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Saygıdeğer bilimname okuyucuları, 2014 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız.

Bir önceki sayımızla elektronik ortamda yayına geçen dergimizin, OCLC
WorldCat, EBSCO ve ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi tarafından
taranmakta olduğu bilgisini de vermekten büyük mutluluk duymaktayız.

26. sayısına ulaşan dergimizin bu sayısında yedi telif makale ile bir çeviri ve
bir de kitap tanıtımı olmak üzere toplam dokuz adet çalışmayı siz kıymetli
okuyucularımızın beğeni ve istifadesine sunuyoruz.

Bu sayımızın ilk makalesi, Fakültemizin emekli hocalarından ve eski
dekanımız olan Sayın Celal Kırca’ya aittir. Kırca, “Kur’ân’ı Anlama Sorunları
ve Yöntemleri” isimli makalesinde, Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması
ile ilgili mevcut problemler üzerinde durmakta, bu problemlerden her birini
nitelik ve nicelik açısından ele alıp, tanımı ve çözümü konusunda bir fikir
üretmedikçe Kurân’ı doğru ve sağlıklı anlamanın mümkün olmadığını ifade
etmektedir. Bu bağlamda yazar, “Kur'ân'ı nasıl anlamalıyız?” sorusuna cevap
aramaktadır.

İkinci yazı Fakültemiz Kıraat Anabilim Dalı Başkanı olan Sayın Yavuz Fırat’a
aittir. “Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar” isimli
makalesinde Fırat, Kur’ân tilavetinde ashabın, Hz. Peygamber (a.s)’ın okuyuş
tarz ve keyfiyetini elde etmeye çalışmış olduklarını, fakat onlardan sonraki
nesillerin gerek tescil ve gerekse eda anlamında sözü edilen tarzı korumak
için çabalarına rağmen yabancı toplulukların İslam’a girmeleriyle harfleri
seslendirme, kelimeleri telaffuz ve edada farklı tarzların ortaya çıktığını ifade
etmektedir. Dolayısıyla Kur’an’ın, Arap fonetiğini/luhûnunu dikkate
almaksızın mûsikî’nin diğer melodi (şarkı-türkü) vs. tarzlarına benzer
şekilde seslendirilmesini, “orijinalinden sapma” olarak değerlendiren yazar,
bunun Kur’ân’ın kutsiyetiyle bağdaşmadığını dile getirmektedir.
“Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi (Allah’ın Fiillerinin Amaca Bağlanması
Çerçevesinde)” isimli makalesinde Harun Öğmüş, felsefeyle mezc olmuş
kelâm devrini başlatan büyük Eş’arî düşünürü Fahreddin er-Râzî’nin
tefsirinde Allah’ın fiillerinin amaca bağlı olup olmadığıyla ilgili âyetlere nasıl
yorum getirdiğini, bunların ne ölçüde tutarlı olduğunu, bu yorumlarında
Eş’arîlik’in ilkelerinden ne derecede etkilendiğini tespit etmeye
çalışmaktadır.
Fahreddin er-Razi ile ilgili diğer bir makale de Hüsnü Aydeniz’e aittir.
Aydeniz, “Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın Ve Aklî
İlimlerin Rolü” isimli yazısında Fahreddin er-Râzî’nin, dinin anlaşılmasında
aklın ve aklî ilimlerin rolüne ilişkin görüşlerini ele almış ve konunun genel

Editör’den

bir resmini çizmeye çalışmıştır.

Esat Altıntaş ise, “Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı”
isimli makalesinde, ilk olarak özen etiğinin özellikleri ve diğer etik türleriyle
olan ilişkisini ele almakta, ikinci olarak da bu etiğe dayalı olarak geliştirilen
ahlak eğitiminde özen yaklaşımının temel özellikleri ve bu yaklaşımın ahlak
eğitimi için önerdiği modeli değerlendirmektedir. Daha sonra özen
yaklaşımının diğer ahlak eğitimi yaklaşımlarıyla olan benzerlikleri ve
farklılıkları ortaya koyan yazar, bu yaklaşımın sınıf ve okul ortamında nasıl
kullanılabileceğiyle ilgili bazı öneriler de sunmaktadır.

Bu sayımıza Sudan’dan katkı sağlayan Alradi Jadain el-İmam’ın makalesi,
“The Impact Of Psychologıcal Stress On Self-Esteem Of Sudanese Secondary
School Students” ismini taşımaktadır. 350 Sudanlı öğrenci üzerinde
gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı
arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmeye yöneliktir.

Bu sayımızın yedinci ve son makalesinde Mehmet Tözlüyurt, geleneğin din
içindeki yeri ve konumunu Kur’ân’dan hareketle okuyup değerlendirmeyi
hedeflemektedir. Tözlüyurt’un makalesi, “Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin
Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi” başlığını taşımaktadır.
Dergimize çeviri yazısıyla katkı sağlayan Ulu, editörlüğünü Arri Eisen ve Gary
Laderman’ın üstlendiği, Science, Religion and Society: An Encyclopedia of
History, Culture, and Controversy isimli eserin Christopher Peterson &
Nansook Park tarafından kaleme alınan “The Psychology of Religion” başlıklı
57. bölümünün çevirisini yaparak okurlarımızın istifadesine sunmaktadır.
Bu sayımızın kitap tanıtımı, Abdullah Ömer Yavuz’a aittir. Yavuz, Mehmet
Kalaycı’nın Doktora tezi olarak hazırladığı ve Ankara Okulu Yayınları
arasında kitap olarak yayınlanan, “Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik
İlişkisi” isimli eserinin tanıtımını yapmaktadır.
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle…
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