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EDİTÖRDEN…
Doç. Dr. Ali DUMAN
Hikmet Yurdu Dergisi Editörü

Hikmet Yurdu dergisi olarak 12. Yılımızda, yeni yılın ilk ayının, ilk sayısıyla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz 12 yıl boyunca dergimiz çeşitli aşamalardan geçti. İndekslenmek üzere Ulakbime müracaat ettik ancak müracaatımız kabul
edilmedi. Bu yaklaşık 10 yıl önceydi. Daha sonra Web of science’a, Ebscohost’a indekslenmek için başvurduk. Bu müracaatlarımız da karşılıksız kaldı. Geçtiğimiz yıl Üniversitelerarası kurulun çıkarttığı yeni hakemli dergi standartları çerçevesinde 10 yıldan fazla
yayın hayatında olan bir dergi olarak bize gönderilecek makalelerin ne akademik atamalarda, ne doçentlik, ne de profesörlük müracaatlarında işe yaramaz hale getirilen bir
yönetmelik ortaya çıktı. Bu kadar uzun süredir yayın hayatında olan bir dergi olarak
dergimize makale göndermiş asistanlığından profesörlüğüne kadar çeşitli makamlara
ulaşmış yazarlarımızın makalelerini yıllarca yayınlamış olmamıza rağmen, akademik
teşvikte ve kademe ilerlemesinde dergimizde yayınlanacak makaleleri etkisiz hale gelmesi gibi bir sonuç ortaya çıkaracak bir yönetmelikle karşı karşıya kaldık. Bunun üzerine yayın kurulu olarak Üniversitelerarası kurulun 2018 akademik teşvik yönetmeliği
çerçevesinde yayın kurulunda 5'ten fazla yabancı akademisyen ve hakem kurulundan 5
farklı üniversiteden akademisyen bulunması şartları ile “uluslararası diğer” standardına
kazanabileceği maddesine istinaden yayın kurulumuza 5’den fazla farklı yabancı üniversiteden hocalar ekleyerek uluslararası dergi statüsünü elde ettik. 2018 yılında çıkarttığımız 2 sayımız ve bu sayımızda itibaren dergimiz uluslararası diğer standardı taşıyan
bir dergi niteliğindedir. Dergimizde yayınlanan makalelere, akademik teşvikte, uluslararası diğer standardı çerçevesinde, ham puan olarak 6 puan verilmektedir.
Bu şekilde dergimizin son 2 yıllık macerasını özetledikten sonra, 2019 / 1 sayımızın içeriğine gelince; belki isminde uluslararası sıfatı geçen pek çok dergi bulunmasına
rağmen, uluslararası makalenin olmadığı gerçeğini vurgulayarak, bu sayımızda da
yurtdışından dergimize gelen makalelere işaret isteriz.
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Dergimizin bu sayısında 6 telif, 1 sadeleştirme ve 5 adet de kitap tanıtımı yazısı
yer almaktadır. Te’lif makalelerden ilki Doç. Dr. Osman GÜMAN’a ait olup, “İslam Hukukunda Diyânî Hüküm: Mahiyeti Ve Çeşitleri” başlığını taşımaktadır. Yazar bu yazısında fıkıh literatüründe hukukî/kazaî hükmün alternatifi olarak sıklıkla diyânî hüküm
diye bir hüküm kategorisinden söz edildiğinden bahsetmektedir Diyanî hükmü kişinin
hukuka karşı değil; ama Allah’a karşı sorumlu olduğunu ifade eden bir kavram olarak
tanımlayan yazar, fıkıh literatüründeki diyânî hükme ilişkin meselelerin izini sürerek bu
hükmün sebepleri itibarıyla çeşitlerini tespit etmeye çalıştığını beyan etmektedir.
Te’lif makalelerden ikincisi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden aslen Yemenli Dr. Refik Hamud Naci Kasım tarafından 6-7 Kasım 2018 tarihinde
Malatya’da düzenlenen V. Niyaz-i Mısrî Sempozyumunda sunulmuş bir tebliğden genişletilerek hazırlanmış bir yazıdır. Makalenin ismi: “ أهمية ودور التفكير الصوفي في تفسير بعض
“ ” آيات القرآن الكريم التفسير اإلشاري في موائد العرفان عند نيازي المصري المالطي أنموذجKur'an'ın Bazı
Ayetlerinin Yorumunda Mistik Düşüncenin Önemi Ve Rolü-Niyaz-İ Mısri El-Malati’ye
Göre İrfan Maddelerinde İşari Tefsir Örnekleri” şeklindedir. Yazar makalesinde tefsir
ilminde tasavvufi yorumun ruhani yöntemlerin ve ibadet metotlarının inanç ve akide
çerçevesinde tevhide davet eden boyutuna işaret etmektedir. Özellikle Niyazi Mısrî’nin
işari tefsirinden bazı ayetleri zikrederek tasavvufi geleneğe sahip olan Niyazi Mısrî’nin
anlayışını ve buradan hareketle de işari tefsirin nerelere uzanabileceğine temas etmeye
çalışmaktadır
Bir diğer te’lif makale de yine Yemenli ilim adamı Dr. Refik Hamud Naci Kasım’ın yazdığı, 28 Ekim 2018 tarihinde Romanya Targovista’da düzenlenmiş olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde sunulmuş bir tebliğin genişletilmiş hali. “ الرتبية القرآنية

) مصادرها-  أنواعها- “ ”املعاصرة (مفهومهاÇağdaş Kur’an Eğitimi (Kavramları-TürleriKaynakları)” başlığını taşıyan makalede yazar, çağdaş toplumlar açısından eğitimin

