Editörden
Yayın hayatında 7. yılını dolduran dergimizin 13. sayısını sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda da akademisyen ve bağımsız
araştırmacılardan gelen telif makale ve kitap tanıtımı gibi çalışmalara yer
vermekteyiz. Amacımız, çalışma yapan bilim insanlarının eserlerini dünyaya
duyurmak ve bilhassa bilim çevresi olmak üzere insanlığın istifadesine
sunulmasında aracı olmaktır.
Her yeni sayımızda sorumluluk bilinciyle, yazarlarımızın emeğine değer katmak
için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan tasarım ve
dizgi açısından kalitemizi arttırmak bir taraftan da Tübitak ULAKBİM Türkiye
Dergileri Dizini (Tr Dizin) dergi değerlendirme kriterlerini sağlamak amacıyla
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Böylece, İSAM, SOBİAD, AKADEMİK DİZİN ve
GOOGLE SCHOLAR tarafından taranan dergimizin daha fazla ulusal ve
uluslararası indekslerce taranmasını amaçlamaktayız.
Ayrıca bilindiği gibi günümüzde artık birçok dergi makalesinde DOI numarası,
yani dijital plaka numarası bulunmaktadır. Biz de 12. sayımızdan itibaren ve aynı
zamanda geriye doğru bütün makalelerimizi kapsayacak şekilde DOI numarası
vermeye başlamış bulunmaktayız. DOI kısaltması ile anılan Digital Object
Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı), internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay
erişimi sağlayan numaralandırma ve erişim sistemidir. Kısaca DOI numarası
verilmiş online bir kitaba, makaleye, bildiriye, ya da bunlar içerisinde yer alan bir
içerik parçasına (resim, şekil, tablo) erişmek için DOI numarasını "çözümlemek"
yeterli olacaktır.
Böyle bir perspektifle hazırladığımız bu sayımızda da 9 makale ve 2 kitap tanıtımı
ile okuyucularımızın huzuruna çıkmaktayız. Dergimizin yeni sayıya
hazırlanmasında pek çok kişinin emeği vardır ve bir teşekkürden fazlasını hak
etmektedirler. Fakat en azından teşekkür ederek bir nebze olsun borcumuzu ifa
etmek istiyorum. Her şeyden önce yayınlarını bize emanet eden yazarlarımıza
emeklerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ederim. İlk sayımızdan son sayımıza
kadar üniversitemizde ve diğer kurumlarda görev yapan ve dergimize hakemlik
sürecinde katkı veren değerli hocalarımıza bu nazik katkılarından dolayı
minnettarım. Bize duydukları güven ve karar alma süreçlerinde sağladıkları
özgürlük için yayın kurulu üyelerine; ayrıca dergimizin yayına hazırlanmasında
emeklerini hiçbir şekilde esirgemeden fedakârca çalışan editöryal ekibime
gönülden teşekkür ederim.
İlahiyat alanında fikir üreten araştırmacı ve bilim insanlarını akademik
çalışmalarıyla dergimizin yeni sayılarında bekliyorum. Bir sonraki sayımızda
buluşmak umuduyla…
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