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EDİTÖR’DEN 

Saygıdeger bilimname okuyucuları, 2015 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. 
Yayın hayatında onikinci yılına giren dergimizin bu sayısında ikisi çeviri 
olmak üzere toplam on dört makale yer almaktadır.  

İlk makale, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Veli KAYHAN tarafından kaleme alınan “Son Zaman Ayarı-II: ‘Nesî’ Ya da 
Haram Aylara Müdahale” başlığını taşımaktadır. Bu makalesinde müellif, 
İslam dini ekseninde oluşan zaman algısı çerçevesinde çeşitli ibadetlerle 
zaman mefhumu arasındaki ilişkiyi incelemekte ve İslam’da aylara endeksli 
dinî vecibelerin ifasında esas olan zaman ölçüsünün “kamerî yıl” ve “kamerî 
aylar” olduğuna dikkat çekmektedir. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Süleyman DOĞANAY tarafından kaleme alınan 
ve ehl-i bid’at olmakla itham edilip itikadı sebebiyle cerhedilen Buhârî 
ravilerini konu alan “Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri” başlıklı 
ikinci makalede, Buhârî’nin söz konusu ravilerle ilgili düşünce ve tutumu, 
bizzat Buhârî’nin kendi kitaplarından hareketle incelenmektedir. Yine 
fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Salim ÖZER tarafından 
hazırlanan çalışmada İslam ve diğer medeniyetlerdeki engelli ve engellilik 
olguları ele alınmaktadır. “İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı” 
başlıklı makalede antik çağlardan bu yana engellilikle ilgili çeşitli hususlar 
ele alınmakta, bilhassa engelli bireylerin maruz kaldıkları çeşitli 
olumsuzluklar irdelenmekte ve günümüzle mukayeseli bir perspektifle 
değerlendirilerek engellilerin yaşamını iyileştirme babında çeşitli öneriler 
dile getirilmektedir.  

Bu sayımızda yer alan bir sonraki makale fakültemiz öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ’ye aittir ve “Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve 
Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar” başlığını taşımaktadır. Yazar adı 
geçen çalışmada murad-ı ilahîyi anlama çabalarının İslam tefsir 
geleneğindeki izlerine dair genel bir değerlendirmeden sonra Kur’an’ı 
anlama yolunda ön plana çıkan bazı kavramlara açıklık getirmekte ve 
murad-ı ilahînin anlaşılması bağlamında geçmişten günümüze süregelen iki 
aşırı yorumu tartışmaktadır. Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Cenan KUVANCI tarafından hazırlanan “Postmodern Yaklaşımda Dil ve 
Gerçeklik: Bir Eleştiri” başlıklı çalışmada ise Postmodern anlayış çeşitli 
yönleriyle betimlendikten sonra insan varoluşunu ve dili tüm bilişsel 
iddialar için nihâî atıf çerçevesi olarak görmenin neden olduğu sorunlara 
dikkat çekilerek varoluşa ilişkin postmodern bakış açısı eleştirilmektedir.   

Sayımızın bir diğer makalesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah BENLİ’ye aittir ve 
“İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur’ân Okuma ve Tecvit Dersleri İçin Bir 
Program Önerisi” başlığını taşımaktadır. Müellife göre YÖK tarafından 
2010-2011 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakültelerinde her yarıyılda 
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ikişer kredi olarak okutulması zorunlu hale getirilen “Kur’an Okuma ve 
Tecvid” derslerinin daha verimli olarak yürütülmesine katkıda bulunmak 
gayesiyle böyle bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa ÜNVERDİ tarafından hazırlanan “İnsan ve Hayatın Anlamı 
Bağlamında Ötanazi” başlıklı çalışmada, ötanazi olgusu ile din ve inanç –
bilhassa Allah ve ahiret inancı- arasındaki ilişki ele alınmakta, Allah ve 
ahiret inancı göz ardı edildiğinde, özellikle vahiy gerçeği yok saydığında 
ortaya çıkan sorunlara dikkat çekilmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi 
İlahiyat Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ’nin 
hazırlamış olduğu makalede bir postulat olarak ileri sürülen akli ilkelerle 
nassı okumanın sonuçlarına, lafzın zahiri ile tevili bağlamında ortaya çıkan 
sonuçlara değinilmekte, özellikle ahiret hayatı gibi sem’iyyât alanına dahil 
konularda aklın değil vahyin diliyle konuşmanın daha isabetli olduğunun 
altı çizilmektedir. Sayın ÜNVERDİ’nin bu çalışması “Kâdî Abdulcebbâr’ın 
Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları” başlığını taşımaktadır. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nazım BÜYÜKBAŞ tarafından hazırlanan ve “Hanefi Tabakât Kitapları 
Arasında Kınalızâde’nin Tabakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri” başlığını taşıyan 
makalede Kınalızâde’in sözü geçen eseri Hanefi fıkıh geleneğindeki tabakât 
yazımı bağlamında ele alınmakta ve çeşitli yönleriyle tanıtılıp 
değerlendirilmektedir.  

Bu sayımızda yayınlan bir diğer makale Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer CİDE’nin “Osmanlı Devleti’nin 
Kuruluşunda Dinî Etki” başlıklı makalesi olup doğu ve batı tandanslı tarih 
bilimi literatüründe ileri sürülen çeşitli tartışma ve görüşler ışığında 
Osmanlı Devletinin kuruluşundaki dini etkiler mukayeseli bir perspektifle 
ele almaktadır. Bu sayımızda yer alan bir diğer çalışma bir ampirik 
araştırma olup “İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik 
Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı 
Düzeyleri Üzerindeki Etkileri” başlığını taşımaktadır. Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Macid YILMAZ tarafından 
kaleme alınan çalışmada pedagojik formasyon eğitimi alan İlahiyat 
Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kaygı 
durumlarını etkileyen çeşitli faktör incelenmektedir.   

Dr. Mustafa Bülent DADAŞ tarafından kaleme alınan “Bir Fetva Belirleme 
Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan 
Fıkıh Meclisleri” adlı makale bu sayımızdaki son telif çalışmadır. Yazar bu 
makalesinde güncel problemler, çağdaş gelişmeler ve yeni disiplinler 
ışığında uluslararası ve yerel fıkıh meclisleri üzerinde durmakta ve söz 
konusu meclislerin Müslümanların problemlerine çözüm olacak şer’i 
hükümler üretmekte oldukları değerlendirmesinde bulunmaktadır.  
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Bu sayımızda iki çeviri eser yer almaktadır. Söz konusu çalışmalardan ilki 
Peter C. HILL ve Kenneth I. PARGAMENT’e ait olup Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
ULU tarafından Türkçe’ye aktarılmıştır. “Din ve Maneviyatın 
Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler” başlıklı çeviri, beden ve 
ruh sağlığı bağlamında yapılan son araştırmaların bulgularını sistematik bir 
şekilde ele almakta ve olası sonuçları bilim dünyasına aktarmaktadır. Diğer 
çeviri ise Louis Hoffman tarafından yazılmış ve Türkçe’ye M. Mücahit ATİK 
tarafından “Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar Ve 
Deneyim” başlığıyla aktarılmıştır. Çalışmada varoluşçu psikolojinin din ve 
maneviyatla ilişkisi tarihsel olarak kısaca özetlendikten sonra varoluşçu bir 
din psikolojisi yaklaşımının taslağı çizilmeye çalışılmaktadır.  

Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle… 

   Doç. Dr. Şahin Güven 

 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 sahinguven@erciyes.edu.tr 


