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Değerli okuyucumuz,
Resmi kuruluşu 2012 yılında gerçekleşen Pamukkale
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 2013 yılında eğitim öğretime
başlayıp dergi yayım hazırlıklarını tamamlaması ve derginin ilk
sayısını 2014 yılında çıkarması önemli bir başarıdır. Bu tarihten
sonra yılda iki sayı olarak düzenli bir biçimde çıkmaya devam eden
Fakülte dergimiz beşinci yılın ilk sayısı olan 9. sayı ile okuyucuya
ulaşmış bulunmaktadır. Elektronik ortamda yayın hayatına devam
eden dergi bu sayıda teknik anlamda bazı küçük değişiklikler de
göstermiştir. Bunların başında ilahiyat ve İslâmî ilimler alanında bu
yıl düzenli bir biçimde uygulanmaya başlanan İSNAD yazım ve
referans sistemini genel itibariyle dergimiz için de uygulamaya
başlıyoruz. Ayrıca derginin ebadı da standart orta boy olarak yeniden
tasarlanmıştır.
Fakülte dergileri içerik olarak bütün ilim adamlarının bilimsel
yazılarına açık olmakla birlikte genellikle kendi öğretim üyelerinin
akademik aktivitelerini öncelerler. Bununla birlikte bir dergi için
ideal olan hem onu çıkaran fakülte veya kurumdaki yazarlardan
makale alması hem de diğer ilim adamlarından gelecek makalelere
eşit düzeyde açık olmasıdır. Bu, ilgili derginin ilim camiası
tarafından takip edildiğini ve ilim adamlarının makalelerini onda
yayımlatmayı arzu ettiklerini gösterdiği için de ayrıca önemlidir.
Konuya bu çerçeveden baktığımızda, Fakülte dergimizin ilk
sayısından itibaren bu ideal çizgiyi koruyarak bugüne kadar geldiğini
söyleyebiliriz.
Dergimizin bu sayısında toplam dört makale ve üç kitap
tanıtımı yer almaktadır. Makalelerden ilki Numan Çakır tarafından
kaleme alınan “Kur'ân'da Kıyamet İsimleri” adlı araştırmadır. elVücûh ve’n-Nezâir ilminin verilerini de kullanan bu çalışmada yazar
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öncelikle Kur’an’da kıyamet hakkında kullanılan isimleri tespit etmiş
ve bu isimlerin anlam çerçevesi üzerinde durmuştur. İkinci makale
Ahmet Nair tarafından kaleme alınmıştır. “Havf ve Haşyet
Kavramlarının Kur’ân’daki Semantik Anlamı” adı verilen bu çalışma
da bir bakıma Kur'ân ilimlerinin önemlilerinden olan el-Vücûh ve’nNezâir ile ilgilidir. Bu sayıda fıkıh-kelam ilişkisine dair yer alan
“Şeyh Müfîd’in Ebû Ca’fer en-Nesefî ile Münazarası- Abdestte
Ayakları Mesh Etme Bağlamında-” adlı makale Sefa Atik tarafından
kaleme alınmıştır. Derginin son makalesi Arapça olarak kaleme
alınan ( االتجاه اللغوي في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسطel-Ahfeş elEvsat’ın Meâni’l-Kur’ân Kitabındaki Dilsel Yöneliş) adlı çalışma
olup Ahmed Hazim al-Qassab tarafından telif edilmiştir. Kur'ân
ilimlerinin ilkinden olan Meâni’l-Kur'ân ilmi üzerine çok önemli
eserlerin kaleme alındığı bir alandır. Ahfeş el-Evsat ise dönemin
önde gelen dilcilerinden ve Kur'ân araştırmacılarındandır. Dergimize
Aziz Sekman, Halil Işılak, Ayşenur Tuba Uludoğan ve Nazım Taşan
da kitap tanıtımları ile katkı sundular.
Dergimizin Kur'ân araştırmaları ağırlıklı olan bu sayısı, özel
olarak planlanmış olmamakla birlikte, ihtisas alanı tefsir olan
editörün alanı ile de bir uyum ortaya çıkarmıştır. Dergimizde yer alan
makalelerin sahiplerine, derginin hazırlanması ve sizlerin huzuruna
çıkması aşamasında emeği geçen hakemlerimize, Yayın Kurulumuza
ve yayın hazırlık ekibimize müteşekkirim. Yayın hazırlık aşamasına
büyük katkı veren Araştırma Görevlimiz Ayşenur Tuba Uludoğan’a
ise özellikle müteşekkirim. Dokuzuncu sayımızın ilim camiasına
faydalı olmasını ve okuyucularımızın ilmi çalışmalarına katkı
sunmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
Onuncu sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar.
Dr. Abdulhamit BİRIŞIK
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