
EDİTÖRDEN

Altıncı yılımızın son sayısıyla tekrar huzurunuzdayız. Editör 
olarak hemen belirtmeliyim ki bu sayımız altı yıllık bilfi-

il geçmişin sonu, bilkuvve geleceğimizin başlangıcıdır. Bilkuvve 
gelecek olması bakımından bu sayı aynı zamanda yeninin haber-
cisidir. O nedenle bu sayımız hem sonu, hem bir haberci olarak 
bilkuvve yeninin başlangıcını ifade etmektedir.

Başlangıç ve sonun varlıktaki birlikteliği tefekkür tarihimizde 
döngü (devr) kavramıyla ifade edilmektedir. Döngü/sellik kla-
sik dönem varlık anlayışımızda yetkinlik ve sürekliliktir. Yetkin-
lik ve süreklilik ise varlık için kalıcılık demektir. Yani bu sayı-
mız hem yetkinlik hem süreklilik anlayışıyla varlık buldu, kalıcı-
lığa ulaştı. Söz konusu anlayışla varlık bulan dergimizin 12 sayı-
lık hayatına bir bütün olarak baktığımızda, onu, iki devrede dö-
nemlendirmemiz mümkündür. İlki son iki yıllık devre, ikincisi 
ilk dört yıllık devre. Son iki yıllık devremiz, dergimizin hayatın-
da ‘değişim’ ve ‘yetkinleşme’ yılları oldu. O nedenle bu son sayı-
mız da yetkinleşme yolunda atılan adımlarımızın tezahür sayıla-
rından birisi olarak ortaya çıktı. Sözgelimi bu sayımızda yıl ve sa-
yı numaralandırma sistemini gözden geçirdik, yazarlarımız için 
Orcid ID uygulamasını başlattık ve ilk olarak bu sayıda uygula-
dık. Logomuzu değiştirdik, vb.

Varlıkta değişimin ve yetkinleşmenin bir diğer ilkesi de doğ-



Bozok University Journal of Faculty of Theology, 6, 6 (2017/2), p. 10

EDİTÖRDEN10

rusallıktır. Modern dönem varlık anlayışımızda doğrusallık, ilerleme-
nin göstergesi kabul edildi. Bunun diğer anlamı, ilerlemenin, modern 
dönemde yetkinlik ve sürekliliğin diğer anlamı olmasıdır. Yani dergi-
miz ‘daha yetkin dergi olma’ yolunda iki yıldır ilerlemektedir. Bu yolu 
biz, önceki sayımızda dergimizin amacı (gaî sebep) olarak belirtmiştik. 
Altı makale, bir tercüme ve bir tanıtım yazımızla söz konusu amaçlı-
yolda ilerlememizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle, amaçlı-yolumuzda öz-
veriyle çalışan editöryal kurulumuza, yol gösterici kararlarıyla destek 
olan yayın kurulumuza, makaleleriyle katkı yapan yazarlarımıza, yap-
tıkları alan hakemlikleriyle bize güç veren sayı hakemlerimize teşekkü-
rü borç biliyorum.

Akademik bir dergi olarak nice bilfiil yenide buluşmak dileğiyle...
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