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Editörden / Editor’s Note

İslam Dini, kendisini, önceki dönemlerden ilim ve irfanla ayıran bir dindir. Müslümanlar, Asr-ı Saadetle birlikte ilimler ve ilim
kurumları tesis etmeye başlamışlardır. İslam toplumunda Tefsir,
Hadis, Kelam, Fıkıh gibi İslami İlimlerin yanı sıra Astronomi,
Fizik, Kimya Matematik gibi pozitif bilimler de Kur’an ve Sünnetin ilhamıyla canlılık kazanmıştır. İlk dönemlerden itibaren Maveraünnehir, Fergana, Buhara, Semerkand, Taşkent, Mergılan gibi
merkezler İslami İlimlerin tahsil edildiği büyük eğitim kurumlarına
ev sahipliği yapmıştır. Günümüze gelindiğinde bu merkezlerin ve
kurumların sayısı oldukça fazlalaşmıştır.
Sayıları hızla artan ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri de İslam
İlim Geleneğine eklemlenme yolunda kayda değer bir gayret içindedirler. Gelinen noktada İlahiyat Fakültemiz de ilk mezunlarını
vermiş ve öz kaynaklarıyla bir fakülte dergisi çıkarıp sürekliliğini
sağlayacak olgunluğa erişmiştir. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mensupları olarak biz de Fakülte Dergimizi yayın hayatına katmakla ilim geleneğimizle bağımızı güçlendirmek istedik.
Dergimiz, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile
İslam Tarihi ve Sanatları alanlarını kapsayan geniş bir yelpazede
yayın faaliyetini sürdürecektir. Bu alanlarla ilgili özgün, derleme ve
tercüme yazılar, bilimsel yayın ve etkinliklere ilişkin tanıtım ve
değerlendirmeler dergimiz sayfalarında yer bulacaktır. Bunun yanı
sıra, daha önce başka yayın organlarında, özellikle de Osmanlıca
olarak yayınlanmış önemli çalışmalara ve kadim kültürümüzün
zengin mirasını teşkil eden el yazması eserlerimizin tahkik ve tercümelerine de yer vereceğiz.
Dergimiz, dinle ilgili güncel sorunları tanımlama, teşhis etme
ve çözüm önerileri sunmayı da sorumluluk ve işlevleri arasında
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görmektedir. Bu bağlamda alan araştırmaları ve hususi dosyaları da
yayın gündemine taşıyacaktır. Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve önyargısız “kör hakemlik” (peer review) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Makaleler, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde yazılabilir; Türkçe,
İngilizce veya Arapça özet ile anahtar kelimeler içermelidir. Sadece
yurtdışından gönderilen İngilizce ve Arapça makaleler için geçerli
olmak üzere, özetlerin Editörler Kurulu tarafından Türkçeye çevrilmesi sağlanır. Dergimiz, İlahiyat İlimlerine ait geniş yelpazede
çalışmalara yer vermesi nedeniyle, dil ve anlatım biçimlerinde kısmen bir ortaklık sağlamak üzere yayınlanan makalelere müdahale
hakkını saklı tutmaktadır.
Dergimizin Açık Dergi Sistemi (OJS) alt yapısıyla oluşturulan
web sayfası da (www.ifder.igdir.edu.tr) hizmetinize girmiştir. Yazarlarımız, sisteme üye kayıtlarını yaptıktan sonra yazılarını yükleyecekler ve sistem üzerinden yazılarının takibini yapacaklardır.
Açık Dergi Sistemi akademik dergi yayıncılığı ve farklı dillerde
yayın desteği açısından yaygın ve kullanışlı bir sistemdir. Üretilen
bilgilere erişimi kolaylaştırmak üzere Dergimiz, yayımlanan tüm
makaleleri e-dergi olarak kitlelerin kullanımına açmıştır. Bu sayıda
hakem değerlendirme süreci tamamlanarak yayımlama planına
aldığımız makalelerin yeni bilgilerin üretimine katkı yapmasını
bekliyor, bu bilgilerin üretimine katkı yapan başta değerli yazarlar
olmak üzere, hakemlerimize, yayın ve danışma kurulu üyelerimize
teşekkür ediyoruz. Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle…
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