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Değerli bilimname okuyucuları, 

Bu sayımızdan itibaren dergimizi elektronik ortamda yayınlamaya karar 
verdik. Okuyucularımız bundan sonra dergimizi www.bilimname.com.tr 
adresinden online olarak takip edebileceklerdir. Ayrıca dergimizin daha önce 
yayınlanmış bütün sayılarına da aynı adresten rahatlıkla ulaşılabilecektir. 
Yine önümüzdeki günlerde makale takip sistemi üzerinden makale 
alımlarına da başlayacağımızı bildirir, siz değerli araştırmacılarımızın 
katkılarını bekleriz.  

Saygıdeğer ilim adamı ve araştırmacılarımız dergimizin bu sayısına, yedi 
telif, iki çeviri makale ve bir de kitap tanıtımı olmak üzere toplam on adet 
çalışmayla katkıda bulunmuşlardır. 

Dergimizin bu sayısına iki makaleyle katkıda bulunan Davut İltaş’ın ilk 
makalesi, “Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki 
Görüşünün Temellendirilmesi” başlığını taşımaktadır. Bu makalede müellif, 
haramlık doğuran süt emme müddeti konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşünün, 
Hanefiler tarafından nasıl temellendirildiğini incelemektedir.  

Sayın İltaş’ın ’Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku’ Adlı Çevirideki Hatalar 
Üzerine” adlı ikinci makalesinde ise, Prof. Dr. Servet Armağan tarafından 
Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku adıyla Türkçeye çevrilmiş olan Mustafa 
Ahmed ez-Zerkâ’nın el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî 
sevbihi’l-cedîd isimli eserindeki kimi tercüme hatalarına işaret etmektedir. 
Makale yazarına göre ilgili eserin bu çevirisinde müellifin kastettiği anlamı 
ihlal edecek dereceye varan hatalar mevcuttur. Bu hataların önemli bir kısmı 
yanlış anlamadan, konuya aşina olmamaktan, Arap diline vukûfiyetin 
eksikliğinden ve bazıları da dikkatsizlikten kaynaklanmıştır.  

“Peygamberimizin Vecizeleri Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin 
Hadisleri Tercüme Ve Şerh Metodu” ismini taşıyan ikinci makale Mustafa 
Canlı’ya aittir. Canlı bu makalesinde, Osmanlı İmparatorluğundan 
Cumhuriyet’e geçiş dönemi âlimlerinden olan ve bir süre Diyanet İşleri 
Başkanlığı da yapan Ahmet Hamdi Akseki’nin, “Peygamberimizin Vecizeleri” 
isimli eserinden hareketle, hadisleri şerh ve tercüme metodunu ele alıp 
işlemektedir. 

Şahin Güven, “Dil, Anlam ve Çokanlamlılık” isimli makalesinde, genel olarak 
dil, anlam ve çokanlamlılık kavramlarını Türkçe ve Arapça dilleri açısından 
değerlendirmiştir. 

“Farabi Felsefesinde Bilgi Ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü” isimli 
makalesinde Mehmet Kasım Özgen, Farabi felsefesinden hareketle, doğu 
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şehirlerinde bilginin hayatı kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığını 
göstermeyi amaçlamaktadır. 

“Çocuklarda ‘Ölüm Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” 
başlığını taşıyan makalesinde Sema Yılmaz, çocukların ölüm kaygısı 
düzeyleri yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi, yetişkinlerle iletişim ve Tanrı algısı 
gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak, çocuklardaki ‘ölüm algısı’nı 
incelemiştir. 

Dergimize bir telif ve bir de tercüme eseriyle katkıda bulunan Mustafa 
Ulu’nun telif makalesi, “James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal 
Modeli” adını taşımaktadır. Bu makalesinde Ulu, inanç gelişimi olgusu ile 
ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisi olan Fowler’in, inancın yapısındaki 
yedi yapısal görünümüne dair düşüncelerini incelemektedir. 

Ulu’nun diğer çalışması ise, Inger Furseth ve Pål Repstad tarafından kaleme 
alınan ve 2006 yılında Ashgate Publishing Limited tarafından yayınlanan An 
Introduction to the Sociology of Religion Classical and Contemporary 
Perspectives isimli kitabın 111-126. sayfalar arasında bulunan “Bireysel 
Dindarlık” başlıklı bölümün çevirisidir. 

Bu sayımızın diğer çeviri makalesini Nurten Kimter yapmıştır. “Din, 
Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler” 
başlığını taşıyan makale, Harold G. Koening’in “Religion, Spirituality and 
Medicine. Research Findings And Implications For Clinical Practice” isimli 
çalışmanın çevirisidir. 

Bu sayımıza kitap tanıtımı ile katkı sağlayan M. Hulusi Yeşil’dir. Yeşil tanıtım 
yazısında, Süleyman Doğanay’ın “Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme 
Yaklaşımları” isimli eserini değerlendirmektedir. 

Dergimizin bu sayısıyla sizleri baş başa bırakırken, 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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