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Bilimnâme, 6. yılına girerken hakkındaki duygu ve düşüncelerimi arz etmek 

isterim. Dergilerin muhatap kitleleri farklı farklıdır. Çocuk dergilerinden, meslekî 

ve ilmî dergilere kadar çeşitlilik gösteren dergiler vardır. Şüphesiz, üniversite çatısı 

altında yayımlanan dergilerin muhatap kitleleri akademisyenlerdir. Ancak dergi-

lerin muhatapları tamamen de sınırlandırılamaz. Üniversite yayınlarının hem dili 

ve üslûbu, hem de muhtevası anlaşılamaz gibi kabul edilmiş, katılmadığımız bu 

anlayış, dergilere de teşmil edilmiştir. Halbuki, bizim fakülte dergilerimiz, din bilgisi 

öğretmenlerimizin, vaiz ve hatiplerimizin ellerinde bulunmalı, câmiamızdaki ilmî, 

fikrî ve akademik çalışmalardan kendileri haberdar edilmelidir. 

Altıncı yılını idrak eden Bilimnâme’nin geçmiş sayılarını şöyle bir gözden 

geçirdim, bir hayli geniş kitlelerin paylaşabileceği didaktik yazılar ile karşılaştım. 

Mesela, bunlar arasında “Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed”, “Japon 

Modernleşmesi Üzerine”, “İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar”, 

“İslamî Tefekkür� Geleneği ve Önemi”, “İnsanın Mahiyeti ve Ruhu”, “Türk Kültü-

ründe Ailenin Yeri”, “Kur’an’ın Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti”, “İslam 

İktisadının Temelleri”, (bu konuda bu sayıda da bir yazı vardır), “İslama Göre Evli-

likte Uyum Sorunu” başlığı altında çeşitli yazı ve “Gezi Notları” bulunmaktadır. 

Bu yazıları akademisyenlerle birlikte, diğer aydınlarımız ve meslektaşlarımız niçin 

paylaşamasınlar!

Bu sayımızda da birbirinden önemli yazılar yer almaktadır. Özellikle, bu 

sayının ilk yazısı olan Bedri Gencer tarafından hazırlanan “19. Asırda Yararcı İslam 
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Anlayışının Doğuşu” başlıklı yazı çok yönlü ufuk açıcı farklı bir araştırmadır.

İbn Sina, İbn Hazm ve İbn Teymiye gibi ilim tarihinde büyük etkileri olan 

müellifler çeşitli yönleriyle incelenmişlerdir. Çok yönlü bir ilim adamı ve mutasavvıf 

olan Mustafa Taki Efendi’ye de yer verilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca İslamî tefekkür 

geleneğiyle ilgili yazı da farklı muhataplara hitap eder. 

Bu sayıda nikâh akdi ve boşanma ile ilgili de bir tercüme yazı vardır. Ayrıca 

İmâmiye şiasının akidesine dair bir yazı, yine müteşabihin tanımıyla ilgili bir araş-

tırma yer almaktadır. Bu yazı da üzerinde durulmaya değer nitelikli bir yazıdır. 

Çünkü müteşabih bahsi, Kur’an ilimleri arasında tefsire en fazla yardımcı olan bir 

konudur. Bunların dışında “Anadolu Alevileri” üzerine bir inceleme, “Şeyh Hacı 

Bayram Veli”, “Empati ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler” gibi ince-

lemeler de yayıma girmiştir.

Düşünüyorum da, dergiler çıkmasa, eski Kıbrıs Müftüsü Dâna Efendi’den, 

Nureddin Topçu’dan, Saffet Solak’tan, Faruk Kadri Timurtaş’tan, Şakir Berki’den, 

Mehmet Kaplan’dan, Hilmi Ziya’dan nasıl faydalanılırdı?

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sırat-ı Müstakîm ve benzerleri olmasa, 

bu dergilerde yazan ve ahirete göçen değerli ilim adamlarımızın ve önderlerimizin 

zengin ilmî mirasları ve birikimlerine nasıl ulaşırdık?

Her müellif eserini, ilmî birikimini yayınlayamaz. Ama yazılarını dergilerde ebe-

dîleştirebilir. Bunun için dergiler bir âmme hizmetidir. Bu hizmet, yazarak, okuyarak 

ve her bakımdan destekleyerek gerçekleştirilebilir. Tanınmış fikir adamlarımızdan 

merhum Cemil Meriç dergilerle ilgili olarak şunları yazıyor: “Genç düşünce, dergi 

sayfalarında kanatlanır… Kitap, çok defa tek tek düşüncenin yankısı; dergi, bir ekip 

mahsûlü, bir zekalar topluluğunun aynasıdır…. Bir derginin yaşaması, yalnız paraya 

da bağlı değil. İnanan, seven, çalışan, hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen insanlara da 

ihtiyaç var. (Hisar Dergisi, sayı 79)

Eski dergileri hatırlatıp yeni yılın ilk dergisini siz değerli okuyucularımıza selam 

ve saygılarımızla sunarken, sonraki sayılarımızda buluşmayı dileriz. 

Prof. Dr. Ahmet COŞKUN


