Takdim…
Dergiler, ilim ve fikir dünyamızın temel taşlarıdır. Bir devrin anlam dünyasını, muhayyilesinde hangi fikirlerin mayalandığını, tasavvur aleminde nelerin inşa edildiğini merak edenler o devrin dergilerine
müracaat edebilirler. Ünlü filozof Wittgenstein’ın dile getirdiği “dilin sınırları dünyanın da sınırlarıdır” önermesinin doğruluğu belki tartışılabilir; ama insanoğlunun kelimelerle ve kavramlarla düşündüğü bir vakıadır. Kelimelere ve kavramlara dökülen düşünceler, tartışmalar, münazaralar, münakaşalar ve fikir teatileri sistematik hale getirildiğinde makaleler, denemeler, incelemeler, tahliller ve değerlendirmeler şekline bürünüp dergilerde arzı endam ederler. Bediüzzaman’ın dediği gibi, “barika-i
hakikat müsademe-i efkârdan doğar;” günümüz Türkçesine tercüme ederek söylersek, “hakikat şimşeği, fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar.”
Fikirlerin çarpışmasının en uygun mecrası ise dergilerdir. Dergiler bu
anlamda bir devrin düşünce ve anlam dünyasına ayna tutan araçlardır.
Fikretme, düşünme, fikir yürütme anlamına gelen “tefekkür,” insanın yaratılış gayesini düşünmesi anlamını da içeren, geniş bir kavramdır. Bu anlamda tefekkür, bizi başkalarından farklı kılan, bizi biz
yapan değerlerin ortaya çıkmasında önemli bir paya sahip, anahtar
bir kavramdır. Çünkü yaratılış gayesini arayan insan, tefekkür sayesinde yaratıcısına ulaşmış ve aradığı her şeyi onda bularak “yaratılanı
yaratandan ötürü sevmeyi” öğrenmiştir. Sevgi ve muhabbetle harmanlanmış tefekkür, medeniyet tarihimizi şekillendiren büyük temsilcilerinin ayırt edici vasıflarıdır. Bu mümtaz şahsiyetler arasında Yunus
Emre’den, Mevlâna'ya, Hacı Bektaş-ı Veli’den Aksaray’ımızın manevi
değerleri Somuncu Baba’ya ve Cemaleddin Aksarayî’ye kadar birçok
ismi saymak mümkündür.

Aksaray Üniversitesi, ülkemizin genç üniversitelerinden biri olmakla birlikte, en hızlı büyüyen ve gelişen üniversitelerinden de biridir.
Hem üniversitenin hem de Aksaray'ın potansiyelinden yararlanarak
üniversitemizin gelişimini daha da hızlandırmak ve ilim ve kültür hayatımıza değerli katkılar yapan bir üniversite haline getirmek en büyük hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmek için elbirliğiyle çalışıyoruz.
İslami İlimler Fakültemiz kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmeden hem
lisans, hem lisans üstü düzeyde eğitim vermeye başlamış, dergi çıkarmayı gündemine alacak donanıma ulaşmıştır. Elinizdeki bu ilk sayısıyla dergimiz yayın hayatına başlamış durumdadır. Bu anlamda İslami İlimler Fakültemizin dinamizmi ve ilim dünyasına kazandırdığı
bu derginin Aksaray Üniversitesi’nin gelişimine de katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Derginin isminin
olarak belirlenmesi de, yukarıda
işaret etmeye çalıştığım nedenlerle, gayet anlamlı olmuştur. Yaratılış
gayesini unutmadan düşünen, düşüncesinin ontolojik ve epistemolojik
temellerine inebilen, evrendeki her şeyin aynı kaynaktan geldiği ve o
kaynağa doğru aktığı gerçeğini idrak etmiş mütefekkir kalemlere evsahipliği yapmasını umduğum bu dergi, inşallah yapacağı çalışmalarla
bilimsel, kültürel ve entellektüel birikimimize katkıda bulunacak, sevgi
ve hoşgörü gibi kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin yeniden ortaya
çıkmasına ve yeni ilim ve gönül insanlarının yetişmesine önayak olacaktır. Bu vesile ile başarılı çalışmalarıyla güzel faaliyetlere imza atan,
başta İslami İlimler Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum.
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