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Bilim dünyasına açılan önemli pencerelerden birisi olan Hikmet Yurdu 
Dergisinin 8. sayısıyla okuyucu ile buluşma mutluluğu yaşamaktayız.  Bilindiği 
gibi ülkemizde akademik dergicilik yapmak, akademik kriterlere uygun olarak 
dergi yayınlamak oldukça zahmetli bir iştir. Dergiye gelen makaleleri 
hakemlendirme, hakemlerin raporları doğrultusunda yazarlardan düzeltmeler 
yapmasını isteme, gelen düzletmeleri, eğer hakemlik yapan hocalarımız tekrar 
gözden geçirme talebinde bulunmuşlarsa, tekrar hakemlere gönderme, yeniden 
gelen raporlar doğrultusunda yazarlar yazıyı iletme, yazarların düzeltmelerin-
den sonra, yazıları derginin formatında düzenleme ve yayına koyma süreçleri 
pek çok sıkıntılar yaşamamıza neden olmaktadır. Bütün bu süreçlerin meyvesini 
dergi yayına konulduğu zaman aldığımız için okurlarımıza ve yazarlarımıza 
müteşekkiriz. Dergimize bugüne kadar beş yüzün üzerinde üye olan okurumuz 
mevcuttur. Toplam ziyaretçi sayımız ise doksan bini geçmiş durumdadır. Bu 
veriler dergimizin ülkemizde kabul gören dergilerden biri olduğunun gösterge-
leridir. Ayrıca İSAM, ASOS, ULAKBİM gibi indekslerde yer almamız ve ISI Web 
of Science’a müracaatımız dergimizin kalite açısından ne kadar ileri düzeylere 
çıktığını göstermektedir. Dergimiz Hikmet Yurdu’nun ülkemiz bilim camiasına 
katkı yaptığını görmek bizleri memnun etmektedir. 

Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayımız da birbirinden ilginç konu ve 
problemleri ele alan, yeni ve farklı araştırma alanlarına odaklanan çalışmalardan 
oluşmaktadır. Söz gelimi bu sayımız Tarih, İktisat, İslam Hukuku, Kelam, Din 
Sosyolojisi, Din Fenomenolojisi, Arap Dili ve Belagati gibi çok zengin bir bilimsel 
yelpazede makalelerden meydana gelmektedir. Yani Hikmet Yurdu Dergisi, 
okuyucuya, tarih, iktisat, felsefe, sosyoloji, fenomenoloji, dilbilim ve temel İlahi-
yat bilimleri ile ilgili konuların irdelendiği bilimsel bir hazine sunmaktadır. Bu-
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nunla birlikte dergimizin her sayısında olmazsa olmazları arasında olan gerek 
çeviriler gerekse kitap tanıtımları, bilgi üretimimize katılan değerler olarak yerini 
almıştır.  

Bu sayımızda yer alan bu nitelikli te’lif makalelerden biri Doç. Dr. 
Kemaleddin Taş’ın “Anthony Giddens’ın Sosyal Teorisi ve Metodoloji Üzerine 
Bir Değerlendirme” isimli makalesidir. Yazar makalesinde çağdaş sosyologlardan 
Anthony Giddens’ın modern toplumlarda ortaya çıkan değişimleri anlamayı 
kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yeni sosyal teorisini ve açıklayıcı 
yorumsamacılık metodolojisini oldukça etkileyici ve kapsayıcı bir tarzda ele al-
maktadır.  

Bir diğer makale Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşcu’nun “Türkiye’de Din Fenome-
nolojisine İlişkin Çeviriler Üzerine Bir Değerlendirme” adlı makalesidir. Yazar 
makalesinde Türkiye’de din fenomolojisi alanında yapılan çevirileri objektif bir 
gözle değerlendirmektedir.  

Yrd. Doç. Dr. Cahit Külekci de “Osmanlı’nın Anayasallaşma Sürecinde 
Mithat Paşa Ve Fâik Ali’nin ‘Mithat Paşa’ İsimli Eseri” isimli makalesinde XIX. 
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun önemli şahsiyetlerden birisi olan Mithat Pa-
şa’nın Osmanlı modernleşme sürecine yönelik görüşlerini ve Faik Ali’nin Mithat 
Paşa’yı konu alan eserini incelemektedir. 

Dr. Enes Erdim “Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Bedi’ Sanatlarının Kulla-
nılışı” ve “Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Beyân İlminin Yeri” adlı iki makaleyle 
bu sayımıza katkı yapmaktadır. Yazar, bu iki makalesinde Arap Dili ve Belagati-
nin en temel sorunlarını, Zemahşeri örneğinde çözümlemeye çalışmaktadır. Bu 
makalelerde yazar, Edebi ve anlatım sanatları sorununa, Zemahşeri’nin yaklaşım 
yöntem ve tekniklerini analiz etmektedir.  

Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, “Türkiye’de Finansal Krizlerin Öncü Göster-
gelerinin Belirlenmesinde Faktör Analizi Yaklaşımı” isimli ilginç ve bir o kadar 
da Türkiye’nin sosyo-ekonomik tarihi bakımından oldukça önemli konu ve prob-
lemine ufuk açıcı değerlendirmelerle bu sayımıza katkı yapmaktadır.  Yazar ma-
kalesinde Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısal sorunlarından birisi olan ekono-
mik krizlere ve makro ekonomik istikrarsızlığa neden olan faktörler üzerine 
odaklanmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de yaşanan krizlere, krizlere etki eden 



Editörden…                 9 
 

faktörlere, nitel ve nicel veriler kullanarak derinlemesine analiz ve rapor ederek 
ışık tutmaktadır.   

Arif Ünal “Günümüz İslâm Hukukçularından Prof. Dr. Hayreddin Kara-
man’ın Hayâtı, Eserleri Ve Fıkhî Görüşleri” adlı makalesinde ülkemizin önde 
gelen İslam Hukukçularından Hayreddin Karaman’ın hukuk anlayışı ve metodo-
lojisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Karaman’ın usul ve fıkha ilişkin görüşlerini de-
ğerlendirmekte ve Karaman’ın görüşlerinden, çeşitli tartışmalara yol açan bazıla-
rını ele almaktadır. 

İslam Hukuku Yüksek Lisans öğrencisi öğretmen Rıdvan Bayer, “Hasan 
Kâfi Akhisarî’nin Hayatı Ve Siyasetname Alanı İle İlgili Usûlü’l-Hikem Fî 
Nizâmi’l-Alem Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme” isimli makalesinde, Hasan 
Kâfi Akhisarî’nin,  Siyasetname isimli esrine dayanarak, Osmanlı döneminde 
bürokratların ve toplumun karşı karşıya kaldığı ahlaki, dini, sosyal ve kültürel 
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve tavsiyelerini araştırma 
konusu yapmaktadır.  

İstanbul Merkez Vaizi Dr. Hasan Gümüşoğlu hoca “Ehl-i Sünnet, Şia Ve 
Vehhabilik Arasındaki İnanç Farklılıklarının Sosyal Barış Açısından Değerlen-
dirilmesi” adlı makalesinde, Ehl-i Sünnet, Şia ve Vahhabiliğin inanç farklılaşma-
larını sosyal barış açısından incelemektedir. Çalışma, İslam dünyasının sosyal 
bütünleşmeye alabildiğince ihtiyaç duyduğu bir dönemde çok anlamlı görün-
mektedir.   

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Macit Joseph Schacht'ın The Origins of 
Muhammadan Jurisprudence (London 1979) (İslam Hukukunun Kaynakları) adlı 
eserinin The Mu'tazila başlıklı 7. bölümünü ve aynı kitabın Shî'a Law (Şia Hu-
kuku) başlıklı 9. bölümünü tercüme ederek bu sayımıza katkı sağlamaktadır. Her 
iki çeviri de İslam Hukuku alanına çok önemli yeni katkılar yapacak niteliktedir. 
Gerçekten de Macit’in oldukça başarılı ve etkili bir üslupla Türkçeye kazandırdı-
ğı bu çeviriler, hem İslam hukuku akademik camiası hem de bu alana ilgi duyan 
okuyuculara Mutezile ve Şia Hukukları konusunda rehberlik edebilecek güçte ve 
derinlikte görünmektedir.  

Dr. Hüsameddin Yıldırım, Wesley MORRİSTON’un “Is God 
“Significantly Free?” adlı Faith And Philosophy Vol. 2 No: 3 July 1985, p. 257-264 
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sayfaları arasında yayınlanmış makalesini ““Tanrı “Anlamlı Hür müdür?” adıyla 
dilimize aktarmıştır. Din felsefesinde önemli bir yeri olan Wesley Morriston’dan 
Türkçeye kazandırılan çeviri, hakikaten felsefeye ilgi gösteren ve gönül verenlere 
birçok yönden besleyecek bir nitelikte görünmektedir. Yıldırım’ın oldukça akıcı 
ve etkileyici çeviri üslubu, Din Felsefesi’nin en problemli ve çok karmaşık konu-
su olan Tanrı ve hürriyet konusunu işleyen Morriston’un anlatım dili ve yakla-
şımını daha kolay ve daha açıklayıcı bir karaktere büründürmüştür.  

Son olarak bu sayımızda biri Dr. Halis Demir’in Seyyid Bey’in Medhal 
isimli fıkıh usulü kitabının sadeleştirmesinin tanıtımı, diğeri de İnönü Üniversi-
tesi İLİTAM öğrencisi Dürdane Şıkşık’ın, Ahmet Özel’in İslam Hukukunda Ülke 
Kavramı adlı kitabının tanıtımı yer almaktadır. 

Belli ki bu makale, çeviri ve kitap tanıtımları, okuyucuyu çeşitli disiplinler 
arası gezintiye çıkaracak,  bilgi ve kültür birikimini oldukça zenginleştirecek ve 
güçlendirecektir.  Anlaşılan yine okuyucu, sıkılmadan bir nefeste okuyacağı bir 
sayı ile buluşmaktadır.  

Oldukça kaliteli bilimsel yolculuğunda Hikmet Yurdu dergisini nitelikli 
çalışmalarla destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. 
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