editör’den
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…
marife dergisi, araştırma ruhlu bir ekibin fedakârlıklarıyla on yıl önce kurulmuş akademik bir dergidir. Yayın politikasını, ilmî kriter ve üsluptan ödün vermeden, seviyesiz polemiklere girmeden, güncel siyasetten, ideolojik tavırlardan ve
ön yargıdan uzak sürdürmeyi ilke edinmiştir. Özellikle ülkemizin bilimsel birikimini okurlarıyla buluşturmayı gaye edinen marife dergisi, sosyal bilimler alanındaki akademik ve entelektüel müktesebatı aktarmada, üreten ve ihtiyaç duyan taraflar arasında köprü olmayı sürdürmüştür.
Kurumsal destekleri olmayan akademik dergilerin uzun süre yayın hayatlarını sürdüremedikleri, başarabilenlerin ise güçlükle varlıklarını devam ettirdikleri
bir ortamda marife, bilimin kadrini kavrayan değerli okurları sayesinde yayın hayatını kesintisiz olarak sürdürmeyi başarmıştır. Bu sebeple okurlarımıza samimi
bir kalple teşekkür ederiz.
Yılda iki karma, bir özel sayı ile okurlarının karşısına çıkan marife dergisi,
10. yılını dokuzu özel, diğerleri karma olmak üzere toplam otuz sayı ile tamamlamıştır. Bu sayılar arasında Oryantalizm, Mu'tezile, Oksidantalizm gibi özgün, kritikanalitik ve stratejik alanların yanı sıra, Türkiye'de ilk kez dosyalaştırılan Ehl-i beyt,
Ehl-i sünnet, Şia, Kur'an gibi sayılar ve her ne kadar daha önce ele alınmış olsalar
bile alana yenilikler katan Mevlana ve Selefilik gibi sayılar da yer almıştır. marifeyi
alanında onsuz olmaz bir kaynak haline getiren adı geçen özel sayılarının yanı sıra;
Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı, Dilbilim,
Kur'an Okuma ve Kıraat İlmi, Mezhepler Tarihi; Felsefe, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Eğitim, Din Eğitimi, Dinler Tarihi; Tarih, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam
Edebiyatı, Türk Din Musikisi gibi alanlarda ülkemizin sosyal birikimini yansıtan
değerli çalışmalara diğer sayılarında yer vermiş ve sosyal bilimler alanında yayınlanan önemli bir dergi olma hüviyetini sürdürmüştür.
marife dergisini yeni bir yüzle 11. yılın ilk sayısında siz kıymetli okurlara
sunmanın heyecanını taşımaktayız.
Yenilenen web sayfamızla, dergimizde yayımlanmış makalelere; başlık, yazar, dergi, bölüm, anabilim dalı ve genel parametreleriyle arama imkânı sağlanmıştır.
Kıymetli okurlar!
Ülkemizin bilimsel birikimini ortaya koymaya çalışan dinamik kadrosuyla
11. yılımızın ikinci/yaz sayısında buluşmak üzere en kalbî muhabbetlerimizi sunarız. Nice on yıllara dileğiyle…
Fikret Karapınar

