi itibarıyla adeta bir önceki çalışmayı bütünleyici bir görünüm 

arz etmektedir. Bunları izleyen çalışmada Davut İltaş, tarihi süreç içerisinde Kelam 

ve Fıkıh disiplinleri arasındaki bir yöntem ayrışması sorununu irdelemektedir. Bu 

çalışmaya ise Sabri Erturhan’ın yine çağdaş insanının gündelik yaşamında sık sık 

tartışma konusu yapılan havyan öldürmeyle ilgili fıkhı tartışmalara yer vermektedir. 

“Büveyhiler’in Mezhebi Eğilimleri/Politikaları Üzerine” isimli çalışmasında Muhar-

rem Akoğlu, Kuzey İran bölgelerinde ortaya çıkan ve Şii düşünceye nispet edilen 

Büveyhiler’in mezhebi eğilimlerini toplumsal arkaplan ve siyasal şartlar açısından 

ortaya koymaya çalışmaktadır. “Hıristiyan ve İslamda Meleklerin Varlık ve Kısımları” 

isimli çalışmasında Murat Serdar, semavi dinlerin temel ve ortak inançları arasında 

yer alan meleklerin varlık ve kısımlarını ele almaktadır. Celal Türer, “Pragmatizmin 

Doğruluk Evi” isimli çalışmasında, pragmatistlerin “doğruluk” kavramına yakla-

şımlarını tahlil etmektedir. Onlar doğruluk kavramının soyut ve boş kullanımını 

eleştirerek, belli bir doğruluk kuramı önerir ve doğruluk terimini yaşamda meydana 

getirdiği pratik değişiklik/fayda açısından temellendirirler. Bunu takip eden çalışma da 

Ramazan Adıbelli, geçmiş yüzyılın önemli dinler tarihçilerinden biri olan Eliade’nin 

Türkçemize kazandırılan Din Bilimiyle ilgili çalışmalarının tanıtımını yapmakta ve 

değerlendirmektedir. Salih Yalın “Şehrezuri’de Aile Ahlakı” isimli çalışmasında aile 

ahlakını, Şehrezuri’nin bakış açısından ele almaktadır. Bu çalışmayı Metin Parıldı’nın 

bir belagat terimi olarak ele alınan gulüv terimini ele aldığı “Arap Dilinde Gulüv” 

isimli çalışması ve Hasan Taşdelen’in “Meydânî’nin Mecme‘u’l-Emsâl’i Çerçevesinde 

Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler” isimli çalışması izlemektedir. Dergimizin bu 
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sayısında son iki çalışmadan birini Hüseyin Arak’ın “Thomas Mann‘ın Venedik’te 

Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı” oluştururken; Ali Çavuşoğlu’nun “Kıyafet İlmi 

Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi /Fizyonomi İzleri” isimli çalışmasıyla da dergimiz 

tamamlanmaktadır. 

Dergimizin bir sonraki sayısında yeniden buluşma dileğimizle birlikte, yapılan 

araştırmaların, gösterilen emek ve çabanın Yüce Allah nezdinde boşa gitmeyeceği 

ümidiyle, günümüz insanın anlamlı yaşam talebine ve entelektüel hayatımıza katkı 

sağlamasını temenni ediyoruz. Dileğimiz, okuyucumuzun gösterilen bu emek ve 

çabanın bilincinde olarak her araştırmayı tetkik etmesi, tefekkür etmesi ve bunun 

sonucunda en azından dün sahip olduğundan daha canlı ve yeni bir bakış açısıyla, 

geleceğe bu aydınlık pencereden bakabilmesi ve dünyamızın küreselleşen girdabında 

hayatı kendisi ve insanlık için daha anlamlı kılabilmesidir. 
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