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Dergimiz Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 

te’lif, tercüme ve sadeleştirme çalışmalarıyla 8. Yılının ilk sayısı ile karşınızda… 

Bu sayımızda yayınlanmak üzere gelen makalelerden yedi tanesi hakemlerimiz 

tarafından yayınlanabilir görülmüş ve yayına alınmıştır. Bunun dışında bir çeviri, iki 

sadeleştirme ve iki adet de kitap tanıtımı bu sayımızda yer alan çalışmalardır. 

Te’lif makalelerden ilki Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu’nun “Kişilik Gelişimi 

Açısından Namaz” adlı çalışmasıdır. Yazar bu makalesinde Kur’an’da yaygın olarak 

namazı ifade eden “salât” kelimesinin anlam alanı üzerinde durmuş, daha sonra nama-

zın müminin kişilik oluşumuna etkilerini ifade eden, namazın kazandırdığı olumlu ka-

rakterlere vurgu yapan âyetlerş değerlendirmiştir. Namazın özünden ya da tamamından 

uzaklaşmanın kişilikte meydana getirdiği değişikliklere değinen âyetleri işleterek, igili 

âyetler ışığında planlı ve disiplinli yaşama alışkanlığı kazanmada namazın katkıları üze-

rinde durmuştur. Günaha düşen müminlerin kişiliği üzerinde namazın telâfi edici ve 

yeniden düzenleyici etkilerine işarette bulunan âyetleri ele alarak, namaz aracılığıyla 

müminin nasıl toplumsallaştığını ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bir diğer makale Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Gördük’ün “Ebu Talib el-Mekkî’nin 

Kur’an Tasavvuru” adlı çalışmasıdır. Yazar bu çalışmasında Ebu Talib el-Mekkî’nin 

Kûtu’l-Kulûb adlı eseri çerçevesinde Kur’an anlayışını tespit etmeye çalışmış ve 

Mekkî’nin Kur’an’ı sadece zahiri ve tarihsel bir metin olarak görmediğini, aksine 

Kur2an’ın evrensel, ilahi boyutlara sahip bir hayat kitabı olduğu düşüncesinde bulun-

duğunu tespit etmiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Emrullah Fatiş “İbnü'l-Hümâm'a Göre Yaratılmışlık Ve Ebediyet 

Bağlamında Cennet Ve Cehennem” adlı makalesiyle bu sayımıza katkı yapmakta ve ça-

lışmasında ünlü Hanefi alimi Kemal İbnü’l-Hümam’ın cennet ve cehennemin ebediyeti 

ve yaratılmışlığı konusundaki görüşlerini anlatmaktadır. Cennet ve cehennemin şu anda 

yaratılıp yaratılmadığı, cennet ve cehennemin ebedi olup olmadığı, Müslümanların ve 

kâfirlerin cennet ve cehennemde ebedi kalıp kalmamasının Allah’ın iradesiyle ilişkisi ve 

akli imkânı üzerinde durmaktadır. 
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Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan “Müzik Terapi Ve Dini Müzik -(İlâhiyat Fakültesi 

Öğrencileri Üzerinde Sınırlı Bir Uygulama)” adlı çalışmasıyla bu sayımıza katkı sağla-

maktadır. Yazar çalışmasında, Müzik ve terapi kavramlarını tanımlamakta ve ruh sağlı-

ğını korumak, girişimcilik, iş başarısı, mücadele azmi, yaşama sevinci ve özgüven ka-

zandırmak, ahlâk ve kültürün korunup geliştirilmesi ve ruh sağlığı bozuk olanların te-

davisi için müzik terapi, dini müzik, uygulama, yorum ve değerlendirme üzerinde dur-

maktadır. 

“Postmodern Siyasetin Bir Yansıması: İsviçre Yeşil Liberal Partisi” adlı makale-

sinde Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga siyasetin postmodern dönemde, modern dö-

nemdekinden farlılıkları bağlamında ele alındığı tespiti çerçevesinde,  Yeşil hareketin 

başlangıcından siyasal alana dahil olmasına kadar geçen tarihçesini kısaca anlatmış, da-

ha sonra da İsviçre Yeşil Liberal Partisi’nin kısa tarihçesi ve topluma, ekonomiye ve si-

yasete olan bakış açısı incelenmeye çalışmıştır. Makalenin sonuç bölümünde ise, liberal 

yeşil partilerin diğer ülkelerde de yaygınlaşıp, güçlenme şanslarının olup olmadığı tartı-

şılmıştır.  

