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EDİTÖR’DEN

Değerli bilimname okuyucuları,

Dokuzuncu yılımızın ikinci sayısıyla tekrar sizlerle buluşmanın
mutluluğunu yaşamaktayız. Bilim dünyasının değerli katkılarıyla dergimiz
yirmibirinci sayıya ulaşmış bulunmaktadır.

Bu sayıda da on bir telif, birer de çeviri ve kitap tanıtımı olmak üzere on üç
adet yazıyı beğenilerinize sunuyoruz.
Mahmut Çınar tarafından kaleme alınan “Mütekadimûn Dönemi Kelâm
Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti”
isimli makale, söz konusu bilgi kaynaklarını ve bunlar arasındaki irtibatın ne
olduğunu inceleyen bir çalışmadır.

Ramazan Adıbelli’nin “Dinlerdeki Kozmogonik ve Eskatolojik Anlatılar
Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak” isimli makalesi, dinlerdeki kozmogonik ve
eskatolojik anlatılardan hareketle ahlakın varoluşsal değerini farklı bir açıdan
ele alıp buna göre bir değerlendirme sunmaktadır.

Ahmet Kayacık’ın “Bir Telif Türü Olarak Hâşiye ve Cürcânî’ninKüçekAdlı
Eseri” makalesi, haşiyeler konusuna değindikten sonra mantık alanındaki
meşhur haşiyelerden biri olan Cürcânî’ninKüçek adlı eserini ele almaktadır.

Murat Serdar ve Ekrem Özdemir’in birlikte hazırlamış oldukları
“Mevlânâ’da İrade Hürriyeti” isimli makale, bir Ehli Sünetalimi olarak
Mevlânâ’nın insan hürriyeti ve kaza-kader konusundaki görüşlerini
incelemektedir.
Harun Işık’ın kaleme aldığı “Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı
Paşanın Peygamberlik Anlayışı” isimli makale, kelam ekolleri arasında var olan
Peygamber gönderme konusunu ele almakta ve Giritli Sırrı Paşa’nın konuya
ilişkin görüşlerini incelemektedir.

Editör
Ahmed Enis el-Hassûn, “Nazariyyetu’l-Fennİnde’l-Farâbî” isimili Arapça
makalesinde Farâbî’nin estetik nazariyesini ve bunlar içinde şiir ve müziğin
yerini incelemektedir.

Mehmet Korkmaz, “Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının

Sayfa | 6 Sorunları” isimli makalesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz

Kur’an kurslarının sorunları ele alıp incelemiştir.

Talip Ayar’ın “Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ
Eminliği” isimli makalesi Şeyhülislamlık bünyesinde yer alan Fetvâ Eminliği
kurumunun tarihsel sürecini ve yerine getirmiş olduğu misyonu ele alıp
inceleyen bir çalışmadır.

Yusuf Temel’in kaleme aldığı “Muhkem, Müteşabih ve Te’vil” isimli makale,
söz konusu kavramları Al-i İmran suresi yedinci ayeti bağlamında ele almakta
ve söz konusu ayetin genel anlamda İlahi hitabı anlama metoduna işaret
ettiğine dikkat çekmektedir.

Mustafa Karagöz, “Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi” isimli
makalesinde Bakara Sûresi 96. ayetine dayalı olarak, durak yerlerinin manaya
olan etkisini incelemektedir.

Habil Nazlıgül tarafından kaleme alınan “Ürdün’de ve Ürdün
Üniversitelerinde Hadis Öğretimi” isimli makale, Ürdün’de ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinde Hadis öğretime verilen önemi ele
almakta ve özellikle yükseköğretim seviyesinde Hadis eğitimin ayrıntılı bir
programını okuyucuya sunmaktadır.

Yine bu sayımızda Mustafa Canlı’nın “Hicaz’ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi
İçin Kaynak Olarak Muvatta” isimli çevirisi ile İlkay Şahin’in “Rituel
Perspectives and Dimensions” isimli kitaba ait bir tanıtım yazısı yer almaktadır.
Bu sayımızla sizleri baş başa bırakırken yeni sayımızda buluşmayı temenni
ediyoruz.
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