Nazariyat ile yol almak, yol olmak...
Nazariyat, -İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi- Ekim
2014 tarihinde ilk sayısını “Düşünmek, yola çıkmaktır...” başlıklı
bir takdim yazısı ile birlikte yayımladı. Takdim’de amacını “İslam
felsefe ve bilim tarihi içerisinde üretilen nazarî yanıtları kelâm, felsefe-bilim, tasavvuf ve usûl ilimleri çerçevesinde metinlere dayalı
olarak araştıracak; söz konusu alanlarda özellikle XII. yüzyıl sonrası
ortaya çıkan yeni cevapları, soruları, çözümlemeleri konu alan çalışmaları yayımlayacak; tüm bu soru ve yanıtları, İslam temeddününü
antropolojik bir araştırma alanı olarak görmeyi reddettiği için tarihin sürekliliği içinde günümüz sorunlarıyla irtibatlandırmaya çalışacaktır” şeklinde belirleyen Nazariyat şimdiye değin yayımlanan
sayılarıyla söz konusu amacını gerçekleştirmeye elden geldiğince
gayret gösterdi. Bu gayret neticesinde hem yurt içinde hem de yurt
dışında ciddi bir karşılık buldu.
Taşköprülüzâde’nin ifadesiyle “nazarî bilme, olgu ve olayların kurucu unsurlarını tespit etmektir”. Bu çerçevede şimdiye değin Nazariyat’ta yayımlanan muhtelif makaleler, İslam temeddününde
vücut bulmuş değişik felsefe-bilim okullarının yöntemlerinin olgu
ve olayları ne tür nazarî unsurlar ile idrâk ettiklerini ele aldı ve inceledi. Özellikle Yenilenme Dönemi’nde telif edilmiş önemli metinlerin tenkitli neşirlerini ve değerlendirmelerini yayımladı. Söz
konusu incelemeler elden geldiğince mesâil üzerinden yürütüldü ve
ele alınan konular içeriklerine uygun olarak günümüz sorunlarıyla
ilişkilendirildi. Nazariyat’ın tüm bu gayreti, en nihayetinde iki yüz
yıldır üzerimize ‘sopa’ ile saldıranlara karşı “kafamızı korumak”la
meşgul olmayı bırakıp kadîm felsefe-bilim mirasımızdan ibret alarak ve kuvvet devşirerek artık “kafamızı kullanmaya” başlamamız
gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaktır. Onuncu sayıda
gelinen nokta, bu farkındalığın oluşturulmasında ciddi bir mesafe
alındığının şahididir.
Bu vesile ile öncelikle Nazariyat’ın mutfağında özveriyle çalışan tüm
mesai arkadaşlarımıza, editörler kurulundaki çok kıymetli hocalarımıza, yardımcı editörlere, danışma kurulu üyelerine; Nazariyat’ın
iddia ve amacına uygun makaleleri telif eden tüm yazarlarımıza,
dördüncü sayısından itibaren Nazariyat’ı yayımlamayı üstelenerek
hiçbir desteği esirgemeyen İlmî Etüdler Derneği’ne (İLEM); bahusus yayımlanan makaleleri okuyup eleştirel geri dönüş yapan tüm
okuyucularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nice onuncu sayılara,
aynı iddia, aynı seviye ve aynı heyecanla...

