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4. Sayımızı Yayınlarken..
Aziz okuyucular, dergimizin 4. sayısıyla yeniden huzurlarınız-
dayız. Bu sayıda da sizleri kıymetli yazarlarımızın te’lif, tercüme 

makaleleri ve yazıları ile buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. 
Bu sayımızda, Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER “Dinde Tanrı’yı İdrak İmkânı 

Bağlamında Şüphenin Varlık İmkânı Sorunu” isimli makalesinde “şüphe” 
olgusunu hem bilgi hem de inanç/iman ile ilişkili olarak ele almakta ve ince-
lemektedir. Dr. Adnan ALGÜL “Kavâid İlmi ve İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın 
Kavâid İlmine Etkisi” isimli makalesinde İslam hukukunda küllî kâideler 
denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan İzzüddîn b. Abdusselâm’ı ve 
kavâid ilmindeki yerini, rolünü ve etkisini irdelemektedir. Okutman Yakup 
GÖÇEMEN “Antere b. Şeddâd’ın Şiirlerinde Tasvir” konulu makalesinde 
cahiliye şiirinin önde gelen isimlerinden muallaka şairi Antere’nin, şiirle-
rinde tasvirden nasıl yararlandığını konu edinmektedir. Okutman Musta-
fa KESKİN ise “Kur’ân’ın İ‘câzına Dair İlimler ve Sekkâkî’nin “Miftâhu’l-
Ulûm” Adlı Eserinin Tahlili” isimli makalesinde Kur’ân’ın i’cazına ilişkin 
ilimlerle ilgili çalışmaların doğuşunu, kat ettiği aşamaları ve söz konusu 
alanda söz sahibi bir âlim olan Sekkâkî’nin hayatı hakkında bilgiler vererek 
“Miftahu’l-Ulûm” adlı eserini analiz etmektedir. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
“İsmail Turan ve Fatiha Suresi Tefsiri” adlı yazısında İsmail Turan’ın haya-
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tı ve eserleri hakkında bilgiler vererek Fatiha Suresi Tefsiri isimli eserinin 
rivayet ve dirayet açısından değerlendirmesini yapmaktadır. Dr. Rıdvan 
DEMİR “Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Olarak İşlenen Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerin-
deki Etkisi” isimli çalışmasında Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına dayalı 
din öğretiminin öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemekte ve değerlen-
dirmelerde bulunmaktadır. Öğr. Gör. Mehmet KARAKUŞ “Son Dönem 
Osmanlı Aydınlarından Ahmet Şuayb’ın Din ve Ahlak Görüşleri” adlı ma-
kalesinde Ahmet Şuayb’ın muhtelif eser ve yazılarında ortaya koyduğu dine 
ve ahlâka ilişkin görüşlerini değerlendirmektedir. Yrd. Doç. Dr. Abu Hane-
efa Omar es-Sharif ALİ ise “Ebniyetu’s-Sarfi’l-Muştakka fi’s-Sarfi’l-Arabî” 
isimli makalesinde Nâbiga Zübyânî’nin Divân’ı özelinde Arap dilinde tü-
remiş kelimelerin çekim yapısını incelemektedir. Bu sayımızda ayrıca Yrd. 
Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN’ın “Kırâat İlminde Tenvinin Hükümleri” 
ile Arş. Gör. Mehmet ŞAŞA’nın “Fârâbî’ye Göre Kelâm İlminin Anlamı” 
isimli makale çevirileri yer almaktadır. Arş. Gör. Yusuf AĞKUŞ ise Mu-
hammed Abdülazîm ez-Zürkânî’nin “Menâhilu’l-‘İrfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân” 
“Kur’an İlimleri Menâhilu’l-‘İrfân Tercümesi” adıyla Türkçe’ye çevirilen ese-
rin tanıtımını yapmaktadır. 

Dergimizin 4. sayısına yazılarıyla katkı veren yazarlarımıza, yazıların 
değerlendirmesini yapan hakem hocalarımıza ve derginin yayın sürecinde 
emeği geçen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarız. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Dergisi’nin her sayıda daha 
da gelişerek kesintisiz şekilde yoluna devam etmesi ve akademi dünyasında 
yerini alması dileklerimle. Kalın sağlıcakla kıymetli okurlar..
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