Editörden…
Değerli İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) Okuyucuları,
Yeni kurulan fakültelerden Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, süratli bir
şekilde idari ve akademik yapılanmasını tamamlayarak akademik ortamdaki faaliyetlerine
başlamış; öğrenci almış, şehrin değerlerini dikkate alarak yeni bilgiler üretmeye dönük
çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemiştir. Fakat akademik ortamın en önemli aracı, bilimsel
araştırma ve incelemelerin, düşünce ve tespitlerin makale olarak sunulmasıdır. Bu çerçevede
akademik bir dergi yayımlanmasına karar verilmiş, bu derginin sadece fakülte dergisi olarak dar
bir alanda değil, geniş bir çerçevede yayımlanması planlanmıştır. Fen-Edebiyat, Mimarlık,
Siyasal Bilgiler ve Güzel Sanatlar gibi fakültelerin, farklı ilmî disiplinlerin de içinde bulunacağı
bir dergi fikrinden hareketle, ilahiyat fakültelerinin ilgi alanındaki İslam medeniyeti, derginin
ana konusu olarak tespit edilmiştir.
Bilimsel yayın ve diğer akademik ortamlarda İMAD olarak kısaltılması düşünülen
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (The Journal of Islamic Civilization Studies), disiplinler
arası, kampüsü buluşturan bir projedir. Elinizdeki bu ilk sayıyla, İslam medeniyeti
kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi,
uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme
(makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı
çalışmalar yayımlamak amacıyla çalışmaları yapılan İMAD’ın

ilk sayısını yayımlamanın

sevincini yaşıyoruz.
İlk sayısı yayımlanan İMAD, uluslararası hakemli, bilimsel bir dergi olmakla birlikte
Türkçe, Arapça ve İngilizce makaleleri yayımlamaktadır. Ayrıca yılda iki kez yayımlanmakta,
Tübitak-Ulakbim bünyesindeki DergiPark altyapısını kullanarak elektronik ortamda faaliyet
göstermektedir. Böylece derginin uluslararası indekslere girmesi yönündeki en önemli
engellerden birisi aşılmış olmaktadır.
Diğer taraftan İMAD’ın elektronik bir dergi olması esas iken yazarlara, hakemlere,
bilim kurulu üyelerine, kütüphanelere dağıtılmak amacıyla belirli sayıda basımı yapılmaktadır.
İlk sayısını yayımlama mutluluğunu yaşadığımız İMAD’ın kurallar gereği ilk sayının yayımını
takiben ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınacaktır.
Bilindiği üzere internet ortamında yayımlanan bilimsel yazı içeriklerine kolay erişimi
sağlamak için her bir yazıya DOI kısaltması ile anılan Digital Object Identifier (Dijital Nesne

Tanımlayıcı) sistemi dâhilinde numaralar verilmektedir. İMAD da DergiPark sisteminin bir
üyesi olarak üçüncü sayısından itibaren (DergiPark sözleşmesi gereği) DOI numarası vermeye
başlayacak, geçmiş sayılardaki makalelere de DOI numarası alacaktır.
İMAD’ın ilk sayısında altı telif, bir çeviri, bir kitap tanıtım ve bir sempozyum
değerlendirme bulunmaktadır. Eserlerin kabulünde iki hakemin onayı şart koşulmuştur. İlim
dünyasına katkı sağlama ve uluslararası indekslerde taranma hedefindeki İMAD, yayım ve
yazım ilkelerine önem vermektedir. Bu ilkelerden birisi olan “kör hakemlik ilkesinin” bir
gereği olarak hakem listesi her sayıda verilmeyecek olup, listenin birkaç sayı sonra topluca
verilmesi planlanmıştır. Bu süreçte DergiPark alt yapısının kullanılması dergi yönetimini işini
kolaylaştırmış, yayın sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Bu itibarla bizlere bu hizmeti
veren genelde Tübitak özelde DergiPark yöneticilerine teşekkürü borç bilirim.
Ayrıca maddi ve manevi desteklerini her zaman gördüğümüz İMAD’ın sahibi ve DPÜ
İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye, yazıların yayın sürecinde görev alan
hakemlerimize, danışma ve editörler kurulu üyelerimize, redaktörlerimize, İMAD’ın diğer kurul
üyelerine, bu süreçte yanımızda olan Dumlupınar Üniversitesi yönetimi ve personeline de
teşekkür ederim.
İkinci sayıda buluşmak dileğiyle…
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