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Deðerli okucuylar.  Ýslam’ýn inanç ve kültür coðrafyasý  hiç bir din ve inancýn 

sahip olmadýðý engin bir hazineye sahiptir. 

Ýslam medeniyetinin zenginlikleri tarih boyunca bütün dünyanýn ilgisine 

mazhar olmuþ sayýsýz esere konu olmuþtur. Tarihe not düþülen bu eserlerin 

beslendiði ana kaynaðýn “hakikat” olmasý hasebiyle Ýslam ve genel manada 

dinler hakkýnda yapýlan araþtýrmalar günümüze kadar geliþerek devam ede-

gelmiþtir. 

Günümüzde asrýn idraki ile Ýslami hakikatleri buluþturacak olan Ýlahiyat 

fakülteleri ve bunun fonksiyonu eda eden diðer kurumlar, yaðmura susayan 

topraklara su olma ideali adýna ve çaðýn ihtiyaç duyduðu erdemli insan modeli-

nin oluþmasý için önemli bir görevi yerine getirmiþ olacaktýr. 

Dergimizin üçüncü sayýsýný sizlere sunmanýn mutluluðu içindeyiz. Bu üçüncü 

sayýmýzda birbirinden kýymetli çalýþmalarý ve yine farklý dillerde yazýlmýþ 

çalýþmalara da yer vererek sizlere ulaþtýrýyoruz. Bozok Üniversitesi Ýlahiyat 

Fakültesi’nin kýymetli akademisyenleri ve ülkemizin diðer üniversitelerinden 

önemli akademisyenlerin farklý alanlardaki çalýþmalarýný okuyabileceðiniz bu 

sayýda Hucurat Suresi’nin çaðýmýza bakan yönüyle insanlýða sunduðu ahla-

ki deðerleri ardýndan Ýslam dininin þiarý ve bütün insanlýða ilahi bir çaðrý olan 

Ezan’ýn hususiyetleri istifadenize sunuluyor. “Ey insanlar! Doðrusu biz sizi 

bir erkekle bir diþiden yarattýk. Ve birbirinizle tanýþmanýz için sizi milletlere 

ve kabilelere ayýrdýk”(Hucurat Suresi/13) ayetine binaen dünyanýn sadece 

Müslümanlarýn yaþadýðý bir mekân olmadýðý idraki ile diðer din ve medeni-

yetlerin de bilinmesi adýna Ortaçað Hýristiyan Avrupa toplumunun dini-poli-

tik cezalandýrma yöntemlerine dair bir araþtýrma ve Kutsal metinlerden hare-

ketle Yahudi toplumunun dünya algýsýný ortaya koyan bir araþtýrmayý sizlerle 

buluþturuyoruz. Öðretmenlerin din-dindarlýkla iliþkisini, internet ortamýnda 

da dini bilgiye ulaþan Müslümanlarýn sorunlarýnýn analiz edildiði iki sosyolojik 

alan araþtýrmasýný dikkatinize sunuyoruz.   Ýnsanoðlunun kadim sorunlarýndan 



birisi olan iyilik-kötülük münasebetini 12.yy. Ýslam düþünürlerinden Ýmam 

Gazzali’nin El-Mustasfa adlý eseri temel alýnarak inceleyen güzel bir çalýþmayý 

da yine bu sayýmýzda bulacaksýnýz.  

Ayrýca çaðýmýzýn önde gelen Ýslam hukukçularýndan olan Muhammed Haþim 

Kemali’nin vatandaþlýk kavramýna dair analizinin çevirisi de yine bu sayýda yer 

alan makalelerden birisidir.

Kýyametli hocalarýmýzýn, bir kýsmý orijinal akademik yazýlarýndan bir kýsmý da 

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden istifade ederek hazýrladýklarý yazýlar al-

anlarýndaki önemli boþluklarý dolduracak niteliktedir.

Dergimizin bu sayýsýnýn öncelikle akademisyenler ve bütün dünya 

Müslümanlarý için hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. 


