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Değerli bilimname okurları, 2018 yılının ilk sayısını yayınlamanın 

kıvancını yaşıyoruz. Yayıncılıkta 15 yılını geride bırakan bilimname, gerek 
yazar gerekse okurların akademik bilgi platformu olma niteliğindedir. Dergi 
içeriğine geçmeden önce dergimiz hakkındaki birkaç gelişmeyi sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.  

Öncelikle bilimname, EBSCO bünyesinde bulunan Religion & Philosopy 
Index tarafından kabul alarak luslararası alan indekslerinde taranan bir dergi 
statüsünü kazanmıştır. Değişen ve çeşitlenen akademik ihtiyaçlara cevap 
verebilmek adına dergimizin jenerik sayfasında taranılan indekslere ait 
detaylı bilgilerin yer aldığı müstakil bir sayfa hazırlanmıştır. Böylece 
akademik yükselme ve teşvik programlarında kullanılmak üzere taranılan 
indeksler ve taranmaya başlanıldığı tarihlere ilişkin bilgi verilmektedir. Bu 
kapsamda İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı’nda benimsenen ilkelere 
uygun olarak index politikamız güçlenerek devam edecektir. 

İkinci olarak bilimname 2003 yılından beri IBAV (İlahiyat Bilimleri 
Araştırma Vakfı) adına çıkarılmaktaydı. Ancak bu yıl dergi yönetim kurulu 
tarafından alınan bir kararla bilimname, Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ne devredildi ve bu kurumun yayın organı haline geldi. Bundan 
sonra yoluna daha emin adımlarla resmi bir kurum bünyesinde devam 
edeceğini umuyoruz. Bu devir ile birlikte dergide yeniden yapılanma süreci 
gerçekleştirilmiş ve yeni bir yayın ve danışma kurulu oluşturulmuştur. Yerli 
ve yabancı araştırmacılardan oluşturulan kurullarla birlikte nitelik ve 
kalitenin daha da artırılması planlanmaktadır. Yayın kurulu tarafından 
alınan ilkesel kararlar websitemiz üzerinde açılan bir sayfa ile kamuoyuna 
duyurulmaktadır. Yeni kurul tarafından alınan bazı kararlar ise, derginin 
bilimname: Düşünce Platformu olarak kullanılan isminin bilimname olarak 
kısaltılması, dergiye gönderilen çalışmaların dergi yazım kılavuzunda 
belirtilen hususlara ve İngilizce özet, atıf sistemleri (İsnad v Apa) vb. teknik 
konulara uygunluklar açısından ön incelemeye tabii tutulması ve ön 
incelemeyi geçemeyen makaleler dergiye kabul edilmemesi ve asgari 750 
kelimelik geniş İngilizce özete yer verilmesi şeklindedir. 

Son olarak ise dergi yayın kurulu kararı ile bundan sonra 
bilimname’de ISNAD atıf sisteminin de kullanılması benimsenmiştir. APA ve 
Chicago’ya ek olarak araştırmacılar, İlahiyat alanı ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilen bu atıf sistemini de kullanabileceklerdir. 

Bu sayımızda 19 telif çalışma yer almaktadır. Tefsirden İslam 
Hukukuna, Din psikolojisinden Felsefe Tarihine kadar geniş bir yelpazede 
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yer alan makalelerin bilime katkı sağlamasını ve yeni çalışmalara ışık 
tutmasını temenni ediyoruz. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle… 
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