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EDİTÖRDEN… 

Doç. Dr. Ali DUMAN 

Hikmet Yurdu Dergisi Editörü 

 

Hikmet Yurdu Dergisi 13. Yılında 25. Sayısıyla okurlarıyla buluştu. Bugünleri 

gösteren yüce yaratıcıya hamd olsun.  

Yeni sayımızda uluslararası niteliğimizee bağlı olarak yayınlanmak üzere gönde-

rilmiş Arapça dilinde yazılmış üç makaleden ikisini bulacaksınız. Bu makalelerden biri 

hakemlerimizin onayından geçemediği için maalesef bu sayıda yayınlanmamıştır. Bu-

nun dışında üç adet telif, bir adet sadeleştirme ve iki adet de kitap tanıtımı çalışmasıyla 

25 sayımızı yayınlamış bulunuyoruz. 

Arapça makalelerden ilki, Irak Anbar Üniversitesi Dil Bilim Çalışmaları bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Mohammed Tawfiq Al-Dughman’a ait “ من مظاهر االنسجام الصوتي في

 ,üst başlığında olup (Dilbilim Bağlamında Ses Uyumunun Yansımaları) ”السياق اللغوي

 Kur'an okumalarında) ”اإلتباع الحركي في مظاهر األداء القرآني الصوتي عند القراء في القراءات القرآنية“

okurlar arasında ses Kur'an performansının yönlerine kinetik uyum) altı başlığını taşı-

maktadır. Yazar makalesinde, Arap Dili-Kur'an Okumalarında Sesli Uyum olarak ad-

landırılan dil fenomeninin etkisinin gösterilmesini konusunu incelemeyi amaçlamakta-

dır. Yazının tezi, dilin ses uyumundan etkilenen özelliklerinden bahsetmektir. Kur’an 

okurken kullanılan harekelerin, meddlerin, illet harflerinin telaffuzunun ses uyumuyla 

irtibatını incelemeyi hedeflemektedir. 

Diğer Arapça makale Cezair Batna 01 Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilimdalı Öğre-

tim üyesi Dr. Racha Raubah tarafından yazılmış “المنهج الصوفي ودوره في تجديد الخطاب الديني” 

(Tasavvufi Yöntem ve Dini Söylemin Yenilenmesindeki Rolü) başlığını taşımaktadır. 

Yazar makalesinde tasavvuf mirasının, hem etik kurallar, hem de manevi koşullar ara-

sındaki yakın bağlantı yoluyla dini söylemin ve dini uygulamanın yenilenmesi için ge-

rekli koşulları yaratabilen etik sistemi ve eğitim kurallarını vurgulamayı amaçlamakta-

dır. Ayrıca dini söylemlerin çoğunda var olan manevi boşluğu atlatmak ve Müslüman 

bir insan inşa edebileceği küresel bir dini söylem oluşturmak için ibadet ve İslami işlem-

lerin etkisini tespit etmeyi hedeflemektedir. Bunun yanında, aşırı tekfirci söylemleri sı-
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nırlayan ve hem sevgi, hem de barış ilkelerine dayanan ılımlı bir söylemin aktarılması 

yoluyla söylemlerin insanların hayatındaki bir davranışa dönüşmesine yardımcı olan 

tasavvufun ilkelerini tespit etmek makalenin gözettiği hedefler arasındadır. 

Bu sayımıza gelen telif makalelerden bir diğeri de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi öğretim üyesi Dr. Lokman Bedir’e ait “Ru’yetullahla İlgili Âyetlerin Bağlam 

Esaslı Değerlendirilmesi” başlığını taşımaktadır.  Yazar makalesinde Kur’ân-ı Kerim’i 

sağlıklı bir şekilde anlama hususunda bağlamın önemine işaret ettikten sonra. İç ve dış 

bağlamdan bahsetmekte ve bunları izah etmektedir. Bunun ardından Kur’ân’da 

ru’yetullâh konusunun bağlamını inceleyeceğini belirterek, konuyu işlemeye çalışmakta-

dır. Ru’yetullâh (Allah’ın müminler tarafından görülmesi) meselesinin îtikadî olarak 

İslam toplumunun ihtilaf ettikleri konulardan biri olduğuna işaret eden yazar, konuyla 

ilgili mezheplerin temel yaklaşımlarını zikrederek yazısını tamamlamaktadır.  

