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Editörden…
Dergimiz Hikmet Yurdu bu sayımız ile 5. yılına girmiş oluyor. İnsan ömrü için
kısa sayılabilecek bir zaman fakat yayın hayatında oldukça uzun ve güç bir süre. Akademik yayın yapmanın zor olması bir yana sürdürülmesinin oldukça güç olduğu bir
alanda 5. yılını görmek dergimizi bu güne getiren sizlerin ve tüm katkı sağlayan arkadaşlarımızın destekleriyle oldu. Hikmet Yurdu Dergisi, 2008 yılında yayın hayatına
başlamış bir dergi olarak, beşinci yayın yılının mutluluğunu duymaktadır. Geçtiğimiz
beş yıllık süreçte çıkarmış olduğumuz sekiz sayı sizlerin büyük ilgisine mazhar olmuştu. Umarım bundan sonra çıkaracağımız sayılarımız da aynı şekilde ilginizi çeker.
Dergimiz yayın hayatına atıldığı günden bu sayımıza kadar önemli aşamalar
kaydetti. 5. yılını doldurmadan ASOS ve İSAM tarafından indekslenen dergimizin yeni
hedefi müracaatımızı yapmış olduğumuz ULAKBİM ve WEB of Science (Thomson)
tarafından indekslenen dergiler arasına girmektir. Bu hedeflerimize 2012 yılı içerisinde
sizlerinde yardım ve katkılarıyla ulaşmayı hedefliyoruz.
Dergimizin öncelikli hedefi bilim dünyasına sosyal bilimlerin tüm alanlarında
katkı sağlamaktır. Bu katkıyı sizlerden gelen eleştiriler ve yeni eserleriniz ile gerçekleştireceğimiz ümidindeyiz. Bu uzun ve zor yolda bizlere destek olan tüm dostlarımıza
teşekkür ediyoruz.
Dergimizin bu sayısında dokuz adet te’lif, üç adet çeviri, bir adet sadeleştirme
ve üç adet de kitap tanıtımı çalışması yer almaktadır. Te’lif makalelerden ilki Doç. Dr.
Nuri Kahveci’ye ait olup, “İslam Ceza Hukuku Açısından Suçun Manevi Unsurlarından Kast” adını taşımaktadır. Yazar bu makalesinde İslam ceza hukukuna göre suç
kabul edilecek fiilde bulunması gereken unsurlardan kast unsuru değerlendirilmiştir.
İkinci makale Doç. Dr. A. Faruk Sinanoğlu’nun “Evrensel Düzeyde Uzlaşı ve Hoşgörü
Kültürünün İmkânı” isimli makalesidir. Yazar makalesinde, yerküremizde varlığını
sürdüren bütün toplumların üzerinde anlaşabilecekleri uzlaşı ve hoşgörü kültürünün
imkânlı olup olmadığı, tarihi, insani ve dini boyutları ile ele almaya ve tartışmaya çalışmıştır. Bir diğer makale Yrd. Doç. Dr. Nihat Akbıyık’a aittir. “Sendika Üyeliği Ve
Sendikal Bağlılığı Etkileyen Unsurlar” adını taşıyan makalede yazar, sanayi devriminden yaklaşık yüz yıl sonra ortaya çıkmış örgütler olan sendikaları, devletin tarihi,
ideolojik ve ekonomik yapısıyla; sendika, işçi, işletme ve işverenlerin çeşitli özellikleri
hem sendikaların yapısını, hem de sendikayla üyesi arasındaki bağlılığı açısından ele
almaktadır. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar’ın makalesi “İmkb Ulusal–100 Endeksi Getiri
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Volatilitesinin ARCH Modelleri İle Analizi (1998:01-2009:12)” adını taşımaktadır. Makalede yazar, ARCH modellerinin teorik yapısını inceleyerek, İMKB’nın kısa bir değerlendirmesinden sonra, 1998-2009 yılları arası aylık ve TL bazında Ulusal-100 endeksi
değişkenine ilişkin zaman serisi verilerinin farklı varyanslı olup olmadığının bir uygulamasını yapmıştır. Dr. Hasan Aydemir’in makalesi “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin
