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Editör’den 
Ülkemizde İlahiyat bilimleri sahasında çok sayıda ilmi dergi çıkarılmaktadır. 

Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, bu dergilerin bir kısmında konunun uzmanları 
tarafından kaleme alınan çok kaliteli ve nitelikli makaleler yayınlanmaktadır. Bilgi ve 
iletişim çağı olan günümüzde bunlarla yetinmenin doğru olmadığına, kaliteden taviz 
vermemek şartıyla ilahiyat bilimleri yanında diğer sosyal bilim alanlarına da açık 
daha fazla bilimsel derginin çıkarılmasının zaruretine inanıyoruz. 

Tarihte makarr-ı ulema olarak ün yapmış Kayseri’de yıllardan beri bilimsel i-
çerikli bir dergi çıkarmanın hasret ve özlemi içindeydik. Anadolu’nun tam ortasında 
tarihin her döneminde başka özellikleri yanında bir medeniyet, kültür ve bilim mer-
kezi olan bu ilimizde böyle bir dergiyi çıkaracak maddi ve manevi potansiyelin var 
olduğuna yürekten inanıyorduk. Şimdi ise bu hedefe varmanın sevinç ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. bilimname adıyla çıkaracağımız bu dergide değerli bilim ve fikir 
adamlarımızın makaleleri yayınlanma imkanını bulacaktır. Bilimsel makaleleri ilim 
aleminin istifadesine sunma gayesiyle yayın hayatına koyduğumuz bu dergi, kültür 
ve irfan hayatımıza bir nebze katkı sağlarsa bu durum bizleri mutlu ve bahtiyar 
edecektir. Merkezi Kayseri olmakla birlikte dergide Türkiye’nin hatta dünyanın her 
tarafında bulunan bilim adamlarının bilimsel ürünleri yayınlanabilecektir. Bir başka 
ifadeyle dergimiz bölgesel değil, ulusal, hatta uluslararası mahiyette ve standartlar-
da olacaktır. 

İçinde bulunduğumuz çağ iletişim ve bilgi çağı olarak nitelenmektedir. Öyle 
görünüyor ki, 21. asırda araştırmaya önem veren ve bu araştırmaları bilgiye, bilgiyi 
de toplumun yararına sunan uluslar maddi ve manevi yönden gelişip kalkınacak, bu 
sahada gerekli performansı göstermeyenler ise geri kalmaya mahkum olacaklardır. 
Bu nedenle her alanda olduğu gibi din bilimleri konusunda da dünya ile rekabet 
edebilecek ciddi bilimsel çalışmaların daha çok yapılması ve bunların yayınlanması-
nın zorunluluğuna yürekten inanıyoruz.  

bilimname’nin her açıdan tam anlamıyla bilimsel bir dergi olmasını planlamış 
bulunuyoruz. Dergimizde çoğulculuk/pluralizm anlayışı hakim olacaktır. Daha açık 
ifadeyle bilimname belli bir görüşün veya belli bir düşüncenin değil, her çeşit fikrin 
serbestçe sergilendiği hür bir platform olacaktır. Bilimsel gelişmenin ve bilimsel 
düşüncenin en büyük düşmanı olduğu için bağnazlığa ve ideolojik saplantılara asla 
rağbet edilmeyecektir. Dünya görüşü ve bilimsel anlayışı ne olursa olsun ilmî olmak 
kaydıyla bu dergide her türlü makale yayınlanma imkanına sahip olabilecektir. Çün-
kü biz farklı inanç ve düşüncelerin bir nakîsa değil, tam tersine zenginlik olduğuna, 
farklı düşüncenin kuşkudan, tecessüsten kaynaklandığına, kuşkunun ise ilim ve fikir 
adamları için bir zaruret olduğuna inanıyoruz. Farklı fikir ve düşüncelere düşmanlık 
ve bunları görmeme veya küçümseme yerine onların bilimsel metotlarla ifade edile-
rek ortaya konulmasının daha doğru olacağı ise hiç kimse tarafından inkar edilemez 
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bir gerçektir. Böylece tam anlamıyla özgür bir ortamda ilmi konular tartışılarak mü-
sademe-i efkardan barika-ı hakikat ortaya çıkacaktır. 

