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Rahman Rahîm Olan Allah’ın Adıyla…

E
vrensel bilgi ve değerlerin bilimsel düzeyde paylaşıldığı ve 
öğretildiği üniversitelerde ilmî araştırmalar akademik hayatın 
ayrılmaz bir parçasıdır.  Medeniyetin, gelişme ve kalkınmanın 

temelinde ilim ve ilmî araştırmalar yatmaktadır. Dinî ilimlerin yanı sıra, 
dil, tarih, felsefe, sanat, edebiyat vb. gibi alanlarda da bilgilerin öğretildiği 
İlâhiyat fakülteleri, klasik dinî ilimlerin öğretilmesinin yanı sıra, temel 
dinî öğretilerin anlaşılması ve araştırılması noktasında da önemli görevler 
ifa etmektedir. Ülkemizin hemen hemen her merkezine yayılan İlâhiyat 
fakülteleri, beraberinde ilmî hareketliliğe de zemin hazırlayacaktır. Bu 
amaçla fakültemizin değerli yönetici ve akademisyenlerinin gayretleriyle 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi olarak okuyucularımızın 
karşısına çıkmış bulunuyoruz.  Dergimizin ULAKBİM taramalarında yerini 
alması için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sebeple kaliteden 
ödün vermeden, dergimiz her sayıda eklenen yenilik ve içeriklerle daha da 
gelişecektir. Dergimizin ilk sayısında Dr. Hasan MAÇİN “Zekât Nisablarının 
Vergi Matrahları Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde, İslâm 
hukukundaki nisab kavramının modern vergi hukukundaki yerini ve Hz. 
Peygamber (s.a.s) tarafından belirlenen nisabların vergi matrahlarıyla 
ilişkisini ele alınmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR 
“Temel Kaynaklardaki Yeri ve Hayatı Bağlamında Kilis’te Tanıdık Bir Sahâbî; 
Şurahbil b. Hasene” adlı makalesinde, Kilis’in hafızasında tanıdık bir isim 
olan sahabî Şurahbil b. Hasene’nin Kilis’le ilişkisinin gerçek mahiyetini ve 
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buradan hareketle söz konusu sahabînin İslâm tarihi ve Hadis ilmindeki 
yerini incelemektedir. Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER “Tanrı’yı İdrak İmkânı 
Ekseninde Din-Felsefe Münasebeti” başlıklı makalesinde, felsefe-din 
ilişkisi bağlamında, adı geçen iki olgu arasındaki münâsebeti Tanrı’yı idrak 
ekseninde inceleyerek, söz konusu münasebetin tezahürlerine ilişkin tespit 
ve değerlendirmelerde bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER 
“İbn Sînâ’da İnsanın Varlığa Dair Bilgisinin Nefsin Yetkinliğiyle İlişkisi” 
başlıklı makalesinde ise, İbn Sînâ’ya göre insanın ebedî saadete ulaşmasında 
varlık hakkındaki bilgi ve tefekkürünün, nefsin yetkinliği ile ilişkisini 
incelemektedir. Yrd. Doç. Dr. Metin CEYLAN “Malatyalı Ümmühânî 
Hanımın Vakfiyesinin İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” 
adlı makalesinde,  Malatyalı Ümmühânî Hanımın vakfiyesi örneğinde 
Osmanlı Devleti’nde kadınların sosyal sorunlara yabancı kalmadıklarını 
ve hayır işlerinde yarıştıklarını incelemekte ve söz konusu vakfiyeyi 
İslâm hukuku açısından değerlendirmektedir. Arş. Gör. Mehmet ŞAŞA 
ise “Teorik Anlamı ve Pratik Değeri Bakımından İman-İslâm İlişkisi” 
başlıklı makalesinde, iman-İslâm ilişkisi konusunda klasik ve çağdaş 
dönemde ortaya konulan yaklaşımları ve buradan hareketle söz konusu iki 
kavramın teorik ve pratik değeri bakımından mahiyetini incelemektedir. 
Arş. Gör. Abdullah ALTUNCU “Sümer Mitolojisi Bağlamında Otorite 
Tarafından Şekillendirilen İbadet ve Törenler” adlı makalesinde ise, 
mitoloji ekseninde Sümerlerde görülen ibadet ve törenlere ilişkin yaptığı 
inceleme ve araştırmalara ilişkin bilgiler sunmaktadır. Ayrıca dergimizde, 
Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM’ın “Tarihsel Açıdan Din-Felsefe İlişkisi”, 
Arş. Gör. Yusuf AĞKUŞ’un “Aşırılıklar Karşısında Kur’anî Perspektiften 
Vasat Ümmet Olma Bilinci” ve Arş. Gör. Osman ÜLKER’in “Din ve Çağdaş 
Sosyal Teoriler” başlıklı çeviri makaleleri yer almaktadır. Dergimizde 
ayrıca Gaziantep Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde Cenani İlmî İhtisas 
Toplantıları – I çerçevesinde düzenlenen “Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin 
Süresi ve Kapsamı” Çalıştayı’yla ilgili Arş. Gör. Esra DELEN’in tanıtım 
yazısı ile Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR’ın kitap tanıtımı yer 
almaktadır.

Dergimizin kuruluşunda desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rek-
törü Sayın Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ’e, Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. 
Dr. Osman TÜRER’e, taleplerimize olumlu cevap vererek yayın ve danış-
ma kurullarında yer alan değerli hocalarımıza, gönderilen makaleleri de-
ğerlendirerek katkıda bulunan hakem hocalarımıza kalbî şükranlarımızı 
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arz ederiz. Dergimize gönderilen yazıları inceleyerek kontrolden geçiren 
ve teknik katkılarda bulunan Editör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem 
ŞAHİNER, yazışmaları titizlikle takip eden Araştırma Görevlisi Abdullah 
ALTUNCU’ya ve her aşamada dergimize verdikleri destek ve katkılardan 
dolayı fakültemizde görev yapan diğer tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşek-
kür ederiz. 

Yeni sayımızda buluşmak ümidiyle, gayret bizden muvaffakiyet Yüce 
Allah’tandır…

Editör
Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR


