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Allah’ın lütuf ve inayetiyle dergimizin 29’uncu sayısını akademisyenlerin istifadesine sunmuş bulunuyoruz.
Bu sayı İslam bilimlerinin farklı disiplinleri altında tartışılan ilginç konulara dair altı
adet araştırma yanında muhtelif konularla ilgili kitap tanıtımlarından oluşmaktadır.
İlk olarak Gülsüm Korkmazer ile Erdinç Ahatlı, yaptıkları kolektif çalışmada, Osmanlı’da rivayet ilimlerine dayalı çalışmalara çok rastlanılmadığı şeklindeki algıyı ortadan kaldıracak bir sonuca ulaşmaktadırlar. Amellerin değerinin niyetlere göre oluşuna
dair hadisin şerhiyle ilgili dört farklı çalışmayı tahlil ederek Osmanlı hadis şerhçiliğinin
seyrini ortaya koymaktadırlar.
İkinci çalışmada Veysi Ünverdi, İslam toplumundaki ilk ciddi ihtilaflardan birisini
oluşturan ve hala da bu özelliğini sürdüren imamet problemini Cüveyni örneğinde ele
alarak bir Eş’arî kelamcısının konuyu nasıl çözüme kavuşturduğu üzerinde durmuştur.
Üçüncü çalışmada Yunus Emre Gördük, mantıken ilk insan neslinin çoğalabilmesi
için birbirleriyle evlenmeleri gerektiği tezinden hareketle Hz. Adem’in çocuklarının
birbirleriyle evlenmiş olmalarının ensest ilişki sayılıp sayılamayacağı hususunu irdelemiş ve bu meyanda Hz. Adem ile Hz. Havva’nın ilk insan olamayacakları iddiasını değerlendirmiştir.
Dördüncü çalışmada Fatih Orhan önemli bir usûl problemi olan, muhalifin delili ile
amel edilip edilemeyeceği hususunu ele almış ve bunun içtihatta taklide götürüp götürmediğini, ayrıca bunun bir delil sayılıp sayılamayacağını sorgulamıştır.
Beşinci çalışmada Muhammed İsa Yüksek, bazı Kur’an ifadelerindeki manayı tayin
etmede muhatapları zora sokan Kur’an lafızlarında çok anlamlılık üzerinde durmuş ve
bu durumun Kur’an dilinin apaçık Arapça olmasıyla çelişip çelişmediğini irdelemiş; konunun Ragıb el-İsfehâni’nin tefsirine yazdığı mukaddimede dile getirdiği esaslar üzerinden değerlendirilmesini teklif etmiştir.
Derginin son makalesinde İsmail Taş, Türk dilinin geçmişi açısından önemli olduğu
gibi Türk tefsir tarihi ve Türk kültür tarihi açısından da ehemmiyet taşıyan kadim
Türkçe tefsirlerdeki söz varlığı üzerinde durmuş ve bunu Manisa İlk Halk Kütüphanesi’nde yer alan bir tefsir eseri üzerinde değerlendirmiştir.

Dergimizin Tanıtım ve Değerlendirmeler bölümünde de zengin bir içerik sunularak
yedi farklı çalışma ele alınmıştır.
İlk olarak Tamer Yıldırım, Ramazan Altıntaş’ın İslam açısından sekülerleşmenin
mümkün olup olmadığını ele alan Din ve Sekülerleşme isimli çalışması üzerinde durmuştur.
İkinci yazıda Ali Satılmış, din dilinin mahiyetini üzerinde duran Temel Yeşilyurt’un
Söz’ün Anlamı: Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümle isimli eserini değerlendirmiştir.
Üçüncü ve dördüncü sırada Muammer İskenderoğlu’nun iki tanıtım yazısı gelmektedir. İlki doğu-batı ilişkilerinin tarihine değinen ibrahim Kalın’ın Ben, Öteki ve Ötesi:
İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş isimli çalışmasıdır. İkincisi de Asef Bayat’ın editörlüğünde hazırlanan ve Emer Ş. Ataman tarafından Türkçeye kazandılıran Post-İslamcılık: Siyasi İslam’ın Değişen Yüzü isimli çalışmadır.
Daha sonra İrfan Karadeniz, İshak Arslan’a ait Çağdaş Doğa Düşüncesi isimli eseri
ele almıştır. Eser klasik doğa düşüncesi ile modern doğa düşüncesi arasında nasıl irtibat
kurulduğunu gösteren önemli bir metin olma vasfını haizdir.
Ardından Tuba Eserler, Steven Pinker’e ait Düşüncenin Maddesi ismiyle Türkçeye
kazandırılan çalışmayı tanıtmaktadır. Bu eserde yazar dil-olgu ilişkileri üzerinde durmuştur.
Son olarak Mehmet Çavdar, Farabi’nin Tahsilu’s-Saade adlı eserinin Ahmet Arslan
tarafından Mutluluğun Kazanılması ismiyle Türkçeye yapılan tercümesini değerlendirmiştir. Farabi bu eserinde gerçek mutluluğun nasıl elde edilebileceği hususundaki düşüncelerini ortaya koymuştur.
Takdirlerinize sunuyoruz.
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