Dr. Adnan Gürsoy “İbn Sînâ Felsefesinde Sezgi ve Sezgisel Bilgi” adlı, doktorta 

tezinden istifadeyle hazırladığı çalışmasında İbn Sînâ’nın bilgi felsefesinin merkezî kav-

ramlarından biri olan Sezgi (hads) kavramını incelemektedir. Kavramın önemi, aklî bil-

giye ulaşmak konusundaki işlevine dayanmakta olduğu ve sezgi, fikir mukabili bir ak-

letme yolu; akleden öznenin mizacı ve ahlaki arınmışlığına bağlı olarak derecesi belirle-

nen bir meleke; aklî bir ittisal, ilâhî bir feyz olduğu için. İbn Sina’ya göre sezgisel bilgi-

nin kesinliği, ilkesi olan sezgi yetisinin gücünden kaynaklanır. Filozofun önermeler tas-

nifinde “sezgiseller”, “kabul edilmesi zorunlu olan kesin bilgiler” içinde yer aldığını 

tespit etmektedir. 

Okutman Mehmet Ali Durur “Kuran’ı Kerim’de A-K-L  (ع ق ل ) Kelimesi  Seman-

tik Tahlil ve İslam Düşüncesinde Teşekkül Eden Akıl Anlayışlarıyla Bir Mukayese” adlı 

makalesi ile bu sayımıza katkı sağlamaktadır. Kur’an’ı Kerimde insanın hem iyiliğe hem 

de kötülüğe meyyal bir varlık olarak yaratıldığı belirtilir. Böyle olmasına rağmen Allah 

(c.c) İnsanı bu iki zıt kabiliyet arasında şaşkın ve perişan bırakmamış ona akıl gibi tem-

yiz edici bir meleke vermişir. Allah (c.c) Kitabında insanın önüne ilahî gerçekleri sererek 

onu devamlı surette aklını kullanmaya davet etmiştir. Aklını kullanmayanlar Allah (c.c) 

tarafından yerilirken akıl sahipleri yani bahşedilen akıl nimetini yerinde kullananlar da 

methedilmiştir. Kur’an’ı Kerim’de insanları akletmeye sevk eden âyetler olduğu gibi, 
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akletme işini kalbin yaptığını belirten âyetler de mevcuttur. Çünkü Kalp, insanı gerçek 

bilgiye götüren bir menba’dır. İnsanın varlığını ancak tezahürleriyle anlayabildiği akıl 

ve düşünen kalp, olabilirliği kabul edilen fakat müşahhas olmayan kavramlardır. Bu 

çalışmada, kullanıldığı takdirde insana diğer varlıklardan ayrı ir özellik kazandıran, onu 

yaratıcı karşısında sorumlu yapan ve istikamet sunan; dolayısıyla da insanın ilerlemesi-

ne, kurtuluşuna vesile olan akıl semantik olarak incelenecek, insan zihninde çağrıştırdığı 

anlam ortaya konulacaktır. Ayrıca bu çalışmada muhtelif bilim dallarının akla yaklaşımı 

ortaya koyulacaktır. 

Muhammet Kemaloğlu, Almaz Bayramova’nın Azeri Türkçesiyle yazılmış maka-

lesini “Erivan Hanlığının Bazı Etnotoponimlerinin Sözcüksel-Anlamsal Özellikleri” 

adıyla Türkiye Türkçesine çevirerek dergimize katkı yaparken; Yrd. Doç. Dr. Ali Du-

man, İzmirli İsmail Hakkı’nın Sebilü’-Reşad Mecmuasında “Amel-i Ehl-i Medine Ne-

dir?” başlığıyla yayınlanan yazısını sadeleştirerek ve Hatice Dokgöz, Cumhuriyetin dö-

neminin ilk adliye nazırlarından Seyyid Bey’in “İctihad ve Taklit” konulu makalesini 

sadeleştirerek sayımıza katkı sağlamaktadır. Ayrıca Latif Göklap, Steven Mithen’in İrem 

Kutluk tarafından dilimize aktarılmış “Prehistoryadan Günümüze Aklın Evrimi” adlı 

kitabını, Hatice Dokgöz de Talip Türcan’ın İslam Hukuk Biliminde Norm-Amaç İlişkisi 

kitabını tanıtarak son sayımıza katkı sağlamıştır. 

Sekizinci yılında 16. Sayısını yayınlanan Hikmet Yurdu dergimizin bu son sayı-

sının tüm ilim alemine hayırlara vesile olması dileklerimizle siz değerli okurlarımıza 

hayırlı okumalar temenni ediyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidiyle… 

 

 

 

 

  

 

 

 


