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Bismillah…
On beş yıl önce başladığımız yolculuğumuzda, usul usul yol alarak 30. sayımıza
ulaştık.
Bir insanın hayatında belki on beş yıl uzun bir süre gibi kabul edilebilir. Lakin kurumsal anlamda düşündüğümüzde on beş yıl aslında oldukça kısa bir zaman dilimidir. Usûl İslam Araştırmaları dergimiz de, her ne kadar bizlerin ömründe uzun sayılacak bir zamandır yayın hayatında olsa da, gayretimiz, hedefimiz ve umudumuz odur
ki daha çok on beş yıllar boyunca yayınlanacak ve başta ülkemizde olmak üzere ilim
dünyasına değerli katkılarda bulunmaya devam edecektir.
İslamî ilimler alanında Türkiye’deki bilimsel çalışmalar her geçen gün akademik
anlamda mesafe katetmeye devam etmektedir. Hem nicelik hem de nitelik olarak
gelişme kaydeden bu çalışmalar, gerek matbu, gerekse elektronik ortamlarda düzenli
ve disiplinli bir şekilde yayınlanmakta olan dergilerle okuyucuya ulaşmaktadır. Bu
dergilerde Türkçe dışında başka birkaç dilde yayın yapılmakta olsa da, artık özellikle
Türkçe olan makalelerin başta Arapça olmak üzere önemli dillere tercümelerinin
yapılmasının da büyük önem kazandığı görülmektedir. Zira ancak bu şekilde Arap ve
Batı dünyası, alanlarında oldukça önemli konuları ele alan bu yazılardan haberdar
olacaktır. Şunu kabul etmeliyiz ki, Türkçe hala ilim dünyasında takip edilen bir dil
haline gelememiştir. Bunun elbette izahı mümkün, haklı sebepleri vardır. Fakat bu
hususta eğer bizlerin bir zafiyeti söz konusuysa, bunun da telafi edilmesinin vakti
çoktan gelmiştir.
Usûl İslam Araştırmaları olarak ülkemizin ilmî birikimini ilim dünyasına taşımaya
devam ediyoruz. Yeni sayımızla da huzurlarınızdayız.
Bu sayımızda yer alan ilk makalemiz, Prof. Dr. Adem YERİNDE’nin “Belagat İlminde Müşâkele Sanatı” başlığını taşımaktadır. Edebî sanatlardan biri olan müşâkele
sanatı, belagat ilminde olduğu kadar, son dönemlerde tefsir ilminde de dikkat çeken
anlama araçlarından biri haline gelmiştir. Kur’an’ın edebî üslubunun anlaşılmasında
önemli yeri bulunan bu sanatı tanımak için, bu makale doğru bir başlangıç olacaktır.

“Ebû İshâk eş-Şîrâzî’nin Usûl Düşüncesinde Emir ve Nehiy” adlı makalesinde yine
dil ile ilgili önemli bir hususu ele alan Dr. Öğretim Üyesi Tuba ERKOÇ BAYDAR, din
koyucunun (şârî) dilinde emir ve nehiy ifadelerinin nasıl anlaşılması gerektiği meselesinde Şîrâzî’nin tesbitlerini, usul-ü fıkıh açısından değerlendirmektedir.
İrem KURT da, İngilizce kaleme aldığı “Legal Maxims in Islamic and Late Roman
Law” başlıklı yazısında, Batı’daki İslam araştırmalarında İslam hukukunun Roma
hukukundan iktibas edildiği iddiasının göstergesi olan bazı konuları mukayese ederek,
bu iki hukuk sistemini birbirinden ayıran unsurlara işaret etmektedir.
Dr. Öğretim Üyesi İsmail NARİN, “Celaleddin es-Suyûtî’nin İctihad Anlayışı”
adını taşıyan makalesinde, Suyûtî’nin ictihad ve müctehide dair görüşleri ele almakta;
Arş. Gör. Abdurrahim BİLİK de “Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi”nde,
İlmu’l-Hilaf hakkında yapılan çalışmalarda genel olarak bu alana dair literatür çeşitliliğinin dikkate alınmadığını belirterek, bu noksanlığın giderilmesine katkı sağlayacak
öneriler getirmektedir. “Hz. Peygamber’e Hakaretin Cezası” başlıklı makalemizde ise,
doktora öğrencisi Hasan Basri YILDIZ, bu alanda tarih boyunca yapılmış bulunan
çalışmalardan hareketle, hukukunun korunmasında en çok çaba göstermemiz gereken
Peygamberimiz’e yapılan hakaret suçunun İslam hukukuna göre cezasını tespit
etmeye çalışmaktadır.
Bu sayımızın son makalesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin BAYSA’nın, “Eti Helâl
Olan Hayvanları Hayvansal Proteinlerle Beslemenin Fikhî Boyutu” adını taşıyan
çalışmasıdır. Helal haram çizgisinde çok kritik tartışmaların yaşandığı gıda sektöründe, mezbaha atıklarının kullanıldığı temel alanlardan biri hayvan yemleridir. İslam’ın
yenmesini helâl kıldığı hayvanları, mezbaha atıklarından sağlanan proteinlerle beslemenin fıkhî boyutunu irdeleyen bu makalede, toplumun her kesimini ilgilendiren bir
sonuca ulaşmaya çalışılmaktadır.
Ve her sayımızda yer alan tanıtım ve değerlendirme bölümümüzle 30. sayımızı da
tamamlıyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak niyazıyla…Takdirlerinize sunuyoruz.
Dr. Faruk BEŞER