Öğretim Yöntem, Teknik Ve Stratejileri Kullanma Yeterlikleri” adını taşımakta olup,
yazarın doktora tezinden alınarak geliştirilmiş bir yazıdır. Makalede yazar, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanabilme yeterlikleri
konusunda öğretmen görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Doktor
adayı M. Çağlar Kurtdaş “Osmanlıdan Cumhuriyete Modernleşme Sürecine Kısa Bir
Bakış” adlı makalesinde Batı Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeleri anlatan bir kavram olan modernleşmenin Osmanlı Devleti için nasıl bir sorun
haline geldiğini tarihsel süreçte incelemiş, Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan modernleşme sürecini temel noktaları ele alarak irdelemeye çalışmıştır. Arş. Gör. Gültekin
Eroğlu “Klasik Mantıktan Modern Mantığa Geçiş: Modern Mantığın Doğuşuna Temel
Sayılabilecek Bazı Hususlar” başlıklı makalesinde modern mantık çalışmalarının hangi yönde ve nasıl olduğunu ele alarak, klasik dönem mantık çalışmalarından ayrıldığı
temel yönlerinin neler olduğuna işaret etmeye çalışmıştır. Yüksek Lisans öğrencisi Recep Özdemir’in makalesi “Fıkıh Usûlü Açısından Taklîd” adını taşımaktadır. İslâm
Hukuk Usûlünde tartışılan önemli hususlardan birisi olan Taklidi konu alan yazar,
içtihadın tartışılması kadar uzun bir süreçte tartışıldığını ileri sürdüğü taklidi sözlük,
ıstılah anlamları açısından ortaya koyarak, hükmünün ne olduğunu ve taklitle yakından alakalı bir konu olan bir mezhebe bağlanma konusunu yazısında tartışmıştır. Bir
diğer yüksek lisans öğrencisi Muhammet Kemaloğlu “Ahmed Tantarânî Maragi ve
Onun "Tantarânîyye" Kasidesi” isimli makalesinde Azerbaycan edebiyatının önde
gelen şahsiyetlerinden biri olan Ahmet Tantarani’nin Tantaraniyye adlı makalesi üzerinde çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Macit, Joseph Schacht’ın The Origins of Muhammadan
Jurisprudence (London 1979) (İslam Hukukunun Kaynakları) adlı eserinin Khârijî Law
başlıklı 8. Bölümünü dilimize aktarmıştır. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın da, Susan
Wolf’un “Meaninf of Life“ adlı makalesini “Hayatın Anlamı” adıyla Türkçeye tercüme
etmiştir. Hanefi Şola, Abdulvahhab Halaf’ın “Düsturu’d-Devleti’l-İslamiyye” adlı makalesini, “İslam Devlet Anayasası” adıyla Arapça’dan dilimize aktarmıştır. Öğretim
Görevlisi Mustafa Bulut’da Agah Mazlum’un Mihrab Dergisinde yayınlanış olan
“Sühreverdi” adlı makalesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine aktarmıştır.
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Dr. Halis Demir, Hasan Karayiğit tarafından sadeleştirilerek yayınlanan Seyyid Bey’in
el-Medhal isimli fıkıh usulü kitabını; Hüseyin Yılmaz’ın Alevi- Sünni Diyalogu, Din
Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme kitabını ve Kasım Şulul’un İlk Kaynaklara Göre
Hz. Peygamber (as) Devri Kronolojisi (tahlil ve tenkit) kitabını ayrı ayrı tanıtmıştır.
Dergimizin 5. Yılının ilk sayısı olarak yayınladığımız 9. Sayımızın tüm ilim
alemine hayırlar getirmesi temennisiyle siz okurlarımızın beğenisine sunuyoruz.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü
Sayı Editörü

