EDİTÖRDEN

Akademik yayın hayatının 5. yılına ulaşan Kilis 7 Aralık Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 5. cilt 9. sayısını, siz kıymetli okurlarımızın
dikkatine sunuyoruz.
Bu sayımızda gerek akademik yayıncılığımızın kalitesini artırmak için,
gerekse değerli yazarlarımız ve okuyucularımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bazı yenilikler gerçekleştirdik. Yayın kurulumuzda güncellemeye giderek dergimizin diğer üniversitelerde görev yapan kıymetli hocalarımızın katkıları ile yayına hazırlanmasını gerekli gördük. Böylece dergimizin gelişim hızının daha da artacağına inanmaktayız. Dergimiz e-ISSN
numarası alarak elektronik dergi kimliği de kazanmıştır. Yine bu sayımızla
birlikte yayın ve yazım kurallarımızın değiştiğini bildirmek isteriz. Son sayımızla birlikte özellikle İlahiyat alanındaki dergilerde yazım birlikteliğinin
sağlanması amacıyla oluşturulan İsnad Atıf Sistemi’ne geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca “kör hakemlik” uygulamasıyla değerlendirmesi tamamlanan
makaleler, iThenticate intihal engelleme programı ile taratılarak kaliteli bir
yayıncılığın sağlanması amaçlanmıştır. Kör hakemlik uygulamasının bir
sonucu olarak makale hakemlerinin isimlerinin dergimizde yer almasına
da bu sayı ile birlikte son vermiş bulunmaktayız. Dergimize getirmiş olduğumuz bir diğer yenilik ise makale yazar bilgileri arasında ORCID id’ye yer
vermemizdir.
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Son sayımızla birlikte dergimiz diğer indekslerin yanı sıra ROAD, Google Scholar, idealonline, International Citation Index ve Academic Journal
Index gibi indeks ve veri tabanlarında taranmaya başlamıştır. Bununla birlikte ULAKBİM TR Dizin ve EBSCOhost dizinlerinde yer almak için sürdürdüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimizi en kısa sürede paylaşacağımızı ümit ediyoruz.
Bu sayımızda 1’i İngilizce olmak üzere toplam 9 araştırma makalesi ve 1
eser değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bu vesile ile İngilizce ve Arapça başta olmak üzere diğer dillerde yapılan akademik çalışmaları kabul ettiğimizi
tekrar ifade etmek isteriz. Hazırlamış oldukları kıymetli çalışmalarının yayınlanması konusunda dergimizi tercih eden yazarlarımıza, bu çalışmaları
titizlikle inceleyen hakem kurulumuzdaki hocalarımıza ve bu sayımızın yayınlanmasında emeği geçen bütün dergi kurullarımızdaki değerli çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeni sayımızda buluşmak üzere…
Editörler Kurulu Adına
Doç. Dr. Halil ALDEMİR
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LETTER FROM THE EDITOR

Kilis 7 Aralık University the Journal of the Faculity of Theology is celebraiting its fifth years. We introduce you our 9. issue in 5. volume.
In this issue, both to improve the quality and to meet the expectation
of our writers and readers, we made some positive changes. We have upgraded the journal’s editorial board and have obtained contribution from
academics of other universities. Following the changes, we believe that our
impact rate will increase. Our journal has obtained e-ISSN number so that
it become an online journal. Beside, we want to announce that our style
guidelines also have changed. We moved to Isnad Citation Style which is
introduced to create a common writing style in the journals of theological
studies in Turkey. In addition to these, after the articles succeeded from double blind per-review process, they will be scanned in the iThenticate plagiarism software. Based on double blind per-review process, starting from
this issue, the reviewers’ names will not be shown in the Journal. Another
change in the Journal is that ORCID id will be shown in the information
about writers.
After our last issue, the journal has joined ROAD, Google Scholar, idealonline, International Citation Index and Academic Journal Index. We are
also working hard to join ULAKBIM TR Dizin and EBSCOhost.
