editörden
marife’nin K ymetli Okuyucular na…
Bilimsel akademik hakemli dergi yay c l m zda onuncu seneye eri mek, istikrar n zor sa land bir alanda ahs ma ve çal ma arkada lar ma büyük mutluluk vermektedir; Allah’a hamd ediyorum.
marife, ilim, tefekkür ve kültür dünyam za seviyeli bir katk sa lama gayretini gerçekle tirmeye çal rken sizlerin maddî ve manevî destekleri hep yan m zda
oldu. Böylece onuncu y l m za kadar geldik. *n allah marife, bundan sonra da yay n
hayat na ve ilim dünyas na nefes vermeye devam edecektir. Bizler mutfakta çal sak da marife hepimizindir.
Bu say m zda da dopdolu ve farkl içerikteki yaz larla kar n zday z.
Hz. Davud’un örnek ki ili ini buharla t ran *srailiyat a n çöz(ümle)meye
yönelik tefsir eksenli makaleden ba layarak kaza ve kader ile insan hürriyetinin
birlikte nas l yorumlanabilece ini tart an kelâm içerikli iki makale anlama ve yorumlama dünyam za yeni ufuklar açmaktad r.
Hat rlad kça içimizi ac tan, hüzün olarak manevî derinliklerimizde ya amaya devam eden ve sadece 0iî dünyas n ilgilendirmedi i aç k olan Kerbela olay na
Ehl-i Sünnet âlimlerinin yakla mlar n inceleyen makale, bilimsel birikimimize
katk sa lamas na ek olarak dura anla an ruhlarda bir bilinç tazelenmesine katk da
bulunmakla da dikkatimizi çekmektedir.
Kur’an’ n anlam içeri i ve üslubundan sembolik unsurlar gündemimize tayan makale ile Kur’an’ n okunu ve telaffuz edili keyfiyetini ara t ran makale,
Kur’an’ n laf z-mânâ bütünlü üne sanki bir ba ka pencereden bakmam z sa l yor.
Tasavvufta manevî yolculu un yedi evresini inceleyen makale ile küreselleen dünyan n heterojenle en toplumlar nda de erler e itiminin bir arada ya amaya
katk s n ara t ran makale, farkl bilimsel alanlarda olmalar na ra men sonuçta
insan n ve toplumun saadetini sa lamaya yönelik çabalar olarak görülmelidir.
Ku kusuz tercümeler ile kitap ve toplant tan t mlar bizleri ilim dünyas nda
olup bitenlerden haberdar etmektedir. Bu say m zda da bunlar n örneklerini bulacaks n z. Osmanl n n son dönem alimlerinden S rr Giridî’nin nostalji sayfam zdaki
“Ruh” konulu yaz s n n ilginizi çekece ini umuyorum.
Her senenin son say s n n özel bir konuya ayr lmas gelene ine devam ediyoruz. Vahyin inmeye ba lamas n n bin dört yüzüncü y l olmas münasebetiyle
ilan edilen Kur’an Y l parolas na uygun olarak onuncu y l özel say m z n konusunu
Kur’an olarak belirledik. Her ilim alan ndan Kur’an’la ilgili olabilecek telif ve tercüme yaz lar n z bekliyoruz. Yaz lar n z Kas m ay n n üçüncü haftas na kadar gönderebilirsiniz.
S ra geldi vedaya… Bir parça yoruldu umu ve nöbet de i iminin uygun olaca n dü ünüyorum. Sa l kl de i imin, marife’nin kurumsal kimli i aç s ndan
önem arz etti ine inan yorum. Gelecek say da, bir ba ka arkada m zla yolumuza
devam edece iz in allah. Gayretlerimizin *lahî dergâhta me kûr olmas n diliyor,
marife’ye katk da bulunan herkese te ekkürlerimi sunuyorum.
Sizleri onuncu y l n ilk say s yla ba ba a b rak rken, üzerimde hakk olan
dostlar mdan helallik diliyorum. Sayg lar mla…
Kamil Güne

