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EDİTÖR’DEN 

 
Değerli bilimname okuyucuları, 

Gerek bilimname ailesi, gerekse İlahiyat camiası olarak, dergimizin “İlahiyat 
Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)” adına sahibi olan merhum Prof. Dr. M. Zeki DUMAN 
hocamızı, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın tarifi imkânsız 
üzüntüsünü yaşamaktayız. M. Zeki DUMAN, hem İlahiyat Fakültemizin değerli bir 
hocası olarak yetiştirdiği talebeleri ve yazdığı eserleriyle, hem de ifa ettiği Dekanlık 
görevi süresince Fakültemize yaptığı ve yapılmasına aracılık ettiği maddi ve manevi 
katkılarıyla hep hayırla yâd edilecektir. Biz de bilimname ailesi olarak merhum 
hocamızı rahmetle anıyor; ailesi, yakınları, talebeleri ve bütün sevenlerine sabr-ı 
cemil diliyoruz. 

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren “Düşünce Platformu” olma hedefine 
emin adımlarla ilerleyen dergimiz, 24. sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Gerek 
yazılarıyla, gerekse hakem olarak dergimize katkı sağlayan bütün akademisyen ve 
ilim adamlarımıza teşekkür ederiz.  

Bu sayımızda toplam on bir yazı bulunmaktadır. Bunlardan sekiz tanesi telif 
makale, bir tanesi çeviri, iki tanesi de kitap tanıtımıdır.  

Dergimizin ilk makalesi Salih YALIN’a aittir. “Şirvâni’de Ahlak ve Siyaset” isimli 
makalesinde Yalın, öncelikle Şirvâni hakkında bilgi vermiş, daha sonra da Şirvânî’nin 
ahlak ve siyasete ilişkin düşüncelerini ana hatlarıyla üç başlık altında ele almıştır: 
Ahlak İlmi, Ev İdaresi ya da Aile Ahlakı ve Siyaset İlmi. 

“Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi” başlığını 
taşıyan ikinci makalede Harun IŞIK, Nusayriliğin inanç ve ibadet esaslarını tanıtmak 
amacıyla bizzat Nusayriler tarafından kaleme alınan “Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-
Nusayriyye” isimli eserden hareketle Nusayri inanç sistemi hakkında bilgiler verip 
kimi değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Yüksel ÇELİK, “Seyyid Şerîf Cürcânî ve «el-Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh» Adlı Eseri” 
ismini taşıyan makalesinde, öncelikle Seyyid Şerif Cürcânî hakkında bilgi 
vermektedir. Daha sonra ise, es-Sekkâkî’nin (ö.626/1229) kaleme aldığı Miftâhu'l-
‘Ulûm adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü bölümüne Seyyid Şerîf Cürcânî’nin yazmış 
olduğu el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh isimli şerhinin birçok açıdan incelemesini 
yapmakta ve Arap dili ve belâgatı açısından taşıdığı öneme atıfta bulunmaktadır. 

Halil HACIMÜFTÜOĞLU’nun kaleme aldığı dördüncü makalede, Kur’ân-ı Kerim 
ve Hadis-i Şeriflerde Allah’ın bir sıfatı olarak geçen “Rabb” kavramı ve buna bağlı 
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olarak “Rukû” ve “Secde” Fiillerinin tahsisi meselesi işlenmektedir. Makale,  
“Kur’ân’da ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ ile ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi” 
adını taşımaktadır. 

Arapça olarak yazılan beşinci makale, Amir Muhammed SELİM’e aittir.  

“ -الصياغة واملدلول - اجلملة الطلبية يف عربية التوراة ” (Tevrat İbranicesinde Talep Cümleleri) ismini 
taşıyan makalesinde Selim, öncelikle İbranice’de istek (talep-inşa) ifade eden 
üslupların, sözün hedefine ve kastedilen maksatlara göre çeşitlilik gösterdiğini ifade 
etmektedir. Ayrıca Tevrat İbranicesinin, çeşitli istek üslupları barındıran zengin 
edebi sanatları ihtiva etmesi bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu dile 
getirmektedir.  

Emrullah FATİŞ’in “Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut ve Marut 
Problemi” adındaki makalesi ise, Bakara sûresinin 102. Âyetinde geçen Harut ve 
Marut’un melek olup olmadıkları ve bu bağlamda yapılan çeşitli değerlendirmeleri 
Kelâmî açıdan ele alarak değerlendirmektedir. 

Ali Kürşat TURGUT, “Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları ve Demokrasi 
Hakkındaki Görüşleri” adlı makalesinde, Meşşâî filozoflarının siyaset felsefeleri 
bağlamında onların devlet anlayışları ve demokrasi hakkındaki görüşlerini ele 
almaktadır. 

Dergimizin son telif makalesi de Harun IŞIK’a aittir. “Gazali’nin Tövbe Algısı” 
ismini taşıyan makalenin amacı, yaratılışı gereği günah işleme temayülü bulunan 
insanın ahiret hayatında kurtuluşa ulaşmasında son derece önemli bir fonksiyona 
sahip olan tövbenin doğası ve unsurlarına Gazâli’nin nasıl bir bakış açısı sergilediğini 
araştırmaktır. 

Dergimizin çeviri yazısı “Mantık ve Bilgi Teorisi” adını taşımaktadır. Yazar Majid 
Fakhry’nin, Averroes - His Life Works and Influence, Oneworld Publications, (Oxford 
2008) ismini taşıyan eserinin 31-42. Sayfalarının çevirisini, Ahmet KAYACIK ve 
Mahmut Sami ÖZDİL yapmışlardır. 

Kitap tanıtımının ilki, Jacques WAARDENBURG’a ait “Islam Et Scıences Des 
Relıgıons. Huıt Leçons Au Collège De France” isimli eserdir. Bu eserin tanıtımını 
Ramazan ADIBELLİ yapmıştır. İkinci tanıtım yazısı ise Fatih TOPALOĞLU’na aittir. 
Topaloğlu, Ramazan ERTÜRK’ün kaleme aldığı “Varoluşsal Din Felsefesine Giriş 
(İstanbul 2012)” isimli eserini tanıtmıştır. 

Son olarak, dergimizin mutfağında fedakârca çalışan bütün arkadaşlarıma 
teşekkür eder,  bir sonraki sayımıza değerli katkılarınızı beklediğimizi şimdiden 
hatırlatmak isterim. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere… 

 
Doç. Dr. Şahin Güven 

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
sahinguven@erciyes.edu.tr 
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