EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Değerli hocalarımız ve sevgili okurlar,
Yayın hayatına ilk defa 2003 yılında KADER: Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN:
1309-2030) olarak başlayan dergimiz, 15. yılını geride bırakırken, yeni bir isim,
ISSN ve yayın aralığı takvimiyle karşınızda bulunuyor. 24 Ağustos 2017’de
Ankara’da toplanan yayın kurulumuzu bu şekilde değişiklik kararları almaya sevk
eden iki önemli etken söz konusu oldu. Bunlardan ilki isim değişikliği.
Türkiye’deki akademik çevrelerde saygın bir konuma sahip olan dergimizi,
uluslararası seviyede de tanınan bir konumuna ulaştırma amacını taşıyor.

Bu

bağlamda fiiliyatta zaten KADER olarak tanınan dergimizin resmi ismini de bu
hale getirmekle, İngilizce dil uyumundan kaynaklanan problemleri çözerek
uluslararası akademik indekslerde takibini kolaylaştırmayı amaçladık. İsim
değişikliği, ISSN (e-ISSN: 2602-2710) değişikliğini de beraberinde getirse de bu
durum dergimizin her şeye yeni baştan başladığı anlamına gelmemektedir. İsim
değişikliği akademik dergilerde sık rastlanan bir olgu olup, bundan kaynaklı
herhangi bir yıl ve hak kaybı söz konusu olmamaktadır. İsim değişikliği ISSN
Türkiye ve DergiPark‘ın kontrolü ve bilgisi dâhilinde yapılmış olup, başta EBSCO
olmak üzere yabancı ve yerli indekslere de konuyla ilgili gerekli bilgiler
aktarılmıştır. Dolayısıyla dergimizin uluslararası indekslerde taranan dergi statüsü
devam etmektedir.
Dergimizdeki ikinci yenilik ise yayın aralığında bir değişikliğe gitmiş olmamızdır.
Bundan böyle KADER Ocak ve Temmuz aylarında değil, Haziran ve Aralık
aylarında yayınlanacaktır.
Zengin bir içerikle size ulaşan KADER’e değerli katkılarından dolayı yazarlarımıza
minnettarız.
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hakemlerimize de müteşekkiriz. Son olarak, başından sonuna zahmetli bir süreci
tamamlayan sevgili yayın kurulu üyesi hoca ve arkadaşlarımıza şükran
duygularımızı ifade etmek isteriz.
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Hepimiz biliyoruz ki bireyi değerli kılan, hayata bizzat katılım yönündeki iradesi
ve eylemleridir. İslam düşünce sistematiğinin her an yeniden inşa edildiği dinamik
sürecin bizim zamanımıza denk gelen kesiti, hepimize tevdi edilen bir emanettir.
Bu emanetin gereği olarak bütün hocalarımızı gelecek sayılarımıza katkıda
bulunmaya davet ediyoruz.
Bu vesileyle bütün hocalarımıza ve okuyucularımıza içten selam, sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.
Editörler a.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Kader

15/3, 2017

XXI