Bir diğer te’lif makale de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. 

Sait Boşat’ın “Kırâat İmamlarında İhtiyar Olgusu” isimli makalesidir. Yazar makalesin-

de kırâat ilminin başat kavramlarından olan ihtiyar olgusunu incelemektedir. Kur’ân’ın 

inzali yedi harf üzere indirilmesi hadisi doğrultusunda Kur’an kıraatı konusunda Müs-

lümanlara farklı şekillerde okuma ruhsatı tanınmış olmasının, Kur’ân’ın nüzulünden 

itibaren farklı dönemlerde kırâat birikimi arasından çeşitli seçimlere yol açmasını konu 

edinen yazar, Kırâat otoritelerinin kendi kriterleri doğrultusunda yaptıkları tercihlere 

kırâat ilminde ihtiyar denildiğini söylemekte ve makalesinde, nicel olarak çok fazla mik-

tarda var olan kırâat birikimi içerisinden, belli kriterler doğrultusunda seçimi ifade eden, 

ihtiyar olgusu üzerinde duracağını ve ihtiyar faaliyetinin tarihi kırılma noktaları esas 

alan bir çalışma ortaya koyacağını iddia etmektedir.  

Bir diğer te’lif makale Doktora öğrencisi Mehmet Emin Şahin’e ait “Molla Sadra 

Tefsirinde Lafzatullah” isimli çalışmadır.  İslam inancına göre Allah lafzının, Allah’ı 

tanımlayan bütün sıfatları kendisinde barındıran ve sadece Allah’ın zatı için kullanılan 

bir isim olduğunu iddia eden yazar, buna karşın yine de tefsir literatüründe bu lafzın 

etimolojisi ve ifade ettiği anlamla ilgili çeşitli tartışmaların yer aldığını söylemektedir. 

Yazar konuyla ilgili Molla Sadra’nın lafzatullah konusundaki görüşlerini Fatiha suresi 

ve Ayetü’l-Kürsi’yi tefsirinden hareketle tespit etmeye çalışmakta ve Molla Sadra’nın 

lafzatullah’ın türemiş olduğu görüşünü benimsemekte olduğunu ve bu ismin Allah’ın 

zatına has olduğunu kabul ettiğini tespit etmektedir. Bu şekilde Molla Sadra’nın konu 

hakkındaki görüşlerini tahlil etmeyi denemektedir.  

http://www.hikmetyurdu.com/
http://www.hikmetyurdu.net/
http://www.hikmetyurdu.org/


Editörden…                                    9 

 

Bu sayımızda gelmiş olan çalışmalardan biri de Abdülaziz Çaviş tarafından Sebi-

lü’r-Reşad Mecmuasında yayınlanmış olan “Müslümanlıkta Kadının Hukuku” adlı ya-

zının sadeleştirmesidir. Sadeleştirmeyi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencile-

rinden Furkan Kürşad Daş yapmıştır. 

Bu sayımızda ayrıca iki adet de kitap tanıtımı yer almaktadır. Bu kitap tanıtımla-

rından ilki Yüksek Lisans öğrencisi Enes Sadan tarafından yapılmıştır. Lars Svendsen 

tarafından yazılmış Kötülüğün Felsefesi isimli kitabın, Mehmet Hocaoğlu tarafından 

yapılmış olan çevirisinin tanıtımını yapıldığı çalışma beş sayfadan oluşmaktadır.  

Bir diğer kitap tanıtımı çalışması da İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci-

lerinden Furkan Kürşad Daş’a ait. “Yüksel Macit’e ait İslam Hukuku Alanında Nadir 

Fikirler isimli kitabın tanıtıldığı çalışma dört sayfadan meydana gelmektedir.  

Bu sayımıza çalışmalarıyla katkı yapan tüm yazarlarımıza ve bu sayımızda ya-

yınlanan makalelerin en güzel ve akademik bir biçimde yayınlanmasında katkılarını 

esirgemeyen hakemlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.  

Diğer sayılarda görüşmek umuduyla… 


