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EDİTÖRDEN
İlk Sayımızı Yayımlarken
Çağdaş dönem, hayatın her yönü gibi İslâmî ilimlerle meşgul olma şekillerini
de etkiledi hatta önemli ölçüde değiştirdi. Telif türleri, dil ve üslûb, terminoloji, bir
çalışmanın ilmî kabul edilmesine yönelik yerleşik kriterler düşünüldüğünde Türkiye İlâhiyatlarının İslâmî ilimlerin tedrisi açısından ‘yeni’ bir mahiyet taşıdığı söylenebilir. Aldığı bütün tenkitler ve 1924’ten itibaren fâsılalarla devam eden faaliyet
hayatına rağmen İlâhiyat fakülteleri, yeni telif tarzları, matbuatı ve temel metinleri
ile Türkiye’de dinî eğitim-öğretim faaliyetlerinin tartışmasız en önemli aktörleridir
ve modern dünyada İslâmî ilimlerle meşgul olma ve onları bugün için de geçerli ve
belirleyici hâle getirme vazifesi öncelikle onların uhdesindedir. İslâmî ilimlerin modern dünyada tekrar yönlendirici hâle getirilmesi için gerekli adımlardan birisi de
şüphesiz disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmek ve sosyal bilimlerin birikimini göz
önünde bulundurmaktır. İşte Hadis ve Siyer Araştırmaları, hem siyer ve hadis sahaları arasında en azından temel aldıkları rivâyetlerin müşterekliği nedeniyle kaçınılmaz biçimde mevcut olan irtibatı vurgulamayı hem de bu sahalarla diğer ilim dalları
arasında köprüler kurmayı hedefleyerek yayın hayatına başlıyor.
İslâmî ilimler artık sadece Müslümanların değil, diğer din mensuplarının da ilgilendiği ve telif verdiği bir saha hâline geldiği için ‘uluslararası’ yayın yapmanın her
zamankinden daha fazla önem arz ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle dergimiz
en kısa sürede uluslararası bir dergi hâline gelmek için gerekli adımları atarken,
Batı ve Arap dünyasındaki ilim adamlarının çalışmalarına yer vermek kadar Türkiye akademisyenlerinin çeşitli disiplinlerdeki birikiminden istifade edip, bu birikimi
dünyaya taşımayı da hedefliyor. Eğer “İslâmî ilimlerle meşgul olacak bir kişinin muhakkak Türkçe de öğrenmesi lâzım” algısının yerleşmesine katkıda bulunabilirsek,
bu bizim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Bu noktada Sonpeygamber.info projesi
kapsamında “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Siyer Atölyesi”, “Türkiye’de Tüm Yönleriyle
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Siyer Çalışmaları Sempozyumu” ve Hz. Peygamber’in anlaşılması ve dünyaya anlatılması konusunda düzenlediği yuvarlak masa toplantıları ile Meridyen Derneği’nin
tecrübesi de bizim için bir imkân teşkil ediyor.
Uzun süren hazırlık sürecinin ardından ilk sayımızda, hakem değerlendirmelerinden geçen makalelerin yanı sıra değerlendirme yazıları ve araştırma notları
kısımlarına yer verdik. Kitap değerlendirmeleri bölümünde ise yalnız yeni yayımlanmış kitapların tanıtımı değil, içerik değerlendirmesi ve gerektiğinde de muhteva tenkidi hedeflendi. Dergimizin farklı ve en fazla önem verdiğimiz kısımlarından
birisinin “Araştırma Notları ve Yazışmalar” başlığını taşıyan bölümü olduğunu da
belirtelim. Bu bölümün hocalarımızın yayımlanmazsa unutulacak ve sonraki nesillere ulaşmayacak tecrübelerinin muhassalasının okuyucuyla buluşmasına, ayrıca
müspet mânasıyla ‘tartışma’lara ve müzakerelere vesile olmasını umut ediyoruz.
Bu nedenle bölümün ismini “Araştırma Notları ve Yazışmalar” şeklinde belirleyerek
dergide yayımlanmış herhangi bir yazıya yönelik tenkitlerin yanı sıra müzakere ve
münakaşaya katkıda bulunacak birkaç paragraflık e-posta, mektup gibi yazılara da
yer açmak istedik.
Son olarak, fikir aşamasından size ulaşana kadar derginin hazırlıklarında katkısı bulunan isimlere teşekkür etmek isterim. Öncelikle dergi gibi emek, masraf ve
mesai isteyen bir projeyi üstlendiği ve himaye ettiği için Saliha Büyükdeniz Hanımefendinin şahsında Meridyen Derneği’ne şükranlarımı sunarım. Derginin hazırlıkları
ve planlaması için yapılan ilk toplantıda hazır bulunan Fatma Ekinci, Aysun Özkan ve
Şerif Eskin’in kanaatleri derginin hedeflerinin tespiti ve bu yönde atılacak adımlar
konusunda son derece yardımcı ve belirleyici oldu. Zaman zaman bir sayfayı bulan
soru ve istişare taleplerimle meşgul ettiğim Şerif Beye, dergimizin editöryal sekretaryasını yürüten Hatice Sarı’ya, dizgiyle kendisini fazlaca uğraştırdığımız Yunus
Emre Kaya’ya da hassaten teşekkür etmek isterim.
Dergimize başvuran makalelerden bir kısmının hakem süreci neticesinde yayımlanması uygun görülmese de hakem yorum ve düzeltmelerini yazarlara ulaştırarak, bu makalelerin içeriğinin gelişmesine katkıda bulunmayı istedik. Bu açıdan hem
hakemlerimizin hem de dergimizin uzun vadede akademik çalışmalara bu tür bir
katkısının da bulunma imkânı bizi sevindirmektedir. Danışma kurulunda bulunmayı
kabul eden hocalarımızın hemen hepsi sadece ismen değil, yardımcı olabilecekleri
konularda her zaman kendilerine başvurabileceğimizi de belirterek davetimizi kabul ettiler. Bu nedenle isimleri, bizim için hem onur hem de sevinç vesilesidir.
Derginin ilk sayısı olması nedeniyle önerilerinizi bilhassa beklediğimizi, bu derginin bizden çok Türkiye akademisyenlerinin, hadis ve siyer talebelerinin olduğunu
belirtelim. Yazılarıyla dergiyi ileri noktaya taşıyacak asıl kişilerin siz kıymetli ilim insanları olduğunu hatırlatarak, Hadis ve Siyer Araştırmaları’nı size emanet ediyoruz.
Fatma Kızıl
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