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EDİTÖR’DEN 

 
Değerli bilimname okuyucuları, 

Onuncu yılımızın birinci sayısıyla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Bilim dünyasının değerli katkılarıyla dergimiz, yirmi ikinci 
sayıya ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu sayıda da on iki telif, ikişer de çeviri ve kitap tanıtımı olmak üzere on 
altı adet yazıyı beğenilerinize sunuyoruz. 

Yavuz Fırat tarafından kaleme alınan “Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme 
ve Anlamını Öğrenme Üzerine” isimli makale, Kur’an’ı Kerimin okunuşunun 
önemine dikkat çeken ve onun lafzının da manası gibi ayrı bir kıymeti haiz 
olduğunu anlatan bir çalışmadır. 

Muhittin Kapanşahin, “Hârûn Reşîd Dönemi İsyanlari” isimli makalesinde 
Abbasilerin en meşhur halifesi döneminde Şam, Horasan, Suriye bölgesi ve 
Afrika’da meydana gelen isyanları araştırıp okuyucuya sunmuştur.   

Mehmet Demirci, “Hamdi Yazır’da Hak Kavramı” isimli makalede Yazır’ın 
fikirlerinde ve eserlerinde önemli ve etkin olan hak kavramını ele alıp 
incelemiştir. 

Abdulkadir Bayam, “Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili ve Edebiyatı Unsurlarının 
İncelenmesi” adını taşıyan makalesi, Muallim Nâci’ye ait olan Lugat-ı Nâcî’nin 
Arap dili ve edebiyatı açısından taşıdığı önemi ortaya koyan bir çalışmadır. 

Mustafa Canlı, “Hadislerde İcâz, İtnâb ve Musâvât” isimli çalışmasında, 
Arabın en fasihi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerde yer alan edebi 
sanatlardan üçünü incelemiştir. 

Nihat Uzun’un “Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi” isimli 
makalesi, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve bazı ashabdan (r.a.) gelen tefsir nitelikli 
rivayetlerin ayetlerin bağlamıyla ilişkisini tartışıldığı bir çalışmadır. 
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Hüseyin Günday, “Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk” isimli 
makalede ilk kuşak Müslümanlarında mizahın seçkin örneklerini veren İbn Ebû 
‘Atîk’e ait olan mizah anekdotlarını incelemektedir. 

Mehmet Dalkılıç’a ait “Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: 
Abdurrahmân bin Muhammed bin El-Eş'as İsyanı” isimli makalede, 
Abdurrahmân bin Muhammed bin el-Eş'as’ın tarafından başlatılan ve Emevi 
Devleti’nin yapısını derinden sarsan en tehlikeli muhalif hareketlerden birisi 
ele alınıp incelenmiştir. 

İdris Türk’ün kaleme aldığı “Abdest ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili 
Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri” isimli makale, temizlik olmasının yanında 
niyetle müstakil birer ibadet halini alan abdest ve guslün bâtınî anlamları 
üzerinde durulmuştur. 

Fatih İbiş, “Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-u Zihnînin Ontik Konumu” 
makalede, dışsal ve düşünsel iki temel varlık alanı bağlamında düşüncenin 
ontik konumuna açıklık getirmektedir. 

Erol Erkan, “Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri” isimli 
makalesinde din derneklerinin konumunu ve fonksiyonunu incelemektedir. 

Sami Kilinçli, “Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-i Kitap ile İlişkileri” 
makalede müminlerle Ehl-i Kitap arasındaki ilişkilerin Mekke döneminde nazil 
olan ayetlerdeki yansımasını ele alıp incelemektedir. 

Bu sayıda iki çeviri makale yer almaktadır. Bunlardan birisi, M. Mustafa 
Çakmaklıoğlu’nun “Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir 
Polemiğin Epistemolojik Boyutları” isimli çevirisi; diğeri de Mustafa Koç’un 
“Maneviyât ile Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler 
Üzerine Bir Uygulama” isimli çevirisidir. Yine bu sayımızda iki kitap tanıtımı 
bulunmaktadır. 

Bu sayımızla sizleri baş başa bırakırken yeni sayımızda tekrar buluşmayı 
ümit ediyoruz.  

Yrd. Doç. Dr. Şahin Güven 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

sahinguven@erciyes.edu.tr 
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