
HİKMET YURDU 
Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi  

ISSN: 1308-6944 
www.hikmetyurdu.com 

 

www.hikmetyurdu.com           www.hikmetyurdu.net          www.hikmetyurdu.org 
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Editörden… 

Değerli Hikmet Yurdu okurları, hikmet arayıcıları… 

Yeni bir sayımızla, yani 5. Sayımızla karşınızdayız. 4. Sayımız 
olan İmam Matüridi ve Matüridilik Özel Sayısı’nın ardından, oldukça 
hacimli ve dolu dolu bir sayı sizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi dergimiz altı 
ayda bir yayınlanan bir dergidir. Bu sebeple olacak bu yeni sayımızda 
dergimize oldukça fazla yazı geldi. Öncelikle akademisyen dostlarımızın 
teveccühünden dolay, yazı gönderen tüm yazarlarımıza teşekkür ediyo-
ruz. 

Bu sayımızda, on üç adet te’lif, beş adet çeviri, dört adet Osman-
lıcadan sadeleştirme ve üç adet de kitap tanıtımı yer almaktadır. Te’lif 
makalelerden ilki Doç. Dr. Mehmet Azimli’nin “Uhut Savaşı Etrafında 
Bazı Mülahazalar” başlığını taşımaktadır. Azimli bu çalışmasında, Uhut 
Savaşı’nı merkeze alarak savaş öncesi ve sonrası meydana geldiği aktarı-
lan bazı olayları tahlil etmektedir. 

Bir diğer te’lif makale Doç. Dr. H. Suphi Erdem’in “Dil, Önerme 
ve Gerçeklik: Wittgenstein Bağlamında Bir Değerlendirme” başlıklı ça-
lışmasıdır. Erdem, bu çalışmasında dil, düşünce ve nesne çerçevesinde 
gerçekliğin mantıksal statüsünü Wittgenstein bağlamında tartışmaktadır. 

Doç. Dr. Özcan Taşcı “İnsanı Ahirete Hazırlayan Dünya Hayatı-
nın İki Önemli Enstrümanı: Oyun (La’ıb) ve Eğlence (Lehv)” adlı makale-
sinde, “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir” ayetinden hare-
ketle, Müslümanların bu ayeti yorumlayışlarını ve Kur’an’ın bu ayetle 
kastının ne olduğunu tahlil etmektedir. 

Doç. Dr. Kazım Yoldaş “Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde 
Hz. Muhammed Sevgisi” adlı makalesiyle beşinci sayımıza katkı sağla-
mış. Ahmet Yesev’nin Divan-ı Hikmet adlı kitabında anlatılan Hz. Mu-
hammed sevgisini yazısına konu edinmiş. 
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Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu, “İnsan İlişkilerinde Önemli 
Bir Kur’an İlkesi: “Kötülüğü İyilikle Savmak” adlı makalesinde Kur’an’ın 
ahlâk alanındaki hedeflerinden biri olan “kötülüğü iyilikle savma” tutu-
munun, kişiliğinin bir parçası haline getirebilmiş insanlar yetiştirebilmek 
olduğunu iddia etmekte, bu tutumun mükafatının ahret mutluluğunu 
ulaşmak olduğunu tespit etmektedir. 

Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu’nun bir makalesi “Allah-
İnsan İlişkisi Açısından “Muhabbet” / Sevgi Olgusu” adını taşımaktadır. 
B makalede Kasapoğlu, Kur’an’da Allah ile kul arasındaki sevgi ilişkisini 
konu edinen âyetleri incelemekte, dinî bakımdan kendi kişiliğini değer-
lendiren, subjektif olarak gözlemeyen bir insanın, Allah’ı ne kadar sevdi-
ğini kendi amellerine bakarak önemli ölçüde belirleyebileceğini ileri sür-
mektedir. 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaplan “Erken Dönem Müslüman-
Hıristiyan Polemik Geleneği” adlı, Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Teo-
lojik İlişkileri adlı doktora tezinden yararlanarak geliştirdiği makalesini, 29 
Haziran-1 Temmuz 2009 tarihlerinde Samsun’da yapılan XIV. Kelam 
Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “Kelamcılara Göre 
Kur’an’daki Diğer Dinler Sempozyumu”nda Tebliğ olarak sunmuştur. 
Çalışmada, Müslüman-Hıristiyan teolojik tartışmalarının nasıl ve hangi 
etkenlerle ortaya çıktığı, olaylar, şahıslar ve reddiye türü eserler incelene-
rek konunun arka planı ortaya konulmaya çalışılmış; Müslümanlarla Hı-
ristiyanlar arasındaki teolojik tartışmalar sistematik olarak sunulmuştur. 

Yrd. Doç. Dr. Nihat Akbıyık ve Dr. İbrahim Görücü’nün birlikte 
yazdıkları “Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları Ve Çözüm 
Önerileri” adlı makalede, Türk çalışma hayatının en sorunlu kesimini 
oluşturan mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele 
alınmakta ve bu sorunların nasıl çözülebileceği konusunda çeşitli öneriler 
ileri sürülmektedir. 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu, “Türk Kültüründe Ezan Ve 
Makamları” adlı makalesinde, Müslümanların ibadet etmek üzere camiye 
davet eden ezan’ın Türk kültürü açısından önemini ortaya koymakta ve 



Editörden…            9 
 

hangi namaz vakitlerinde hangi makamlarda okunduğunu tespit etmek-
tedir. 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Türkben’in makalesi “Descartes’ın Ahlâk ve 
Mutluluk Anlayışı” adını taşımaktadır. Çalışmasında, Descartes’ın mutlu-
luğu tam bir ruh memnunluğu ve iç hoşnutluğu olarak tanımladığını be-
lirten yazar, Descartes’ta ihtiras-mutluluk arasındaki ilişkilerin yorum-
lanması konusunu incelemektedir. 

