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

Hikmet Yurdu Dergisi olarak 12. yılımızın yeni sayısıyla karşınızda olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Temmuz 2018 tarihinden beri uluslararası diğer standartlarında
dergimiz, bu yeni sayısının yayına kadar geçen süreçte INDEX COPERNİCUS gibi Avrupa çapında önemli bir indekste indekslenmek üzere, geçici listeden de olsa, kabul
görmüştür. Ayrıca dergi Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu yeni üyelerle güçlenmiştir.
Editörler kurulumuza, dergimizin içerik kısmında da görüldüğü üzere, alanında uzman
dünyanın çeşitli üniversitelerinden değerli ilim adamları dahil olmuştur. Ayrıca yayın
kurulumuzda da dünyanın önde gelen ilim adamlarının katıldığını da eklemek isterim.
Hikmet Yurdu Dergisi olarak bu yeni sayımızı İmam-ı A’zam Ebu Hanife Özel
Sayısı olarak yayınlamayı planlamaktaydık, ancak ne yazık ki İmam-ı A’zam Ebu Hanife merkezli yapılmış çalışmalar, bir özel sayıyı dolduracak kadar gelmedi. Bunun yanında, Ebu Hanife dışında farklı konularda çalışmış yazarlardan gelen oldukça fazla da
makale yer aldı. Biz de editörler ve yayın kurulu olarak bu sayının Ebu Hanife özel sayısı yerine, karma sayı şeklinde yayınlanmasının daha uygun olacağına karar verdik. Yine
de bu sayıya gelen makalelerden bazıları Ebu Hanife üzerine yapılmış çalışmalardır.
Ebu Hanife üzerine yapmış oldukları çalışmaları bu sayımıza gönderme lütfunda bulunan hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.
Dergimizin bu sayısında yedi adet te’lif ve iki adet de kitap tanıtımı çalışması yer
almaktadır. Te’lif alışmalardan ilki Tasavvuf ilim dalında ülkemizin önde gelen bilim
adamlarından Prof. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı hocamıza aittir ve “İmâm-ı Âzam
Ebû Hanîfe’nin İbadet Ahlâk, Zühd Ve Takvâ Anlayışı” ismini taşımaktadır. Yazar bu
çalışmasında İslâm düşüncesinin yetiştirdiği en önemli düşünce ve fikir adamlarından
ve âlimlerden biri olan İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin ibadet hayatı, zühd, verâ ve takvâ
anlayışı konu edinmiştir. İmam-ı A’zam Ebu Hanife'nin tasavvufi yönünü, ibadet, ahlak,
zühd ve takva anlayışını ortaya koymaya çalışmıştır.
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Ebu Hanife’yi konu edinen bir diğer çalışma da ülkemizin Kelam alanında önemli bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Hulusi Arslan’a aittir ve “Ebû Hanîfe’nin İtikâdî
Görüşleri” ismini taşımaktadır. Yazar bu makalesinde Ebû Hanîfe’nin kendisinden önceki aşırı görüşleri orta noktaya çektiğine ve Ehl-i sünnetin itikâdî görüşlerini belirlediğine işaret etmektedir. Ebû Hanîfe’nin, inanç açısından müminleri eşit kabul ettiğini
belirten yazar, onun günah işleyenleri dinsiz saymadığını, günahkâr müminlerin ahirette durumlarının Allah’ın iradesine kaldığını söylediğini aktarmaktadır. Ebû Hanîfe’nin
ehl-i kıbleden olan herkesi iman ve İslam dairesi içinde saydığını söyleyen yazar, Ebû
Hanîfe’nin bu görüşlerinin, yaşadığımız dünyanın şiddet ortamının doğurduğu sorunları çözecek mahiyette olduğu tespitinde bulunmaktadır.
Ebu Hanife konulu çalışmalardan bir diğeri de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi öğretim üyesi Doç. Dr Hamdi Onay’a ait. “İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Yöntemi Üzerine” başlıklı makalesinde yazar Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu
Hanife’nin Kur’an ve Sünnette hakkında kesin ve net bir hüküm bulunmayan bir meselede özgün bir karar verme yöntemi geliştirdiğini iddia etmekte veu yönteme İstihsan
adını verdiğini söylemektedir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için, icma’ın bulunmaması
gerekirken; İstihsanın, kıyas yöntemiyle üstesinden gelinemeyen zorluğu gidererek en
yüksek iyiyi içine alan bir karar olma iddiasında bir yöntem olduğunu tespit etmektedir.
