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EDİTÖRDEN

Değerli Bilimname okurları,
Bu sayımızla 18. defa sizlerle birlikteyiz. Bilimname’nin yılda iki sayı olarak çıktığı 

göz önünde tutulursa, 2010 yılının ilk sayısına hızlı başladığımızı söyleyebiliriz. Bunu 
yazarlarımızın dergimize olan teveccühüne borçluyuz.  

Bilimname elinizdeki bu sayı ile sekizinci yayın yılına başlamaktadır.  Dergimiz 
2003 yılından beri aksamadan yayın hayatını devam ettirmektedir ve Yüksek Öğre-
tim Kurumu’nun hakemli dergi kriterini tamamlayalı 3 yılı geçmiş bulunmaktadır.  
Bilimname’yi hem içerik hem de baskı kalitesi konusunda en üst düzeyde tutmak bizim 
amacımızdır. Bu tek taraflı bir çalışma olamaz elbette. Bu bakımdan siz okurlarımızın 
değerli katkı ve önerilerini her zaman beklemekteyiz. 

Bu sayımızda islam tarihi, tefsir, arap dili ve edebiyatı, eğitim, kelam ve ahlak 
konularında makaleler ve bir makale çevirisi bulunmaktadır.  İlk makale, Bedir Savaşı 
Çerçevesinde Bazı Mülahazalar, Bedir savaşı çerçevesindeki olaylara dair rivayetler 
üzerinde tahlilî bir çalışmadır.  Yazıda, bu rivayetlerde bulunan kimi ifadelerin abartılı 
olduğundan bahsedilmektedir. İkinci makale, Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili, 
Kur’an için yapılmış olan tanımları ele alıp sorgulayan bir yazıdır. Kur’an’a dair yapılmış 
tanımların değerlendirilmesi esnasında onların ne zaman yapıldıklarının önemi bu 
yazıda vurgulanmaktadır. Üçüncü makale, Adem’in Cennetten Yeryüzüne İnişi, Bakara 
suresi 30-39. ayetleri ele almaktadır. Makalede meleklerin sorusu, Adem’in cennette 
bulunuşunun anlamı, yeryüzüne iniş sebebi gibi konular ele alınmaktadır. Dördüncü 
makale, İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler, Kur’an’ın yasak-
ladığı net biçimde anlaşılan içkilerle hakkında şüphe duyulanlar (özellikle de nebiz) 
arasındaki farklar, bu konuda mezhepler arasındaki ihtilaflar ele alınmaktadır. Beşinci 
makalede, Tabiûn/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri, tefsir tarihinde önemli bir dönemi 
oluşturan tabiilerin önde gelenleri, yöntemleri ve tefsirlerinin değeri anlatılmaktadır. 
Altıncı makale, Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebi-
yatına Genel Bir Bakış, Fransız işgali esnasında Kuzey Afrika ülkelerinde sürdürülen 
sömürge faaliyetleri çerçevesinde Arap dili ve edebiyatının başına gelenler örneklerle 
anlatılmaktadır.  Yedinci makale, Hak Dini Kur’an Dilindeki Arapça Şiirlerin Temel 
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Kaynaklarla Mukayesesi, Elmalılı tefsirindeki şiirler çerçevesinde kapsamlı bir çalış-
madır. Makalenin hacmi dolayısıyla devamı bir sonraki sayıya bırakılmıştır. Sekizinci 
makale, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Örneği, bir anket çalışması temelinde ilahiyat fakültelerinin tercih 
edilme sebeplerini incelemektedir. Dokuzuncu, Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi: 
Tahlîlî bir Yaklaşım başlıklı makalede Âlî’nin bizzat görmediği fakat görenlerden 
işittiği bu şehzadenin öldürülme olayını Mustafa Çelebi’nin anlatışından daha farklı 
yansıtması ve sebepleri incelenmektedir. Onuncu makale, Dihlevî’ye Göre İslam’ın 
Sembolleri/Şeâir-i İslam, simgelerin ve sembollerin arkasında yatan hakikatlere işaret 
etmekte ve İslam dinindeki sembollerden örnekler göstermektedir. Onbirinci yazıda 
ise Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri incelenmekte, eserin değeri 
ifade edilerek içeriği hakkında bilgiler verilmektedir. 

Daha nice sayılarda buluşmak dileğiyle...
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