EDİTÖRDEN
İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi olarak ilmî düzlemde gerek teorisi
ve gerekse pratiğine dair İslam’ın geleceğine ilişkin düşünsel çabaya katkı
sağlama gayesini ön planda tutarak yayınlarımıza devam etmekteyiz.
Bu sayımızda Dr. Fatih Yediyıldız’ın, Arap diline dair yazılmış Elfiyeler
bağlamında ortaya koyduğu ve bu tür eserleri Arap Dili öğretimi
bakımından değerlendirdiği çalışması ilk makale olarak yer almaktadır.
Yer verdiğimizi bir diğer çalışma Dr. İsmail Temiz tarafından telif edilen,
Arap Dili tarihinin önemli bir şahsiyetinin hayatına ışık tutan “Ebü’l-Feth
Osmân b. Cinnî: Hayatı ve Eserleri” isimli makalesidir.
Azize Nur Akyasan tarafından kaleme alınan “Molla Gürânî’nin
Gâyetü’l-emânî ve el-Kevserü’l-cârî Adlı Eserleri Bağlamında Ebû Hanîfe’ye
Muhalefeti” isimli makale, Osmalı Devletinin büyük şeyhülislamlarından
biri olan Molla Gürânî’nin mezhep tecihlerinin ortaya konması bakımından
özel önem arz etmekte, alanında bir boşluğu doldurmaktadır.
Recep Çelik tarafından telif edilen “Rızâeddin b. Fahreddin’in Fürû-i
Fıkıhla İlgili Görüşleri” isimli makale, Birinci Dünya Şavaşı ve sonrasında
Rüsya Müslümanlarının yaşadıkları acı tecrübeleleri ve sıkıntıları Rızâeddin
b. Fahreddin örneğiyle ortaya koyması, yirminci asrın ilk yarısında Tatar
müslümanlarının yaşadıkları zorulara ilişkin fikir vermesi bakımından
önem arz etmektedir.
Bu sayımızda son olarak Muhammet Aslan’ın ortaya koyduğu Ümmü’lKurâ Üniversitesinde İslam hukuku alanında hazırlanan doktora tezlerinin
tasnifine ilişkin çalışmasına yer verdik. Önceki sayılarımızda ABD, İngiltere,
Malezya, Endonezya, Mısır ve Suûdî Arabistan’da muhtelif üniversitelerde
İslam hukuku alanında hazırlanan doktora tezlerinin tasnifine yer vermiş,
böylece İslam hukuk düşüncesinin Dünya’da ulaştığı seviyeyi tespit etmeyi
amaçlamıştık. Bu sayımızda da İslam hukuku alanında dört yüzün üzerinde
doktora tezi hazırlanmış olan bir üniversiteye yer vermek sûretiyle
belirttiğimiz amaç doğrultusundan bir adım daha atmış bulunmaktayız.
İçerisinde bulunduğumuz 1442. Hicrî, 2020. Miladî yıl dünyamız için hiç
de kolay geçmiyor. Temelde Covid-19 salgını olmak üzere birçok afeti art
arda hatta iç içe yaşıyoruz. Yüce Allah bizlere merhamet eylesin, dünya
salâhı ve ahiret felâhı lütfeylesin.
Sayımızın okurlarımıza ulaşmasında emeği geçen yazarlarımıza,
hakemlerimize ve yayın kurulumuza teşekkür ediyoruz.
Dergimizin hayırlara vesile olması dileğiyle…
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