Yazar makalesinde Ebu Hanife’nin “istihsan” adı verilen bu özel sorun çözme yöntemini
incelemiştir.
Ebu Hanife ile yakından ilişkisi olan bir konuyu ele alan bir makale de İnönü
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Duman ve doktora öğrencisi
Mehmet Nezir Ceylan tarafından kaleme alınmıştır. “İmam Ebu Yusuf Ve Fıkhı” ismini
taşıyan makalede yazarlar İmam-ı A’zam Ebu Hanife'nin en önde gelen talebelerinden
biri ve Hanefi mezhebinin kurucularından olan İmam Ebu Yusuf'un hayatını ve fıkıhla
ilgili görüş ve düşüncelerini incelemektedirler.
Bu sayımızda yer alan makalelerden bir diğeri de Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emrullah Fatiş’e ait “Fakirlik Problemi Üzerine
Sosyal Ve İtikadî Yaklaşımlar” başlıklı makaledir. Yazar bu makalesinde yazar sosyal
ve kişisel kökenli fakirlik türleri olduğunu belirttikten sonra, fakirlikten kaynaklanan
problemlerin yer aldığını ve fakirlik ve yoksullukla mücadele etmekte din, mezhep, tarikat ve örgüt türü yapıların öne çıktığını belirtmektedir. Yazar makalesinde fakirlikten
kaynaklanan problemlerin çözümleri üzerinde durarak, fakirliğin bir kader olmadığı
vurgusunu öne çıkartmaya çalışmaktadır.
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Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sedat Yıldırım
“Hatîb Bağdâdî İle İbnü’s-Salâh Şehrezûrî'nin Hadîs Ve Sünnet Anlayışlarının Karşılaştırılması” isimli makalesinde Hatip el-Bağdadi’nin el-Fakih ve’l-Mütefakkih eseri ile
İbn Salah’ın Ulumu'l-Hadis eserlerinin incelemekte ve eserlerden öne çıkan konuları
mukayese yöntemi ile tahlil etmektedir.
İnönü üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Recep Uçar da “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenleri ve Öğrencilere Göre Derslerde Karşılaşılan
İstenmeyen Öğrenci Davranışları” başlıklı makalesinde öğretme-öğrenme sürecinde Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranışlarına
ilişkin, öğrencilerin ve bu dersi veren öğretmenlerin düşüncelerini belirlemek amacına
bağlı olarak, Kayseri il merkezinde görev yapan D.K.A.B. öğretmenleri ve onların derslerine girdiği örneklem alınan öğrencilere uyguladığı anketinin sonuçlarını değerlendirmektedir. Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını, üç kategoride inceleyen yazar,
öğrencinin ilgi kaybını içeren davranışların, kısmen; sınıf düzenini bozan davranışların,
sıklıkla; öğrencilerin birbirlerine zarar verici davranışların ise nadiren gerçekleştiği tespitlerinde bulunmaktadır.
Tefsir ilim dalı doktora öğrencisi Ramazan Barman “Kur’ân’da Kevn (  ) كونKelimesi Ve Semantik Tahlili” adlı makalesinde yaratma anlamına gelen Kane fiilinden
türetilmiş Kevn kavramını Kur'an'da geçtiği şekiller açısından incelemektedir.
Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Söyler, İsmail Karagöz tarafından kaleme alınmış “Oruç İlmihali” isimli kitabın tanıtımını yaparken; Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Muhammed Ayazgök “Seddü’z-zeria fi Şeriati’l-İslamiyye” isimli Muhammed Hişam Burhani tarafından yazılmış kitabın tanıtımını yapmaktadır.
Bu sayımıza çalışmalarıyla katkı yapan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.
Ayrıca bu sayımızda çıkan yayınlanan makalelerin en güzel ve akademik bir biçimde
yayınlanmasında katkılarını esirgemeyen hakemlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu sayının yayına hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen Editörler Kurulu üyelerimize ve bilhassa Prof. Dr. Hulusi Arslan, Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı ve Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Bozkurt’a da teşekkürlerimi sunuyorum
Diğer sayılarda görüşmek umuduyla…

