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Yeni bir sayıyla daha okurlarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2008 yılın-

dan beri yayında olan dergimiz Temmuz 2012/2 sayısıyla birlikte 10. Sayısına ulaşmış 

bulunuyor. Bu sayımızda sekiz adet te’lif, iki adet İngilizceden çeviri, altı adet Osmanlı 

Türkçesinden sadeleştirme ve iki adet de kitap tanıtımı yazısı yer almaktadır. 

“Göreve Yeni Başlayan Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri” başlıklı makale 

ile Prof.  Dr.  Şuayip Özdemir,  Dr. Abdurrahman Güneş,  Arş. Gör. Rahime Kavak tara-

fından 2010 yılında Elazığ Harput diyanet eğitim merkezinde hazırlayıcı eğitim kursuna 

katılan din görevlilerinin göreve yeni başladıklarında karşılaştıkları mesleki problemlere 

ilişkin görüşlerinin tespit ve değerlendirilmesi amacıyla yapmış oldukları çalışma da 

yeni atanan din görevlilerinin  mesleki eğitim açısından  eksikliklere sahip oldukları ve 

bu eksikliklerin bağlı bulundukları kuruluşlarca  eğitim kurumlarının müfredatından 

başlamak üzere her aşamada sürekli eğitime tabi tutulmaları gerektiği sonuçlarına ulaş-

tığını belirtmektedirler.  

“Fütüvvetnâmelerde Hz.  Ali Algısı”  başlıklı Doç. Dr.  Yusuf Benli  makalesinde  

dini ve ekonomik bir yapıya sahip fütüvvet (ahilik ) teşkilatına ait edebi eserlerdeki Hz 

Ali Algısına ait gelişme ve değişmelere yer vermekte.  

“Kur’an’da Adalet Psikolojisi -Adaleti Engelleyen Psiko-Sosyal Faktörler” başlıklı 

makalesiyle Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu  insan doğasının adil ve insaflı olmaya 

ve hareket etmeye sevk edecek eğilimlere sahip olduğu gibi bunu engelleyecek güdüle-

rinde olduğundan bahsederek,  Kur’an’ın bu olumsuz güdülerle nasıl başa çıkılacağını 

göstererek onun eğitilmesini sağlamakla birlikte bireyin  genel eğitim yanı sıra adalet 

eğitimine de tabi tutulması gerektiğine işaret etmekte.  
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Yrd. Doç. Dr. Bilal Gök tarafından hazırlanan “İbrahim Bey Devri (1423–1464) 

Karaman-Osmanlı Münasebetleri” başlıklı yazıda Karamanoğlu İbrahim Bey dönemi 

Osmanlı- Karamanoğulları dönemi ilişkilerine yer verilmektedir.  

“Kur’an Ve Eğitim” başlıklı makalesiyle Yrd. Doç. Dr.  Hikmet Koçyiğit Kur’anın 

eğitime bakışını incelemekte ve Kur’an daki eğitim anlayışının kişilerin durumuna göre 

farklılıklar gösterdiğini ve buna uygun olarak ta farklı eğitim yöntemleri içerdiğini be-

lirtmektedir.  

“Üstün Yetenekliler Ve Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Bilim Ve Sanat Merkez-

leri  (Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi Örneği)”  M. Çağlar Kurtdaş makalesinde üstün 

yetenekli öğrencilerin ülke için önemine işaret etmekte ve bu öğrencilerin  eğitiminde 

önemli kurumlardan biri olan bilim ve sanat merkezlerinin eksikliklerini ortaya koyarak 

üstün yetenekli öğrenciler ve bilim ve sanat merkezlerinin daha başarılı olması için ya-

pılması gerekenleri ortaya koymaktadır.  

“Akıl Yürütme Formlarının Mantık Ve Bilimlerde Yeri Ve Değeri” başlıklı maka-

le ile  Arş.  Gör.  Gültekin Eroğlu makalesinde akıl yürütme formlarının türleri,  arala-

rındaki farklılıklar ve mantık bilimi açısından önemine vurgu yapmaktadır.  

“Osmanlı Devleti’nde Ulemâ Yozlaşmasının Tipik Bir Temsilcisi Olarak Safran-

bolu’lu Hüseyin Efendi: Nam-ı Diğer Cinci Hoca” başlıklı İsmail Katgı’nın bu makale-

sinde Osmanlı’nın son dönemlerindeki ulema sınıfında ortaya çıkan yozlaşmanın örnek-

lerinden biri olan ve Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiş olan Safranbolu’lu Hüse-

yin Efendi’nin hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmaktadır.  

Dergimizin bu sayısında önemli çevirilere de yer verdik.  Bunlar; Arş.  Gör.  Gül-

tekin eroğlu tarafından çevrilen, Patrick Baert’ın “Pragmatizmden Esinlenmiş Bir Sosyal 

Bilim Felsefesine Doğru” adlı makale;  Safa Duman tarafından çevrilen Roderic h.  Davi-

son’un “Cemalleddin Afgani: Milliyeti Ve Defnedildiği Yer Üzerine Bir Not” adlı maka-

lesidir.  

Yine bu sayımızda yer verdiğimiz bir diğer yazı türü sadeleştirmelerdir.  Yazar-

larımızın günümüz diline çevirdikleri ve ilgi duyanlara yararlı olacağını ümit ettiğimiz 

önemli sadeleştirmelerde bulunmaktadır.  Yrd.  Doç.  Dr.  Cahit Külekçi tarafından çev-

rilen “İbn-i Kemâl’in ‘Galatâtu’l-‘Avâm’ İsimli Risâlesi”ni,  Sena Tekin Bağcı’nın  

“Nâmık Kemâl’in Rüyâsı” isimli yazısını,  Yrd.  Doç. Dr.  Faruk Çiftçi’nin  “İslâmiyetten 

Önce Araplar” başlıklı makaleyi, Yrd.  Doç.  Dr.  Yüksel Macit’in  Celal Nuri İleri’nin 
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“Zamanın Değişmesiyle Ahkamın Değişmesi İnkar Olunamaz” isimli sadeleştirmesi,  

Yrd.  Doç.  Dr.  Ali Duman’ın Trabzon Mebusu Hatibzade Emin’in Cemaleddin Afga-

ni’den “Dinin Medeni Faydaları” adıyla yaptığı çevirinin sadeleştirmesi, Arif Ünal’ın  

Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi “İslâm Ve Terakki” başlıklı yazısının  sadeleştirmesi bu 

sayımızda yer alan sadeleştirmelerdir.  

Ayrıca bu sayımızda; “Peygamber’in Gelişinden Emevi İdaresine Kadar İslam’da 

Otorite” isimli Hamid Dabaşi’nin İnsan Yayınlarından çıkan ve Ali Çetin tarafından ha-

zırlanan kitap tanıtımu ile,  “Hilafet Ve Saltanat”, Ebu’l – Al’a El- Mevdudi’nin Hilal 

Yayınlarından çıkan ve Sacide Güldaş’ın cümleleriyle tanıttığı kitap tanıtımlarına da yer 

verdik.  

Gelecek sayılarımızda sizlerinde yazılarını görmek ve daha zengin içeriklerle 

karşınızda olmak dileğiyle.  

 

 

 


