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erhaba değerli okurlarımız,
Dergimizin 3. sayısıyla sizlerle tekrar birlikte olmanın sevinci içerisindeyiz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi bu sayısıyla ikinci yılını doldurmuş bulunmaktadır. Bu sayıda da
yazarlarımızın farklı ilim dalları kapsamında ele aldıkları birbirinden farklı
makaleleri ve çalışmaları yer almaktadır.
Dr. Mübarek ÇELİK “Deylemî ve Tasdîku'l-ma’ârif ’teki Tefsir Metodu” adlı makalesinde Deylemî’nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve eserlerine ilişkin bilgiler vermekte, akabinde işârî bir tefsir olan Tasdîku'l-ma’ârif adlı
eserinde izlediği metodu değerlendirmektedir. “Zemahşerî’nin “Atwâqu’zzeheb” Adlı Eserinin Edebî Sanatlar Açısından Değerlendirilmesi” isimli makalesinde Yrd. Doç. Dr. Hacı ÇİÇEK, Arap Dili alanında yetkinliği
ile tanınan Zemahşerî’nin kısa ve orta ölçekli yüz makalesinden oluşan
Atwâqu’z-zeheb adlı eserinde, cinas, seci ve teşbih sanatlarının bütün çeşitleri yanında istiare, istifham, mecâz, medih-zem, ta’riz ve tıbak gibi edebî
sanatları nasıl kullandığını incelemekte ve değerlendirmektedir. Yrd. Doç.
Dr. Hasan PEKER’in “Felsefe ve Dinde Tanrı’yı İdrak İmkânı Bağlamında
Şüphenin Varlık İmkânı Sorununa Bir Giriş” adlı makalesi ise, yazar tarafından Tanrı’yı idrak imkânı bağlamında şüphe problemine ilişkin biri
felsefe, diğeri din ekseninde kaleme alındığı belirtilen iki ayrı çalışmaya
alt yapı oluşturmak düşüncesiyle söz konusu probleme ilişkin kavramları ele alan ve değerlendiren bir yazıdır. Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL ta-
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rafından hazırlanan “Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin Hulûd/Cennet ve
Cehennemin Ebedîlîği Konusuna Yaklaşımı” adlı makalede ise, son devir
Osmanlı âlimlerinden Muhammed Zahid el-Kevserî’nin, İslâm âlimleri
arasında tartışma konusu olan Cennet ve Cehennemin ebedîliği konusuna ilişkin görüş ve yaklaşımları değerlendirilmektedir. “Felsefede Tanrı’yı
İdrak İmkânı Bağlamında Şüphenin Varlık İmkânı Sorunu” adlı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER, felsefede önemli bir yer tutan Tanrı’nın
varlığı ve bilgiye konu olması hususunda, sadece filozoflar için değil, bütün
insanlar için bir realite olan şüphenin yerini ve rolünü irdelemekte ve değerlendirmektedir. Öğr. Gör. Nedim Öz tarafından kaleme alınan “İlahiyat
Fakültesi Öğrencilerinin Din/İslam ve Şiddet İlişkisini Algılayışı (Kilis 7
Aralık Üniversitesi Örneği)” adlı çalışmada ise, günümüzde şiddetle anılır
hale gelen İslâm ve müslümanların, söz konusu algıya yönelik, lisans düzeyinde din eğitimi alan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin tutum ve yaklaşımı, kendileriyle yapılan görüşmelere dayanılarak sosyolojik bakış ile ele
alınmakta ve değerlendirilmektedir. “Son Dönem Osmanlı Aydınlarından
Ahmet Şuayb’ın Fikrî Yapısı” adlı makalesinde ise Öğr. Gör. Mehmet KARAKUŞ, günümüzde çok fazla tanınmayan Osmanlı aydınlarından Ahmet
Şuayb’ı tanıtmakta, bu arada düşünce olarak Pozitivizm’i benimsemekle
birlikte, katı bir pozitivist yaklaşım sergilemeyen ve İslam dinini toplumun
en önemli unsuru olarak gören yazarın öncelikle hayatı ve eserleri hakkında bilgiler vermekte, akabinde düşünce yapısını irdeleyerek değerlendirmelerde bulunmaktadır. Dergimizin bu sayısında ayrıca Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA’nın “Fabrika Yemlerinin Hayvanların Temizliği ve Helâlliğine
Etkisi” isimli çeviri makalesi yer almaktadır. Dergimizde son olarak yer
alan yazıda ise, Arş. Gör. Ramazan ÇOBAN’ın, Prof. Dr. İ. Lütfi ÇAKAN’a
ait Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler adlı esere ilişkin kitap tanıtımı bulunmaktadır.
Dergimize bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunan kıymetli yazarlarımıza, sayı hakemleri olarak yazıları değerlendirmede emeğini esirgemeyen
saygıdeğer bilim insanı hocalarımıza selâm ve saygılarımı sunar, Fakültemizde dergimizin yayınında emeği geçenlere, özellikle yazıların takibinde
ve arşivlenmesinde gösterdiği özveri ve gayretten dolayı Arş. Gör. Abdullah
ALTUNCU’ya teşekkürlerimi bildiririm.
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...
Aralık 2015
Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR
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