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Geçmiş sayılardan aldığımız deneyim, birikim, güven ve heyecanla
yeni bir sayı ile yine huzurunuzdayız. Her bir konuya farklı açılardan
yaklaşabilen bilimsel özgün çalışmaIara yer vermek dergimizin başlıca
amaç|arındadır, Ancak, daha doyurucu bilimsel ürünlerin yer alacağı
dosyalar ve öze| sayılar|n da yayın hedeflerimiz arasında bulunduğunu
belirtmeliyiz. Bu çerçevede, önümüzdeki zaman diliminde Fergana vadisinde
yetişmiş bilgi ustası önemli simalardan Serahsi, Kadıhan, Merginani gibi

büyük İslam alimlerinIn hayatlarını ve ilmi yönlerini özel sayılarla sunmayı
planIıyoruz. Bunun ilk örneğini bu yılın ikinci sayısında Şemsu'|-Eimıı-ıe
İmam SerahsT sayısı olarak gerçekleştireceğiz. Günümüz bilgi ustalarının
makale başlıklarıyla özetlerini 15 Temmuz 2007 tarihine kadar bekliyoruz.

Dergimizin bu sayısında İslam kültür ve medeniyetinin çeşitli
alanlarında ve günümüz dini meseleleri hakkında bilimsel zihniyet|e Türk dili
ve Batı dillerinde kaleme alınmış makaleler yer -almaktaOır, Örneğin
üniversite gençliğinin dini anlayışını inceleyen bir makaleyi, öte taraftan
kadınların mabetlerden uzaklaşmasını konu edinen bir çalışmayı, büyük
Türk İs16m 6limi İmam M6türidi'yle ilgili bir araştırmayı, Hadis alanında iki

farklı maka|eyi ve daha birçok bilimsel ürünü dergimizin iki kapağı arasında
mütalaanıza sunuyoruz,

Dergimizin Kırgızistan'dan başlayarak Orta Asya, Türk Dünyası, İslam
coğrafyası ve daha da ötede bütün dünyada saygın bilinısel yayınlar
arasında da yeriııi alabilmesi, bu amacı gerçekleştirmeye katkı|ar yapan/

konularının farklı ve özgün boyutlarını yakalamış makalelerle olacaktır. Bu
yöndeki hassasiyetimizi değerli okuyucularımızın desteklediğini
bildirmelerinclen mütehassis olduğumuzu ifade etmeliyiz. İlme, irfana, tariht
mirasımıza, günümüz bilgi ustalarına ve okuyucularımıza saygımız bunu
gerekli kı|maktadır, Böylece Doğu ile Batı arasında biiimsel köprü olma
m isyon um uzu karariı lı kla sürd ü rebi leceğ im izi değerlend iriyoruz.

Saygılarımla,
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