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In this issue, we proudly present you 9 research article including one
English article, and a book review. We would like to announce that we are
welcome articles from other languages especially English and Arabic. We
would like to thanks academics who have sent their articles to our journals
and who have reviewed the articles and as well as who have worked very
hard to publish our journal.
On Behalf of Editorial Board
Associate Professor Halil ALDEMİR
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ﻧﻘﺪم ﻟﻘﺮاﺋﻨﺎ اﻷﻋﺰاء اﺠﻤﻟﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻹﳍﻴﺎت ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺲ  7أراﻟﻴﻖ واﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ
ﻋﺎﻣﻬﺎ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﰲ ﻋﺪدﻧﺎ ﻫﺬا ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮدة ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺮﻧﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ﺑﺎﺣﺜﻲ ﳎﻠﺘﻨﺎ وﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﻛﻤﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ أن رأﻳﻨﺎ ﺿﺮورة إﻋﺪاد ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻊ
ﻣﺴﺎﳘﺎت أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺣﻴﺎ ﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎزدﻳﺎد ﺳﺮﻋﺔ ﳕﻮ ﳎﻠﺘﻨﺎ.
ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻫﻮﻳﺔ ﳎﻠﺔ أﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ  . e-ISSNﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮد أن ﳓﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻐﲑ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻨﺸﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺪدﻧﺎ اﳊﺎﱄ .ﻓﻔﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻘﺪ ﰎ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ”ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻄﻒ اﻹﺳﻨﺎدي“ اﻟﺬي
وﺿﻊ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ اﺠﻤﻟﻼت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﳎﺎل اﻹﳍﻴﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧـﻬﺪف إﱃ إﳒﺎز
ﻧﺸﺮ ذي ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﲡﺘﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﺨﻔﻲ )اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻷﻋﻤﻰ( اﻟﺬي ﳛﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﺳﻢ
اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ اﶈﻜﻢ وﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  iThenticateﳌﻨﻊ اﻻﻧﺘﺤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ
ﲣﻠﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ إدراج أﲰﺎء اﶈﻜﻤﲔ ﰲ ﳎﻠﺘﻨﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﳊﺎﱄ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﺨﻔﻲ .إن ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﱵ أﺣﺪﺛﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ذﻛﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺴﺎﳘﲔ  ORCID idﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﺑﺒﺤﻮﺛﻬﻢ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺔ.
ﻣﻊ إﺻﺪار ﻋﺪدﻧﺎ اﻷﺧﲑ أﺻﺒﺤﺖ ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻔﻬﺎرس اﻵﺗﻴﺔ:
ROAD, Google Scholar, Idealonline, International Citation Index,
Academic Journal Index
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻬﺎرس أﺧﺮى .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﳉﻬﻮد ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻟﺪى ﻓﻬﺮﺳﻲ ULAKBİM TR
 Dizinو  EBSCOhostآﻣﻠﲔ أن ﺗﺜﻤﺮ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻫﺬﻩ وﻳﺼﻠﻜﻢ ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻛﻢ.
ﻧﻘﺎﺑﻠﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺑﺘﺴﻌﺔ ﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ .و ﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻮد أن
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ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﻘﺒﻮﻟﻨﺎ ﻷﻋﻤﺎل أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .وﰲ اﳋﺘﺎم ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﳎﻠﺘﻨﺎ ﻟﻨﺸﺮ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺄﻟﻮا ﺟﻬﺪا ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ اﻷﻋﺰاء ﰲ
ﻛﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻠﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻹﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﻌﺪد.
وإﱃ أن ﻧﻠﻘﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎدم ﻧﺴﺘﻮدﻋﻜﻢ اﷲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻀﻴﻊ وداﺋﻌﻪ.
ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺎرك ﺧﻠﻴﻞ آﻟﺪﻣﲑ
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