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Saygıdeğer bilimname okuyucuları, 2016 yılının ikinci sayısıyla karşınızdayız.
Yayın hayatında kalite standartlarına önem vererek belki de daha önemlisi
kaliteyi sürdürülebilir tutmaya çalışarak mesai harcadığımız dergimizde 31.
sayıya ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yayıncılık standartlarındaki
gelişmeye paralel olarak dergimiz de bu sayısından itibaren en az 750 kelimelik
İngilizce Genişletilmiş Öz uygulamasına geçilmiştir. Çalışmaların sonunda ayrı
bir bölüm olarak siz değerli yazar ve okuyucularımızın kullanımına sunulan bu
öz, diğer sayılarımız için de geçerli olacaktır.
Bu sayımızda toplam 7 telif çalışma bulunmaktadır. Bunlardan ilki Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdülkadir BAYAM
tarafından kaleme alınan ‘Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel
Görünüm’ başlıklı çalışmadır. Çalışmada ö lü m, Kur’ân’da ve genel anlamda
Arapça’da geçtiği şekliyle ağırlıklı olarak fiiller bazında ele alınmaktadır.

‘Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin
Mahreçleri Ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi’ başlıklı bir sonraki makalede ise
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTCİ, harflerin mahreçleri ve sıfatları konusu ilk dönem
dilbilimcilerinin yorumları istikametinde gelişme gösterdiğini ve bu konuların
tecvidin asıl konusunu teşkil ettiği ifade ederek tecvide dair orta ve son dönemde
kaleme alınan eserlerde işlenen harflerin sıfatları ve adedi konusunun ilk dönem
filologlarının tespitine çok yakın olduğunu belirtmektedir.
Dördüncü makale olarak da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Rıza BAKIŞ’ın kaleme aldığı ‘Nurettin Topçu
İdealizminde Madde ve Ruh’ başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada Bakış,
idealizm, madde ve ruh’un dü şü nce tarihindeki tartışmaların odağ ında yer alan
kavramlar arasında yer aldığını ve Nurettin Topçu’nun varlık, din, sanat, millet
ve siyaset konusundaki gö rü şleri dikkate aldığ ımızda onun fikir ö rgü sü nü
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İkinci çalışma, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Mustafa KOÇ tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan
Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I’ isimli makaledir.
Çalışmanın amacı yazar tarafından, ‘din psikolojisi’ alanında yü ksek lisans
yapmayı dü şü nen ve başta teoloji olmak ü zere psikoloji, psikolojik danışmanlık
ve rehberlik gibi ilgili alanlarda lisans dü zeyinde eğitime sahip genç
araştırmacılara yardımcı olmak için adı geçen bilim dalının Tü rkiye’deki yü ksek
lisans eğitimi (1949-2015) ü zerine genel bir değ erlendirme yapmak şeklinde
ifade edilmektedir.
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oluşturan kavramların bü tü nü nde ruhçu sö ylemin içkinliğ inin görülebileceğini
ifade etmektedir.
Sayımızda yer alan bir diğer felsefe çalışması da Karadeniz Teknik Üniversitesi
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU’na ait ‘Modern Düşünceyi
John Duns Scotus Mu Başlattı?’ isimli makaledir. Yazar, modern dü şü ncenin,
ortaya koyduğu epistemolojik iddialar itibariyle genel olarak kendinden öncesini
yok sayan bir yaklaşım içerisinde olmasına rağmen netice itibariyle “modern’in”,
Ortaçağ’ın bir sonucu olduğunu ve bahsedilen bü tü n etkenlerin, bu dönemde
yaşanmış bir takım gelişmelerden kaynaklandığını ortaya koymaya
çalışmaktadır.
Dergimizin altıncı sırasında yer alan çalışma Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Derviş DERELİ’nin ‘Bir Din Sosyologu
Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi’ adını taşıyan makaledir. Makalede
geçirmiş olduğu entelektü el dö nü şü mü ve yazmış olduğ u onlarca eseriyle bu
alana hatırı sayılır katkılarda bulunan sosyologların başında gelen Peter
Berger’in doğup bü yü dü ğ ü yerlerden ö ğ renim yıllarına, fikri anlamda beslendiğ i
kaynaklar ve kişilerden akademik serüvenine dair pek çok unsur bir araya
getirilmiştir.
Son çalışma ise Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Dr. Garip AYDIN tarafından
kaleme alınan ‘Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı’
başlıklı çalışmadır. Avrupa ve Amerika yaklaşık kırk yıldır hastanelerinde
profesyonel olarak hastalara yönelik manevi destekler çalışmaları
uygulanmaktadır. Ancak sözkonusu uygulamaların Mü slü man hastalar için
uyarlanmasında hem Batılı ülkelerde hem Mü slü man ü lkelerde problemlerle
karşılaşılmıştır. Bu problemi ortadan kaldırmak için yazar tarafından Hz.
Peygamber’in uygulamaları bir model olarak sunulmaktadır.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle…
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