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Deðerli okucuylar. . Derginin bu sayýsýný ilgi ve takdirlerinize sunarken yine 
bir birinden deðerli çalýþmalarýn ürünü olan yazýlarla sizlerin karþýsýna çýkýyoruz. 
Dilerseniz sizlere farklý türde kaleme alýnmýþ bu yazýlarýn içeriði hakkýnda kýsa 
bilgi verelim.

Ýlk olarak geleneðimizde yer etmiþ “Aðaç yaþken eðilir” sözünü bize 
çaðrýþtýran bir konuya dikkatlerimizi çeken makalede yazar, sizlere okulönce-
si eðitimde aileye önemli görevlerin düþtüðü ve bu sorumluluklardan birinin 
de kuþkusuz çocuklarýn müzik gibi sanata dair yetilerinin erken dönemlerde 
tespitinin yapýlmasý gerekli olduðunu vurgulamýþtýr. Ýþte bu noktada bizlere 
çocuklarýn bu tür becerilerinin hangi yöntemlerle keþfedilebileceðine dair ip-
uçlarý sunmaktadýr.

Öte yandan bütün inançlarýn bir arada yaþadýðý dünyamýzda diyalogun in-
san sevgisi temelli yürütülmesi gerektiðini belirten bir makalede ise Hristiyan 
dünyasýnda özellikle Ýngiltere’nin millî kilisesi sayýlan Anglikan kiliselerinin 
dinî, siyasi ve ekonomik birçok konudaki tavrýný þekillendiren Lambeth konfer-
anslarý hakkýnda bilgi sunulmuþtur.

Ýslam ilimlerinin temel meseleleri arasýnda yer alan “Hüsün-kubuh/iy-
ilik-kötülük” probleminin bilhassa Fýkýh Usulü alanýnda nasýl tartýþýldýðýný 
konu edinen bir yazýda ise Hanefî Ýslam Hukuk âlimlerinden Pezdevî’nin Usûl’ü 
çerçevesinde emredilen ve yasaklanan fiillerde hüsün ve kubhun akýl tarafýndan 
bilinip bilinemeyeceði, aklýn bu konudaki rolü konusu incelenmiþtir. 

Kur’an-ý Kerim’in 51. Suresi olan Zâriyât Sûresi’nin 50. ayetini konu edinen 
yazýda ise sözü edilen ayette geçen “Allah’a firar ediniz…” ifadesi hakkýnda özel-
likle mutasavvýflarýn yorumuna dikkat çekilmek suretiyle yapýlan tefsirin Ýslam 
maneviyat alanýna katkýlarý irdelenmiþtir.

Yine Kur’an’da insanýn maddî ve manevî geliþiminde etkisi olan akýl ve kalbin 
biri biriyle münasebetini konu edinen yazýda akýl ve kalbin insan zihninde 



çaðrýþtýrdýðý anlam dil açýsýndan ele alýnmýþtýr. 
Son zamanlarda dünya basýnýnda yer alan aktüel bir konuyu bu sayýda sizlerle 

paylaþtýk. Yazýda Batýdaki Ýslamofobinin görüldüðü ülkelerden Fransa özelinde 
kitap, karikatür, film, tiyatro, gazete, siyasî söylem ve akademik alanlar kul-
lanýlarak Ýslam ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nasýl tahkir edildiði ve Müslüman 
toplumun buna tepkisinin ne þekilde olduðu/olmasý gerektiði ifade edilmiþtir.

Din ile ekonomik hayat arasýndaki münasebetin sosyolojik açýdan tahlilinin 
YÝMPAÞ örneði üzerinden yapýldýðý bir diðer yazýda ise çok ortaklý þirketlerin 
oluþumuna etki eden faktörler ve dinin buradaki rolü incelenmiþtir.

15. yüzyýl Ýslâm âlimlerinden Molla Câmî ve onun musiki üzerine kaleme al-
dýðý risalesini konu edinen yazýda Ýslam sanat anlayýþýnýn inceliklerinin ne dere-
cede olduðunu göstermesi yönüyle kýymetli bir çalýþmayla buluþacaksýnýz.

Ayrýca bu sayýda Ýngilizce dilinde yazýlý iki yazý bulunmaktadýr. Yeni 
sayýlarýmýzda buluþma ümidiyle…


