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Editörlerden…
e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisinin Kıymetli Okurları
ve Yazarları,
e-Makâlât’ın yeni bir sayısının yayım zamanına ulaşmış
bulunuyoruz. 13. cildin 2. sayısı olarak yayımlanan bu sayıda 12
makale, 1 derleme, 1 çeviri ve 1 kitap tanıtım yazısı ile e-makâlât
karşınızda bulunmaktadır. Bu sebeple sizler gibi biz de editoryal ekip
olarak büyük bir mutluluğun içerisindeyiz. Bu sayıda e-Makâlât’ın
“İslam Mezhepleri ve ilgili alanlar” olarak tarif edilen kapsamı
çerçevesinde İslam Mezhepleri ve İslam Mezhepleri Tarihi ilmiyle
alakalı olduğu değerlendirilen yazılar bulunmaktadır.
Aynı zamanda bu sayı ile birlikte yazarlardan yapılması
istenilen hususları zikretmek istiyoruz. e-Makâlât’ın dizinlendiği
TRDizin kriterleri çerçevesinde yazarlarımızdan yazılarının içeriğinde
araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer vermeleri
istenilmiştir. Yine bu çerçevede e-Makâlât’ın ana sayfasında etik
ilkeler yayımlanmıştır. Bu sebeple e-Makâlat yazarlarından bu sayıda
olduğu

gibi

diğer

sayılarda

da

bu

etik

ilkelere

uymaları

istenilmektedir.
Bu sayı ile birlikte benzerlik raporu ile ilgili hususta yeni bir
uygulama olmuş, önceki sayılarda editoryal ekip tarafından temin
edilen benzerlik raporlarının doğrudan yazarlardan istenilmesine
başlanmıştır. Bu çerçevede ikili bir kontrol sistemi oluşturularak
yazar benzerlik raporuyla editoryal ekibin elde ettiği benzerlik
raporları karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonraki sayılarda benzerlik
raporlarının yazı ile birlikte sisteme yüklenilmesi uygulaması
titizlikle istenilmeye devam edecektir.
Yine

yazarlarımız

benimsendiği ve ilgili

tarafından

kurallar

İSNAD

çerçevesinde

atıf

sistemin

yazılara referans

gösterildiği görülmektedir. Bu ise sonraki düzeltme aşamalarını
kolaylaştırmış,

bizleri ziyadesiyle

mutlu etmiştir.

Ancak bazı

yazarlarımızın atıf gösterirken Mendeley, Zotero, Citavi vs. referans
programlarını kullanmadan referans göstermeleri sebebiyle yazım
hatalarının olduğu görülmektedir. Bu sebeple yazıların yazımı
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esnasında referans gösterme programlarını kullanılmasının gerek
yazarların gerek editoryal ekibin işin kolaylaştıran bir durum
olacağını ifade etmek istiyoruz.
Bu

sayıda

bulunmaktadır.

Dergipark

Geçiş

süreç

aşamasındaki

programını
bazı

güncellemiş

sorunlar

sebebiyle

yazarlarımıza ait yazıların süreçlerinin uzadığını, sisteme geçiş
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte süreçlerin normal seyrine
döndüğünü siz yazarlarımıza ifade etmek istiyoruz. Her zaman
olduğu gibi bu sayıda da Dergipark ekibine ve hizmeti sunan
TÜBİTAK yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz.
Diğer taraftan akademik dergilerin olmazsa olmazlarından
olan yazıları, e-Makâlat’a göndererek dergiye ilgilerini ortaya koyan
yazarlarımıza,

yazıların değerlendirilme sürecinde e-Makâlât’a

hakem olarak destek veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz.
Ayrıca siz değerli okuyucularımıza; danışma ve editörler kurulu
üyelerimiz ile İslam Mezhepleri Tarihi ailesinin kıymetli üyelerine de
teşekkürü borç biliriz.
Son olarak 14. Cildin 1. Sayısının 2020 yılı içerisinde vefat
eden İslam Mezhepleri Tarihi ilim dalının gelişmesinde büyük katkısı
olan Prof. Dr. Hasan Onat için özel sayı olarak yayımlanacağını ifade
etmek

istiyoruz.

Bu

çerçevede

ilgili

sayı

için

siz

kıymetli

yazarlarımızdan diğer konularda yazı kabul edilmeyecektir.
e-Makâlat’a gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ederiz. Bir
sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…
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