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erhaba Değerli Okurlar,
2014 yılının Aralık ayında yayın hayatına başlayarak akademik araştırmalar sahasında yerini almış olan Kilis 7 Aralık
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2. sayısını da yayınlayarak okurlarla
buluşturmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Dergimizin daha da gelişerek,
kalitesini artırarak ve özgün çalışmaların yer aldığı bir yayın olarak, yolculuğunun kesintisiz devam edeceğinin inancı içerisindeyiz. Bu sayımızda
yine yazarlarımızın farklı disiplinlere ait makaleleri, çeviri ve kitap tanıtımları yer almaktadır. Prof. Dr. Hidayet Aydar “Cumhuriyet Dönemi Türkçe
Kur’an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme” adlı çalışmasında, Cumhuriyet döneminde yazılan Türkçe tefsirleri istatistiksel verilerle
nitelik ve nicelik bakımından değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin Baysa “Ömer Müftî Kilîsî’nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki
Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü’d-Dühân Bağlamında-“adlı makalesinde, Osmanlı dönemi âlimlerinden Ömer Müftî Kilîsî’nin sigaranın
hükmüne ilişkin ortaya koyduğu delilleri, görüş ve yaklaşımları inceleyerek
değerlendirmelerde bulunmaktadır. Dr. Temel Kacır “Zekâta Tabi Malların
Nisaplarının Hz. Peygamber (s.a.s.) Döneminde Değer Bakımından Eşitliği Meselesi” adlı makalesinde, zekâta tabi mallardan altın, gümüş, deve,
sığır, koyun ve hububat fiyatlarının Hz. Peygamber dönemindeki değerlerini ve bunların nisaplarının eşitliği konusunu ele almaktadır. Yrd. Doç. Dr.
Emrullah FATİŞ “İbnu’l-Hümâm’ın Peygamber Gönderme Konusundaki
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Görüşleri” adlı makalesinde, peygamberliğe olan ihtiyaç, peygamberlerin
sayıları ve nitelikleri vb. konulara ilişkin İbnu’l-Hümâm’ın görüşlerini değerlendirmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ömer Cide tarafından yazılan “Osmanlı
Beyliği’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması” adlı makalede ise, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş ve yükselişi döneminde geçerli olan İslam dini ve Orta Asya Türk ananesi şeklindeki iki temel değerin, meşruiyet sorunu bağlamındaki yerini ve yansımalarını incelemekte ve değerlendirmektedir. Öğr. Gör. Mehmet Onur, “İmam Kâsânî
ve “Bedâi’u’s-Sanâ‘i” Adlı Eseri Üzerine Metodolojik Bir İnceleme” konulu
çalışmasında, Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden Kâsânî’nin, adı
geçen eseri hakkında bilgiler vererek eserde sergilenen temel yöntem ve
yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Anas
al-Jaad “el-Mesâilu’lletî hâlefe fîha’t-Tirmizî fî Sunenihî Şeyhahu’l-Buhârî”
adlı makalesinde, İmam Tirmizî’nin Sünen’inde yer alan ve hocası İmam
Buhârî’ye muhalefet ettiği meseleleri ele almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ahmad
Shaikh Husayn tarafından yazılan “ez-Zahrafetu’l-islâmiyye (er-rakş) ve’zzahrafetu’l-lafziyye beyne’l-ma’nâ ve’l-mebnâ” adlı makalede ise, İslamî
süsleme ile şiirde ifadesini bulan söz süsleme sanatlarını yapısal ve anlamsal açıdan incelemektedir. Yrd. Doç. Dr. Muammer Bayraktutar tarafından
çevirisi yapılan “Doğal Koşulların ve Sosyo-Kültürel Dinamiklerin Hz.
Peygamber’in Sünnetindeki Tezahürleri” adlı makalede, Hz. Peygamber’in
beşeriliği bağlamında, içinde doğup büyüdüğü çevrenin Hz. Peygamber
ve sünneti üzerindeki etkilerini tarihselliği yönüyle değerlendirmekte ve
hatalı yaklaşımlara dikkat çekmektedir. Ayrıca bu sayımızda iki ayrı kitap
tanıtımı yer almaktadır. Arş. Gör. Osman Ülker, İsmail Demirezen tarafından yazılan Tüketim Toplumu ve Din adlı eseri, Arş. Gör. Mehmet Şaşa ise
M. Zahid el-Kevserî tarafından yazılan ve Abdulkadir Yılmaz tarafından
tercüme edilen Nüzul-i İsâ (a.s.) Meselesi adlı eseri tanıtmaktadır.
Dergimize makale ve yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza, gönderilen makaleleri değerlendiren değerli hakem hocalarımıza ve derginin
yayınlanması sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Yeni sayılarımızda buluşmak ümidiyle, gayret bizden tevfîk Allah’ tandır.
Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR

10

