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Tahkik, yedi makale ve bir kitap değerlendirmesi ile dokuzuncu sayısıyla yine kar-
şınızda. Bu sayıda İslam felsefesi, tefsir, fıkıh ve kelam alanına dair yazma halinde
bulunan eserlerin tahkik ve değerlendirmesi yer almaktadır.

Sayının ilk makalesi Osmanlı’da padişahın huzurunda yapılan tartışmaların bir
ürünü olan Molla Lutfi’nin “yedi muhkem soru” anlamındaki es-Seb‘u‘ş-şidâd adlı
eserin tahkik ve değerlendirmesini konu edinmektedir.

İkinci makalede Osmanlı âlimlerinden Dursunzâde Abdülbâkî Efendi’nin
Şuarâ sûresinin önceki peygamberlerin kıssalarından bahseden 7-8, 64-67, 90-91,
94-98 ve 100-103. âyetleri üzerine hâşiye formunda kaleme aldığı bir risalesinin
inclemesi ve tahkikli neşrine yer verilmektedir. Üçüncü makale, Sadreddînzâde
Fethullah Şirvânî’nin eşyanın istidatının tahlile dahil edildiği yaklaşıma odakla-
nan Risâle î tahkîki ef‘âli’l-‘ibâd başlıklı risâlesinin tenkitli neşrini ve değerlendir-
mesini içermektedir.

Dördüncü makaede İshâk b. Yûsuf ’un et-Tefkîk li-ukûdi’t-teşkîk adlı risalesine
zeyl olarak kaleme alınan ve Zeydî mezhebinin Zeyd b. Ali’ye nispetini, usulünü,
tahric ve tercihle ilgili ıstılahlar gibi Zeydî fıkhına dair önem arz eden kritik ko-
nuları ele alan Dülâme’nin Şüzûru’z-zeheb î tahkîki’l-mezheb adlı eserin tahkikli
neşri yapılmıştır. Beşinci makale, Ebü’l-Leys Es-Semerkandî’nin Kitâbü’n-nevâzil 
isimli eserinin yazma nüshalarının tanıtımı ve incelenmesini ele almaktadır. Altıncı
makale, Dede Halîfe lakabıyla ün salan Kemâlüddîn İbrâhîm b. Bahşî b. İbrâhîm
tarafından kaleme alınmış Risâle î emvâli beyti’l-mâl ve aķsâmihâ ve aĥkâmihâ ve
maśârifihâ adlı eserin tahkik ve tahlilinden oluşmaktadır. Sayının son araştırma ma-
kalesi Hüseyin b. Hasan el-Hüseynî el-Halhâlî’nin Risâle î isbâti’l-vâcib adlı risale-
sinin incelendiği ve tahkikli neşrinin yapıldığı çalışmadır. Sayının son makalesinde
Marcela A. Garcia Probert ve Petra Sijpesteijn tarafından kaleme alınan Amulets and
Talismans of the Middle East and North Africa in Context. Transmission, Efficacy and
Collections, isimli kitabın kritiği yapılmaktadır.



Tahkik, MLA, Atla ve MIAR’da taranmaya devam etmektedir. TR Dizinde
taranma ile ilgili süreç devam etmektedir.

Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı
başkanı Mehmet Çaba’ya, başkan yardımcısı Ahmet Demirbaş’a ve vakıf üyelerine
teşekkür ederim. Yine bu sayımıza yazar, hakem, alan editörü ve yayın kurulu üyesi
olarak emek veren değerli bilim insanlarına şükranlarımı sunar, değerli okuyuculara
keyifli okumalar dilerim.
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