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Oş İlahiyat Fakültesi İlm? Jurnali, Kırgızistan'ın tarihine, coğrafyasına, ülke
gerçeklerine ve dünyadaki. gelişmelere uygun bir adım atarak 1993'te, Ankara
Universitesi ile Oş Devlet Universitesi'nin ilmT işbirliği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın
maddi katkısıyla açılan ve 15 yıla yakındır lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimöğretim faaliyetlerini başarıyla sürdüren Kırgızistan'ın ilk İl6hiyat Fakültesi'nin ilk
İlahiyat dergisidir.
Oş İlahiyat Fakültesi'nin varlığı, ilmi faaliyetleri ve katkıları bölgede ve
dünyada ciddi, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve entelektüel sorunların yaşandığı
ve giderek yoğunlaştığı göz önünde bulundurulduğunda daha da önem
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kazanmaktadır.
Oş İlahiyat Fakültesi, ilim beşiği kabul edilen Orta Asya'nın ortasında bulunan,

ilim ve din alanında önemli bir geleneğe ve güçlü entelektüel birikime sahip olan
Oş'ta kurulmuş olup, bölgenin ihtiyaç duyduğu genelde dini, özelde İs16miyet ve
Müslüman kültürünü "bilimsel bir zihniyetle" inceleme ve insanlığın anlayışına
sunmayı amaç edinmiştir.
Oş İlehiyat Fakültesi'nin 9enç ve yetkin akademik kadrosu, Kırgızistanlı
akademisyenler ve Türkiye il6hiyatçılarının işbirliği ile her türlü teoloj!k ve felsefi
araştırmanın yapıldığı seçkin bir kurumda bilimsel çalışmalar yapmanın ve kendi
aIanında yeni nesilIer yetiştirmenin öncü rolünün farkındadırlar,
Oş İlehiyat Fakültesl, kadim ve güçlü Orta Asya ilim geleneği, modern Kırgız
ilmİ tecrübesi. Rus oryantalizm geleneği ve Türkiye ilim geleneğinin buluştuğu bir
akademi hüviyeti sorumluluğunu yüklenmiş, Orta Asya ve Türkiye bilim ve düşünce
hayatına önemli katkılarda bulunmaya başlamıştır.
Söz konusu amaca uygun olarak çıkarılan Kırgızistan Oş Devlet Universitesi
İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Oş şehrinin tarihsel mirasınıve geleneğini niteliklı ilmi,
dinİ ve kültürel araştırmaları yayınlayarak sürdürecektir. Kırgızistan ölçeğinde ulusal
dergiler arasında önemli yerinin farkında olarak daha ilerilere gidecektir.
Oş Devlet Üniversitesi İlehiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Ankara Üniversitesi
İlehiyat Fakültesi'nin 27,09,2006 tarih ve 03/05 sayılı Fakülte Kurulu Kararı iIe
Ankara Üniversitesi'nin uluslararası hakemli dergiler tanımına uygun bulunarak ek
listeye alınmış ve uluslararası dergi olma sürecinde önemli bir ilerleme kaydetmiştir.
SCI, EI gibi kuruluşlarca taranma süreçlerinde hızla ilerleyen dergimizin yayın dilinin
Kırgız Türkçesi, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce olduğuna bu çerçevede
dikkatleri çekmek isterim.
Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali'nde yayınlanacak akademik çalışmaların
bölgedeki İsl6mi araştırmalara önemli bir katkı sağlayacağına ümit ediyorum.
Sağlam ve tutarlı bilimsel araştırma geleneğimizi izleyerek ve onu dönüştürerek
Kırgızistan, Rusya ve Türkiye bilim insanIarının yeni sayı|arın oluşmasında
katkılarının süreceğine inanıyor, siz değerli okuyucularımızı dergiyle başbaşa
bırakıyorum.
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