önemine vurgu yapmakta, toplumsal ahlak ve dinlerin eğitime büyük değer verdiğini
tespit etmektedir. Toplumların ahlaki erdem üretmede ve çağdaşlaşmasında eğitimin
inkar edilemez etkisine vurgu yapan yazar, çağdaş Kur’an-ı Kerim eğitiminin ne olduğunu, nasıl olması gerektiği, hangi kaynaklardan yararlanılarak eğitimin kalitesinin
yükseltilebileceğini tartışmaktadır.
Bu sayımızda yurtdışı yazarlarımızdan gelen bir diğer te’lif makale: “ نظرية التجلي

 واألنثى- اإلنسان- الكون- “ ”عند ابن عريب ودورها يف صياغة أهم املفاهيم العرفانيةİbn-Arabi'nin Tecelli Teo-

risi Ve En Önemli Mistik Kavramların Formülasyonundaki Rolü- Evren - İnsan - Ve
Kadın” isimli Dr. Racha Revabih’a ait olan yazıdır. Yazar bu makalesinde sadece İrfan'ın
ontolojik yapısıyla sınırlı olmayan, aynı zamanda teorik yapısının ekseni olan Akbari
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irfanı ile ilgili çok kesin bir felsefi teoriyi incelemektedir. Bu bağlamda evren, insan ve
kadın kavramları çerçevesinde İbn Arabi’nin Tecelli teorisini irdeleyen yazar, teorinin
inceliklerine işaret etmektedir.
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Altunkaya’da bu
sayımızda “Sûf Hareketinin İşârî Tefsiri” konulu makalesiyle katkı sağlamaktadır. Yazar makalesinde Kur’ân’ın tefsirine büyük bir önem veren Sûf hareketinin işârî tefsir
geleneği mensubiyetini zikrederek, işârî tefsirdeki zâhir-bâtın ikilemine temas etmekte,
işârî tefsir yönteminin şeri ölçülere bağlı sınırlar çerçevesinde kaldığını iddia etmektedir.
İşârî tefsirlere, Kur’ân’ın hâl ile izahı denilebileceğini söyleyen yazar, Kur’ân tefsirinde
zâhire aykırı olmamak üzere keşf, ilham ve işrâkât, Allah’ın ikramı olarak görmek ve bu
hâl yorumlarının medeniyet girişimine ivme kazandıracağını söylemenin mümkün
olduğunu bildirmektedir.
Bu sayımızda yer alan son te’lif çalışma Doktora öğrencisi Adem Gerlegiz’e ait ve
“Kur’an’da Beşer Kavramı” adını taşımaktadır. Makalesinde beşer kavramının etimolojisini yapan yazar, kavramının Kur’an’da kullanım biçimlerini zikretmekte, kavramının
semantik analizinin yanı sıra, bu kavramın anlamsal açıdan ilişkili olduğu insan, Benî
Âdem ve halife kelimeleri hakkında bilgi verilerek, bu sözcüklerin Kur’ânî kullanım
açısından bir farklılığa sahip olup olmadığını incelemektedir.
Bu sayımızda gelen tek sadeleştirme çalışması İzmirli İsmail Hakkı'nın Sebilürreşad mecmuasının 12 cildinin 290 sayısında 58-60 sayfaları arasında yayınlanmış fıkıh ve
fetava ana kategorisine gelen “Her Mes’ele-i Fıkhiyye İçün Bir Nakil Lazım mıdır?” bir
soru üzerine yazılmış bir yazı. Yazıyı Doç. Dr. Ali Duman “Her Fıkıh Konusu İçin Bir
Nakil Gerekli midir?” adıyla sadeleştirmiş.
Bu sayımıza beş adet de kitap tanıtımı çalışması gelmiştir. Bu çalışmalardan ilki
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Taş’a ait “Müslim’in et-Tabakat Adlı Eseri” ismindeki, ünlü
muhaddis Müslim b. Haccac’a ait bir kitabın tanıtımıdır. Yazar hem Müslim’in etTabakat adlı eserini tanıtmakta hem de sahabe bilgisi açısından kitabı değerlendirmektedir.
Bu sayımıza gelen bir diğer kitap tanıtımı çalışması “”حقيقة التصوف بين التأصيل و التأثير
isimli kitap hakkında Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altunkaya’nın yapmış olduğu çalışmadır.
Dr. Öğretim Üyesi Öncel Demirtaş da “Bir Başka Açıdan Tasavvuf (Sûf Hareketi) Tarihi” isimli Mustafa Altunkaya’ya ait kitabını yapmıştır.
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İnönü Üniversitesi öğrencisi Habibe Yetiş “İslam İktisadına Giriş” isimli Muhammed Akrem Khan’a ait kitabın tanıtımını yaparken, yine İnönü Üniversitesi öğrencisi Afra Gül Acar’da, Recep Özdemir’in kaleme aldığı “İmam Malik ve Metodolojisi”
isimli kitabın tanıtımını yapmıştır.
Dergimizin bu sayısının yayınlanacak aşamaya gelmesinde hiç şüphesiz sayı hakemlerimizin çok büyük katkısı mevcuttur. Dergi editörü ve yönetimi olarak dergimize
gelen makalelere özveriyle hakemlik yapan tüm hocalarımızın emeklerini saygıyla anıyoruz.
Gelecek sayılarda buluşmak ümidiyle, dergimizin yeni sayısının ilim alemine
hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakktan niyaz ederim.
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