Dr. Hasan Arslan’ın makalesi “Dinle İlgili Düşünce, Tanım ve 
Algılamalar” adını taşımaktadır. Günümüzde dinle ilgili çok çeşitli dü-
şünce tarif ve algıların mevcut olduğunu söyleyen yazar, tanım ve algı-
lamaların genel olarak vahiy ekseni ve materyalist bir eksende yapıldığını 
belirtmektedir. Bu makalesinde de vahiy eksenli ve materyalist eksenli 
yaklaşımları tahlil etmektedir.  

Soner Duman, “Modern Hukukta “Kıyas – Yorum İlişkisi”nin İs-
lam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” adlı makalesinde, bir kanun 
hükmünde yer alan normun yorumlanmasının, kanun koyucunun irade-
sini anlama ve uygulama açısından son derece önemli olduğunu belirttik-
ten sonra, kanun koyucunun iradesini keşfetme ve uygulama konusunda 
önemli olan bir diğer şeyin de kanunun sınırlarını belirlemek, yani bir 
kanunda yer alan hükmün o kanunda yer almayan başka bir olaya da 
uygulanmaya elverişli olup olmadığını sorgulamak olduğunu söyleyerek, 
bu işleme kıyas denildiğini bildirmektedir. Yazar bu çalışmasında hem 
modern hukuk hem de İslam hukukunda kıyas-yorum ilişkisini incele-
mektedir. 

Dr. Mustafa Güven’in makalesi “Kur’ân’ın Anlaşılmasında 
Müteşâbihat Problemi Ve Te’vil” adını taşımaktadır. Yazar bu makalesin-
de, Tefsir ilmi açısından çok büyük önemi haiz olan muhkem, müteşabih, 
te’vil gibi kavramları incelemektedir. 

Kassem Toueir’in makalesini “Kuran’ın Bakış Açısıyla Şehirlerin 
Planlanması Şam-ı Şerif’in İnşasında Fıkıh ve Sünnet’in Tesiri” adıyla 
Nurettin Gemici, Almanca’dan dilimize aktarmış. 



10         Editörden… 
 

www.hikmetyurdu.com           www.hikmetyurdu.net          www.hikmetyurdu.org 

 

Nishi Shah’ın makalesini “Kanıtsalcılık İçin Yeni Bir İddia” adıy-
la dilimize Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın aktarmış. 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, Anthony Robert Booth’un maka-
lesini “Pragmacılık İçin Yeni Bir İddia” adıyla dilimize aktarmıştır. 

Dr. Yüksel Macit “Te’vilatu’l-Kur’an’dan Örnek Metin” başlıklı 
yazısında, İmam Matüridi’nin Te’vilatü’l-Kur’an adlı tefsirindeki Bakara 
suresi 256. Ayeti yorumunu dilimize aktarmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Onay İhvan-ı Safa’nın risalelerinde yer alan 
“Oluş Ve Bozuluş Üzerine” adlı kısmı Türkçe’ye aktarmış 

Yrd. Doç. Ali Duman, Muhammed Abduh’un, Mehmed Akif ta-
rafından dilimize çevrilerek Sırat-ı Müstakim mecmuasında yayınlanmış 
“Batı, Medeniyeti Nasıl Bulmuş?” adlı yazısını sadeleştirmiş. 

Doç. Dr. Hulusi Arslan, Musâ Kâzım’ın konuşmalarını yazan Eş-
ref Edib’in “Kelam Kitaplarının Asrın İhtiyaçlarına Göre Düzeltilmesi ve 
Yazımı, Müslümanlar Arasındaki Farklı Mezheplerin Birleştirilmesi, 
Medreselerdeki Eğitim-Öğretimin Islahı” adlı, Sırat-ı Müstakim Mecmua-
sında yayınlanmış yazısını sadeleştirerek dilimize aktarmış. 

Yrd. Doç. Dr. Ali Duman, Darü’l-Fünun-ı Osmani İlahiyat ve 
Edebiyat Şubeleri Müdürü Hakkı’nın  “İslam Halifeliği” adlı Sırat-ı Müs-
takim Mecmuasında yayınlanmış yazısını sadeleştirmiş. 

Mustafa Bulut, Yusuf Ziya’nın “Şeyh Suhreverdi’nin Felsefesi” 
adlı, Mihrab Dergisi’nde yayınlanmış yazısını sadeleştirmiş. 

Dergimizin bu sayının son kısmı kitap tanıtımlarından oluşmak-
ta. Arş. Gör Gültekin Eroğlu, İbraihmi Emiroğlu’nun Klasik Mantığa 
Giriş kitabını tanıtırken, Dr. Halis Demir, Mehmet Azimli’nin Bir Siyer’i 
Farklı Okuma(k) Denemesi  adlı kitabını tanıtmış. Lisans öğrencisi 
Şahbettin Ertan Altunrende de, yine Mehmet Azimli’nin Siyeri Farklı 
Okumak II adlı kitabını tanıtmış. 
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