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2002 yılında araştırma ve planlamanın ardından 2003’te yayına başla--
yan Bilimname dergisi elinizdeki 13ncü ve baskısı hazır olan 14ncü sayıları 
ile, yayın süreci içindeki ufak aksamalar nedeniyle kaybettiği zamanı tekrar 
kazanmış bulunuyor.  Bilimname, 2007 sonu itibarıyle beş yılı tamamlamış 
bir dergi olarak geleceğe daha güvenle bakmakta; değerli bilim adamlarımızın 
dergiye yazılarıyla katkı sağlarken dikkate aldıkları beş yıllık dergi statüsünü 
de kazanmış bulunmaktadır.

Bilimname, değerli yazarlarımıza, hakemlerimize, makalelerin dergiye 
ilk gelişinden baskıya ve oradan da okurlara ulaşmasına kadar uzanan çizgide 
emeği geçenlere ve abone olarak desteklerini sürdüren okurlarımıza büyük 
minnet borçludur. Çizgisini hiç değiştirmeden yayın hayatına devam eden 
bilimnamenin bu başarısında en büyük katkı hiç şüphesiz bilimsel deneyim--
lerini aktardıkları yazılarıyla yazarlar olmuştur. Dergiye olan teveccühün 
devamının, derginin kalitesinin artmasına ve hayatiyetinin sürmesine katkı 
sağlayacağı muhakkaktır.   

Bilimname, sosyal konulu bir dergidir ve kendisini sosyal bilimler içinde 
belirli bir alanla kısıtlamamıştır. Bu bakımdan şimdiye kadar dergide yayınlanan 
yazılara baktığımızda ilahiyat ağırlıklı olmak üzere iktisat, edebiyat, felsefe, dil 
ve tarih alanlarında da makalelerin olduğunu görürüz. Bu sayıda da benzer bir 
çeşitlilik karşımıza çıkmaktadır.  

Bilimname’nin bu sayısı karma konulardan oluşmaktadır: Doç. Dr. Bedri 
Gencer tarafından kaleme alınan ilk makalede 19. asırda İngiliz sömürgeciliği 
ve Osmanlı aleyhtarı propagandaları karşısında Sava Paşa tarafından ortaya 
atılan ve Fransızca olarak yazılan tabii hukuk teorisi incelenmektedir. İkinci 
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yazı Doç. Dr. Celalettin Çelik’e aittir. Bu makalede o, teolojik ve felsef î düşünce 
sistemlerinin tartıştığı «ilahî adalet» veya teknik ifadesiyle «teodise» konusuna 
sosyolojik bir açıdan bakmaktadır. Bu konunun farklı toplumlarda değişik 
boyutta ele alınması dinlerin farklı Tanrı anlayışlarına bağlanmakta, antropoljik 
boyutun da teodise konusunda ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Dr. Davut İltaş’ın ele aldığı konu ise bir eser değerlendirmesidir. Fıkıh literatü--
ründe hilafiyat başlığı altında incelenen eserlerden Zencânî’nin Tahrîcu’l-Fürû 
adlı eseri, izlediği yöntem açısından dikkat çekmektedir. Eseri değerlendirme 
yöntemi olarak yazar, Zencânî’nin bu eseri ile Debûsî’nin Te’sîsu’n-Nazar adlı 
eseri karşılaştırılmaktadır. Dördüncü yazıda Dr. Salim Özer, hakikat ve mecaz 
kavramlarının fıkıh usûlündeki kullanımlarını ayrıntılı olarak ele almaktadır. 
Beşinci makale olarak, Prof. Dr. Sebahattin Samur, 18-19. yüzyıllara ait bir 
kesiti bizlere sunmakta, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Sosyal politikaları, Mısır 
çevresinde elde ettiği başarılar özetli bir şekilde anlatılmaktadır. Bir sonraki 
yazı, Okutman Ayhan Kuşçuluo’nun, 16ncı yüzyıl Japonya’sındaki misyoner 
çalışmaları ve oradaki Hıristiyanlaştırma hareketlerinin ticaretle ilişkisini ele 
alan çalışmasıdır. Yedinci makalede Dr. Kadir Kınar’ın Kisaî ve görüşlerini ele 
aldığı kapsamlı bir yazıdır. Yazı hacmi sebebiyle ikiye bölünmüştür. Sekizinci 
yazı bir çeviri makaledir. Bir ekip çalışması olan ve Dr. Mehmet Dağ’ın çevir--
diği bu makalede eski nüsha yazıların tarihinin bilimsel tespit yöntemlerinden 
bahsedilmekte ve Kur’an yazmalarına bu gözle bakılmaktadır. Son çalışma ise 
bir kitap tanıtımıdır. Dr. Hasan Yavuzer’in Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı isimli eseri, Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi Ecer tarafından tanıtıl--
maktadır. 

 Daha nice sayılarımızda buluşmak dileğiyle...
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