editörden
Değerli Araştırmacılar,
Marife Dini Araştırmalar Dergisi olarak, 21. cilt 1. sayımızı tam zamanında sizlerle
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Dergimizin bu sayısında Arap Dili ve Belagatı alanında iki, Din Eğitimi alanında üç,
Din Psikolojisi alanında bir, Dinler Tarihi alanında bir, Hadis alanında iki, İslam Edebiyatı
alanında bir, İslam Felsefesi alanında iki, İslam İktisadı alanında bir, İslam Tarihi alanında bir,
İslam Hukuku alanında üç, Kelam alanında bir, Kur’an Okuma ve Kıraat alanında iki, Tefsir
alanında yedi tane olmak üzere toplam 25 tane araştırma makalesi, 1 tane araştırma notu, 1
tane çeviri makale yayınlıyoruz.
Marife Dini Araştırmalar Dergisi, editoryal ekibi olarak, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanımını teşvik etmekteyiz. Atıf ve kaynakça
gösterimlerinde hata oranını minimuma indirmek; yazarın, editoryal ekibimizin ve hakemlerimizin enerjisini makalenin atıflarının ve kaynakçasının gösteriminin atıf sistemine uygunluğunu kontrol etmek ve düzeltmek için harcamak yerine, çalışmanın niteliğini artırmak
k için harcamasını istiyoruz. Bu nedenle dergimiz yayın kurulu kararı gereği 2022 yılından
itibaren değerlendirilmeye alınacak makalelerin atıflarının ve kaynakçasının, atıf/referans
yönetim programı kullanılarak hazırlanması talep edilecektir. Program kullanılmadan hazırlanan makaleler hakem incelemesine gönderilmeyecektir. Söz konusu programların nasıl
kullanıldığı ile ilgili İSNAD Akademi TV web sayfasındaki eğitim videolarından yararlanılabilir. Ayrıca eserlerin programa kaydedilmesinde dikkat edilecek bazı hususlara, İsnad Atıf
Sistemi 2. Edisyon kılavuzunda yer verilmiştir. Dergimizde kullandığımız İsnad Atıf Sistemi’nin söz konusu yazılımlara ait şablonlarına www.isnadsitemi.org adresinden erişilebilir.
Makale değerlendirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için Editör Rehberi, Yazar Rehberi ve Hakem Rehberi şeklinde kılavuzlar hazırlanarak marife.org adresimizde yayınlanıştır. Bunun yanı sıra değerlendirme süreci iş akış diyagramımız hazırlanmış
ve yazar rehberi içerisinde yayınlanmıştır. Bu sayede yazarlar, makalelerinin değerlendirme
süreçleri ile ilgili öngörüde bulunabileceklerdir.
Bu sayıdan itibaren kullanmaya başladığımız Makale Şablonu dosyamız sayesinde
mizanpaj hataları minimuma inmiştir. Ayrıca makale şablonunu kullanan yazarlar makalelerinin yayına hazır olduğundaki görsel tasarıma kendileri erişmiş olmaktadır.
Bu sayıda uygulamaya koyduğumuz makale kapak sayfası yazar, makale ve dergiye
ilişkin gerekli bilgilerin bir arada sunulmasına yardımcı olacaktır. Kapak sayfasına yerleştirdiğimiz QR kod ile makale dosyasına erişim sağlanabilmektedir.
Uluslar arası hakemli dergi niteliğine sahip dergimiz, halihazırda DOAJ tarafından taranmakta olup, ESCI başta olmak üzere çeşitli uluslar arası indekslere başvurumuzu yapmış
bulunmaktayız. Gelecek sayılarda mutlu haberleri sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz.
Editoryal ekibimiz başta olmak üzere hakemlerimize ve yayın sürecinde işbirliği içerisinde olan tüm yazarlarımıza teşekkürlerimi arz eder iyi çalışmalar dilerim.
İrfan Erdoğan

editorial
Dear Researchers,
We are very happy to have published the 21st volume 1st issue on time as planned.
This issue includes 25 research article (two Arabic Language and Rhetoric, three Religious
Education, one Psychology of Religion, one History of Religions, two Hadith, one Islamic
Literature, two Islamic Philosophy, one Islamic Finance, one Islamic History, three Islamic
Law, one Kalam, two Quranic Recitation, seven Tafseer) one research note, and one
translated article.
Marife Turkish Journal of Religious Studies editorial board advices the use of
reference management softwares (Zotero, Endnote, Mendeley, Citavi). With this we are
aiming to put the time and effort of our editorial staff, writers and referees to increasing the
quality of the articles we publish better instead of checking the compatibility of the articles
with the citation style adopted by our journal. Therefore, our editorial board has decided to
request from researchers to use those reference management softwares to prepare the
footnotes and references. The articles that do not meet this criteria will not be accepted.
Researchers can find the information related to the use of those softwares in the videos on
the website of ISNAD Academy TV. In addition, the information on how to add sources to the
programs can be find in ISNAD Citation Style 2nd Edition Handbook.
To facilitate a better process of article evaluation, Guide for Editors, Guide for Authors
and Guide for Referees have been prepared and uploaded to marife.org website.
Furthermore, evaluation process diagram have been prepared and is available in the Guide
for Authors on our website. Writers are now able to predict the situation of their articles in
process.
The article template we prepared and started to use with this issue has helped us to
reduce the layout mistakes to minimum. The title page that we put into practice in this issue
will help to present the necessary information about the author, the article and the journal
together. The article file can be accessed with the QR code we put on the title page.
Our journal, which is an international refereed journal, is currently being scanned by
DOAJ and we have applied to various international indexes, such as ESCI. We hope to share
the happy news with you in the upcoming issues.
I would like to thank our referees, especially our editorial team, and all our authors
who cooperated in the publication process.
İrfan Erdoğan