Dergimizde yayınlanan yazılar, her türlü bilimsel tenkide açık olacaktır. Şahıs-
ların kişilik haklarına tecavüzü içermeyen, şiddeti teşvik etmeyen ve ülkenin iç ve 
dış güvenliği için tehdit oluşturmayan bilimsel ve tenkit içerikli yazılar daima dergi-
mizde yayınlanma imkanını bulabilecektir. Hatta bu tenkitlerin boyutu çağdaş de-
mokrasilerde fikir özgürlüğü çerçevesinde kabul edilen incitici, şaşırtıcı ve şok edici 
mahiyette dahi olabilecektir. Çünkü biz savunmacı değil, seviyeli ilmi tenkidin bili-
min gelişmesinde vazgeçilemez şart olduğuna inanıyoruz. Ne kadar akla ve mantığa 
uygun olursa olsun herhangi bir düşünce dinin bizzat kendisi olmayıp olsa olsa 
yorumudur. Bilim ve fikir adamlarının yetişme tarzları, fiziki ve sosyal çevreleri v.s. 
farklı olacağına göre yorumları da farklı olabilecektir. Hiçbir kimsenin kendi yorum-
larını mutlak doğru kabul ederek dayatmacı olması; farklı düşünce ve inançta olan-
ları dinsizlik, zındıklık, mezhepsizlik v.s. ile itham ederek, onları baskı altına alması 
bilimsel zihniyetle asla bağdaşamaz. Bırakın bu tür ağır itham ve suçlamayı tasvip 
etmek, farklı inanç ve düşüncede olanları kınama ve ayıplamanın dahi doğru olma-
dığına inanıyoruz.  

İlmi konular incelenirken meselelere belli bir ilim dalı penceresinden bakma-
nın çoğu zaman eksik hatta yanlış sonuçlara götüreceği bilinen bir hakikattir. O 
bakımdan herhangi bir konu incelenirken bütün ilgili ilim dallarından istifade edile-
rek bir senteze varılması çoğu kez daha sağlıklı bir sonuca götürebilir. Bu anlayıştan 
hareketle dergide interdisipliner, multidisipliner bir yaklaşımla kaleme alınan maka-
lelerin yayınlanmasına öncelik verilecektir. Böylece bilimler arası bilgi koordinasyo-
nu ve konu bütünlüğü sağlanarak okuyucuya bütüncül bir bilgi ulaştırılmış olacaktır. 

Yayın politikamızla ilgili her türlü bilimsel tenkidin üzmeyeceğini, tam tersine 
eksik ve yanlışlarımızın giderilmesine katkıda bulunacağı için bizleri memnun ede-
ceğini de belirtmek isteriz. İyi niyetle ve ilmî metotla yapılan bilimsel tenkitleri hoş-
görü ve saygıyla karşılayacağız. Ayrıca bu konuda biz kendimizi de her zaman öz 
eleştiriye tabi tutacağız. Dış tenkide açık olunduğu ve öz eleştiriden korkulmadığı 
zaman daha çok diyalogun olacağına, diyalogun ise uzlaşmayı getireceğine ve do-
layısıyla farklı düşüncelerin rahmete vesile olacağına inanıyoruz. 

bilimname’nin 2003/2 Ekim sayısı karma olacak, 2003/3 Aralık sayısı ise e-
kol/ekolleşme konusuna tahsis edilecektir. Dergimizde yayınlanması için yazılarını 
gönderecek olan bilim ve fikir adamlarına şimdiden teşekkür ediyor, iyi niyetle ve 
samimi duygularla yayın hayatına koyduğumuz bu derginin ülkemize ve bilim ale-
mine hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. 

Prof. Dr. Ali TOKSARI 


