
slâmî Araştırmalar Dergisi 1986’dan bu yana kesintisiz biçimde yayınlanmaya
devam etmiş olan köklü bir yayın organıdır. Ülkemizde İlahiyat alanındaki bilim-
sel ve entelektüel birikimi, akademik bir üslup ve tarz içinde Türk kamuoyuna

sunma başarısı göstermiş en eski dergilerimizden biridir. Akademik düşüncenin yanında
ülkemizde boy gösteren İslam düşüncesinin gelişimine de katkı sağlamış, sağlamaya
devam etmektedir. İslam düşüncesinin klasik ve modern problemlerinin ele alındığı,
tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir düşünce platformu niteliğini elde et-
miştir. Titiz yayın politikası ve kalitesi sayesinde bundan sonra da katkı sunmayı sür-
dürecektir.

Bu sayıda okuyucu, İslâmî Araştırmalar Dergisi’nin “Kelam” özel sayısı ile buluşturul-
maktadır. Kelam ilmi, gerek kapsamı gerek potansiyeli gerekse de yöntemi açısından
İslam düşünce geleneğini tanıma, tanımlama, eleştirme ve yenileme açılarından hassas
bir özellik taşımaktadır. İslam toplumunun ilk problemlerinin öncelikle Kelam ilminin
ortaya çıkmasını sağladığını, daha doğrusu zorladığını düşünebiliriz. Büyük günah işle-
yen Müslümanın durumunun tanımlanması, kader ve insan özgürlüğü, insan fiillerinin
ortaya çıkması, Allah’ın zâtı ve sıfatları, Kur’an’ın ontolojik statüsü, nübüvvet ile ilgili
Kelam ilminin doğrudan alanına giren ya da imamet-hilafet, din-siyaset gibi konular,
çağlar geçmesine rağmen gündemden düşmemiştir. Eski kelam konularının yanında
Müslüman toplumunun değişim ve dönüşümüne bağlı olarak yeni problemler ortaya
çıkmıştır. Günümüzde Müslüman dünyasının zihniyet, değer, eylem-amel gibi temel
teolojik sorunlarının anlaşılmasında ve çözümlenmesinde Kelam ilminin büyük katkısı
olacaktır.

Bu sayıda kelam ilminin alanına giren belirli ve özel bir konu yerine, geleneksel ve çağ-
daş sayılabilecek teolojik konu ve kavramların analiz edildiği, tartışıldığı ve önerilerin
sunulduğu çalışmalara yer verilmiştir. Müslüman zihninin yeniden inşasında kelam il-
minin rolü, insanın doğası, Kelam’da yöntem sorunu, Ehl-i Kitap ile olan polemikler,
Mesih kavramı, Musa-ledünni ilim sahibi arasındaki ilişkinin hüsün-kubuh bağlamında
analizi, kötülük sorunu, siyasal içerikli rivayetlerin Sünniliği kurması, Hanefî kültürü-
nün sınırları, Eşari kelam sisteminde insanın fiilleri, kelam açısından çevre gibi konu-
larda değerli kelam alanında çalışan akademisyenlerin emek ürünü makaleleri okuyucu
ile buluşmaktadır. Bunun yanında klasik bir itikad eserinin çevirisi ve kitap tanıtımları
yer almaktadır.

“Kelam” özel sayısına katkıda bulunan tüm akademisyenlere, makalelerin bilimsel de-
ğerlendirilmesinde katkı sunan değerli hakemlerimize ve ayrıca çalışmaların takibinde
titizlikle çalışan ve derginin yayına hazırlanmasında büyük emeği geçen Ayfer KOÇ’a
da yürekten teşekkür ederim. Dergide yayınlanan makalelerin yeni bilimsel çalışmaları
tetiklemesi umuduyla...
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