
EDÝTÖRDEN
Deðerli okuyucular,

Dergimizin bu sayýsýný ilgi ve takdirlerinize sunarken yine birbirinden deðerli 

çalýþmalarýn ürünü yazýlarla sizlerin karþýsýna çýkmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 

Her zaman olduðu gibi yeni sayýmýzda yer alan farklý türde kaleme alýnmýþ yazýla-

rýn içeriði hakkýnda kýsa bilgiler vermek istiyoruz. 

“Fýkhi Ýhtilaflarýn Tarihsel Geliþimi” isimli makalede yazar, günümüze kadar 

devam eden fýkhi ihtilaflarýn tarih içerisinde nasýl bir seyir takip ettiðini ve bunun 

fýkýh ilmine nasýl bir katkýda bulunduðunu konu edinmiþtir. 

“Sebepleri ve Sonuçlarý Bakýmýndan Fetret-i Vahiy Meselesi Üzerine Bir Ýn-

celeme” isimli makalede yazar, makaleyi þöyle özetlemektedir: “Ýnsanlýk tarihinin 

baþlangýcýndan itibaren ilahî olanýn beþerî olanla iliþkisi hep devam edegelmiþtir. 

Bu iliþkinin insan olarak tarafý peygamberlerdir. Yüce Allah isteklerini peygam-

berleri aracýlýðý ile bildirmiþtir. Bu çalýþmamýzda Allah/insan iletiþiminin zaman 

zaman duraksamasý, bu iletiþimin ara vermesi, kesilmesi þeklinde dilimize akta-

rabileceðimiz fetret-i vahiy meselesinin sebepleri ve sonuçlarýný ele alacaðýz. Hz. 

Peygamber’e ilk vahyin geliþinin ardýndan en uzun fetretini yaþayan vahiy, nüzul 

sürecinde birkaç kez inkýtaa/kesintiye uðramýþtýr. Bu sebeple fetret-i vahiyden 

deðil feterât-ý vahiyden bahsetmek daha doðrudur. Vahyin nüzul sürecinde, beþ 

kez inkýta meydana gelmiþtir. Yaþanan inkýtalarda Hz. Peygamber’in ruh hali ve 

vahiy iþtiyaký bu süreçlerin terbiye boyutlu olduðunu göstermektedir.”

Fâtýr suresinin, isimlendirilmesi, nüzulü ve bir önceki sureyle münasebeti a-

çýsýndan ele alýnmasý, ardýndan klasik ve çaðdaþ tefsir metinleri ýþýðýnda surenin, 

muhteva tahlili yapýlarak deðerlendirilmesi baðlamýnda oluþturulmuþ olan maka-

le “Klasik ve Çaðdaþ Tefsir Metinleri Iþýðýnda Fâtýr Suresinin Ýncelenmesi” ismi-

ni taþýmaktadýr.

M. 12. yüzyýlýn sonlarýnda doðmuþ, 13. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþamýþ olan 

Seyyid Burhâneddîn Tirmizî, önemli bir mutasavvýftýr. Onun kýymeti, Mevla-

na Celâleddîn-i Rûmî’yi itikadi ve tasavvufi yönden þekillendiren ve uzun süre 

eðiten ilk hocasý olmasýndandýr. Bu itibarla yazar, “Mevlânâ’nýn Hocasý Seyyid 

Burhâneddîn ve Bazý Ýtikadi Kelami Görüþlerinin Deðerlendirilmesi” isimli maka-

lesinde tasavvuf çevrelerinde ve Anadolu Ýslam kültüründe önemli bir konuma sa-

hip Seyyid Burhâneddîn’in bazý itikadi ve kelami görüþlerini incelemiþtir.

“Bu makalede, Kur’an ile Kadir gecesi arasýnda önemli bir baðýn olduðu sonu-



x

cuna ulaþýlmýþtýr.” diye iddialý çýkarýmlara giden yazarýn çalýþmasý ise “Kadir Su-

resinin Analitik Yorumu” ismini taþýmaktadýr.

Makalesinde, Ýslam hukuku ile pozitif hukukta bilmemenin, kiþilerin sorumlu 

tutulup tutulmamalarýna mazeret teþkil edip etmeyeceðini, her birini kendi kay-

naklarýndan ortaya koyarak elde edilen sonucu karþýlaþtýrmalý bir metotla deðer-

lendiren yazarýn çalýþmasý, “Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Ýslam Ceza Huku-

kunda Cehalet (Kanunu Bilmeme)” ismini taþýmaktadýr.

“Ekmeluddîn el-Bâbertî’nin, “Rükûdan Kalkarken Ellerin Kaldýrýlmasýnýn 
Caiz Olmadýðý Konusundaki Risalesi”nin Tahkik ve Tercümesi” isimli çalýþma-

da yazarlar, Bâbertî’nin hayatý, ilmî kiþiliði ve eserleri hakkýnda bilgi vermekte, 

rükûdan kalkarken ellerin kaldýrýlmasýnýn caiz olmadýðý konusunda yazýlmýþ bir ri-

salenin tahkik ve tercümesini yapmaktadýrlar. Hacmi küçük olan bu Risâle’de Ebû 

Hanîfe’nin konuyla ilgili görüþü etrafýnda deliller getirilmekte ve farklý görüþler e-

leþtirilmektedir.

“Me’mûn’un Mihne’yi Baþlatmasýnda Rol Oynayan Üç Akýmýn Açýklamalarý-

nýn Yeniden Bir Ýncelemesi” isimli çalýþma ise John A. NAWAS’ýn International 
Journal of Middle East Studies, dergisinde yayýmlanmýþ makalesinin bir tercüme-

sidir.

Yeni sayýlarýmýzda buluþma ümidiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ýsmail PIRLANTA


