
2023 yılının Nisan sayısı ile birbirinden ufuk açıcı özgün ve eleştirel makalelerle sizlerle bir-
likteyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu zaman diliminde bir asırlık köklere 
sahip olan cumhuriyet devlet geleneğimizin bize yüklediği sorumluluğun heyecanını yaşı-
yoruz. Cumhuriyetimiz; kültür, dil, sanat edebiyat, tarih, ekonomi ve bilim anlayışımızı geç-
mişten miras aldığı birikimle yenilemiş ve yeniden kazanımlar katmıştır. Dergimizin aracılık 
ettiği bilimsel birikim, aydınlanma yolculuğumuzun önemli parametrelerine tanıklık eden 
zengin bir bilimsel arşive sahiptir. 

Bu dergi yayına hazırlanırken ülke olarak büyük bir acıyla deprem felaketiyle karşılaştık. 
Ülke olarak maddi ve manevi kayıplarımız büyük. Binlerce insanımızı ebediyete uğurladık 
Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalanların acıları, kaygıları hepimizin ortak 
acısıdır. Çok büyük musibetlerden her zaman birlik beraberlik ve dayanışma şuuruyla mille-
timiz çıkmayı bilmiştir. Bu deprem ve her felaket sadece maddi zararlar ve kayıplar vermez. 
Her insanın zihni ve yüreği de kırılır her fayla birlikte. Herkes önceliklerini, hayata verdiği 
ve ona katmak istediği değeri bir kez daha sorgular. Bugün daha güzel bir dünyada yaşamak 
adına çözüm bulmak zorunda olduğumuz sorunların başında güvenli barınma cinsiyet ay-
rımcılığı, şiddet, siyasî, ekonomik sorunlar gelmektedir. Huzur hepimizin ihtiyacı ve arzusu 
iken esefle belirtmek gerekir ki bugün yaşadığımız dünyada insanların gitgide ötekileştirildiği, 
kutuplaştırıldığı, bunaltıcı ve ruhlarımızı daraltan bir ortamı müşahede etmekteyiz. 

Toplumun ve devletlerin uzun ömürlü olmasının bireylerin uyumlu ve mutlu bir sosyalleşme 
yaşamalarının gereklerinden biri de dindir. Bu açıdan sağlıklı ve doğru bir din anlayışı tesis 
edilmelidir. Sağlıklı bir din anlayışı olmadan sağlıklı, uzun ömürlü toplum inşa edilemez.  

Her sayımızda vurguladığımız üzere dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda dü-
şüncenin serüvenini ve evrenselliğini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı önce-
lemektedir. Arşivimizin zenginliği, düşünce tarihine bırakacağımız kıymetli bir mirastır. 
Ülkemizin entelektüel gelişiminin ve zenginliğinin somut bir göstergesidir. 35 yılı aşkın dergi 
tarihimizle, dinî, felsefî ve sosyal bilimleri analitik anlama çabamızdaki özgün, özgür, öz-
gürleştirici ve inşa edici bir birikime sahibiz. Bu ilkeler aynı zamanda dergimizin temel il-
keleridir. Arşivimiz zihniyetlerin, değişimlerin canlı bir fikir müzesi ve yapılacak 
araştırmaların önemli birikimidir. 

Bu sayımızda Tefsir, Kelam, Tasavvuf, İslâm Tarihi, İslâm Hukuku, İslâm Felsefesi, İslâm Ta-
rihi, İslâm Ekonomisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, Din Felsefesi, Din 
Sosyolojisi alanlarında makaleler bulacaksınız. 
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