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Editörden...
Toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada, insanlararasr banşı tesis etmede, toplumun

bireylerini birbirine yaklaştırmada dinin önemli bir yeri vardır. İnsan yaşamına doğrudan ya
da dolaylı etkisi olan dinin insanlara sağlıkh bir şekilde akiarılamaması toplumlarda bir
takıın fıkri kargaşalıkların ortaya çıkmasuıa sebep olmaktadıı. Bu kargaşa ortamnda din bir
istismar konusu yapılabilmektedir. Böyle bir ortamda, bilimsel yöntemler ışığında yapılan,
toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçlayan araştırmaların ve yayuılaruı önemi ortadadır. Bu
nedenle topluma din hakkırıda yeterli bilgi verilınelidir, İnsanlara dini gerçek anlamıyla, ilmi
ölçüler içinde öğetmek gerekmektedir. Aksi halde din cahil kimselerden yanlış olarak
öğrenilecektir. Bu çerçevede, özellikte Sovyetler Birliğinin dağılmasından soffa
Kugızistan'da da çeşitli dini içerikli yayııılar çıkmaya başlamıştır. Oş Devlet Üniversitesi
İlahiyat fakiiltesi olarak Türkiye Diyanet Vakfuıın desteğiyle 2000 yılında yılda bir kez
hakemli dergi olarak yayınlamaya başladığımız ilmi dergi 2003 yılından itibaren yılda iki
kez yayınlanmaya başlamıştır. Kırgızistan'da din bilimlerinin daha da gelişebilmesi için,
diğer çalışmalar yanrnda, bu ttir yayın faaliyetlerinin yürütülmesi ve yaygınlaştırılmasının
faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda, ya|ıızca Kırgızistan'da değil bütün Orta Asya
Cumhuriyetlerinde yaşanan en önemli problemlerden birinin dini içerikteki bilimsel
araştrrmaların az|ığı yanrrıda, bu içerikteki yayınların geniş okuyucu kitlelerine
ulaştırılmamasıdır.

İşte bu bilinçle Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Faktiltesi olarak yayırnlamakta
olduğumuz ilmi derginin 7. sayısı ile sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Dergimizin bu sayısında din bilimleri alanında çeşitli konularda bilimsel
rnakaleler yer almaktadu. Dergirniz, Kırgızistan ve Tilrkiye başta olmak üzere bütiin Orta
Asya Cumhuriyetlerindeki bilim adamlarının akademik çahşmalarına açıktır. Tilrk
diinyasında uluslar arası dtizeyde tanman birçok bilim adamı bulunmasrna rağmen maalesef
bu araştrrmacıların çalışmalarını yayınlayabilecekleri dergiler sınırlıdır. Bu amaçlar
doğrultusunda, Tiirk devletlerinde, Batıda ve Bağımsız Devletler Topluluğunda yaşayan
akademisyenlerin yaptıklaıı çalışmalara yer verecek olan dergimiz, kültilrel ortaklıkları
büttin yönleriyle sergilemeyi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle Felsefe ve Din
Bilimleri, temel İslam Bilimleri başta olmak üzere, tarih, din, dil, sosyoloji, felsefe, etnoloji,
anhopoloji, biyografi, edebiyat, Türkoioji gibi alan tafaması çalışmaları ve bilim dallarındaki
özgün araştırmaları yayımlamayı hedeflemektedir. Bu konularla ilgilenen bilim adamlarının
ilmiyazılarını bekliyoruz. Bu dergide yayuılanan ilmi makalelerin dinin doğru öğrenilmesine
ve anlaşılmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Yeni sayılarda buluşmak iimidiyle,..
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