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De erli okuyucular,a ad mz evrende muazzam bir düzen bulunmaktadr. Yaratlan her varlk bu muazzam düzen içerisinde ya-ratl  gayesine göre görevini eksiksiz bir ekilde yerine ge-tirmektedir. Her varlk gibi ahlaki hareketin faili olan insa-nn da kendisini yaratana, insanlara ve do aya kar  görevleri bulunmaktadr. Mükemmel yeteneklerle yaratlan insann en büyük görevi Allah�a ibadet ve dünyay imar etmektir. Allah�a itaat etme ve O�nun emirlerini yerine getirme insann varolu  nedenidir. nsan Allah�a ibadet eder ve yeryüzünü imar ederse bu dünyada müre eh bir hayat ya ar ve ebedî ahiret yurdunda da sonsuz mutlulu a eri ir. nsanlk tarihine bir bütün olarak bakt mzda, tarihin de-i ik dönemlerinde büyük de i imlerin ya and  görülmek-tedir. nsanlk için yerle ik hayata geçi le ba layan köklü de i-im, günümüzde büyük teknolojik geli melerle hz kesmeden hayatn her alannda ya anmaya devam etmektedir. Tarih içe-risinde ya anan de i imlere, geli melere ve yeni kirlere açk olan toplumlar hayat sahnesinde varlklarn devam ettirmeyi ba arm lardr. De i ime ve geli ime direnenler ise kendileri-



ni yenileyemedikleri için zamanla tarih sahnesinden silinerek yok olmu lardr. Müslümanlar açsndan de i im �Oku!� emri ile ba lam tr. Issz bir çölde bu yüce emirle ve bir tek ki iyle ba layan bu de i im hiç üphesiz tarih sahnesindeki pek çok din ve kültürü derinden etki-lemi  ve insanl a büyük de erler katm tr. slam�n ba latt  bu de i im ve geli me günümüzde de dünyann farkl yerlerinde hz kesmeden yoluna devam etmektedir. nsanlk, teknoloji ve bilgi ça  olarak tasvir edilen 21�inci yüzyla büyük de i ikliklerle girmi tir. Her zaman oldu u gibi günümüz-deki de i imleri do ru okuyan, kendini bu geli melere göre de i -tiren ve yenileyen milletler gelece e güvenli admlarla ilerlemeye devam edecektir. Mükemmellik yolunda insan ve hayat hzla de i ip geli mektedir. Âdeta her gün bir de i iklik ve yenilenmeyle kar -la yoruz. Bu de i im içerisinde yayn hayatnn be inci ylna ula an dergi-mizin dokuzuncu saysn sizlerle payla mann mutlulu unu ya yo-ruz. Geli en ve de i en dünyada siz de erli okuyucularmzn kar -sna yeni bir yüzle çkmak istedik. Bu ba lamda dergimizin Dan ma Kurulu ve Yayn Kurulu�nu yeniledik. Ayrca görsel olarak da dergi-mizi yeniledik. Bu ba lamda dergimizin kapa  ve yazm ilkelerinde baz de i iklikler yapld. Ulakbim ve di er indekslerde dergimizin taranmas için çal malarmz tamamlanma a amasna geldi. Yedinci saydan itibaren kör hakem uygulamasna son verilmi  olup Hakem Kurulu, derginin jenerik ksmnda belirtilmeye ba land.Bu saymzda yer alan farkl alanlardaki makaleleri sizlerin ilgi ve takdirlerine sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz.Yeni saylarmzda bulu ma ümidiyle...
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