Takdim
Muhtevadan vareste bir şekil olamayacağı gibi şekilden mahrum bir
muhtevadan da söz edilemez. Mukaddime Dergisi olarak muhteva ve şekil
açısından gelişimimizi sürdürme ve eksiklerimizi giderme yönünde sürekli bir
yenilenme içerisindeyiz. Daha önceki sayı veya ciltlerimizde APA ve Chicago
sistemleri birlikte kullanıyorduk. Yayın ilkelerimizi tekrar gözden geçirerek bu sayı
da dâhil olmak üzere bundan sonra yayınlayacağımız sayılarda sadece APA 6
versiyonunu kullanacağız. Önümüzdeki sayılar için makale gönderecek olan
yazarların çalışmalarının kaynakçasını buna göre düzenlemeleri gerekmektedir.
Kaynakçaları buna göre düzenlenmeyen makaleler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Editör Kurulu olarak bu sayıdan itibaren dergimizde yayımlanacak
makalelerin kalitesini arttırmaya yönelik iki yeni ilke belirledik. Bundan sonra
yapılacak gönderimler için yazarlardan çalışmalarını sisteme yüklerken web
sitemizde yer alan bilimsel etik kurallarına uygunluk formunu da doldurarak
göndermeleri istenecektir. Ayrıca hakem süreçleri olumlu neticelenen bütün
makaleler yayınlamadan önce iThenticate programında taranacak ve bilimsel
uygunluk raporuna sahip olmayanlar yayınlanmayacaktır.
Kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinlikler belirli bir yöre veya
tema hakkında literatür oluşumuna katkı sağlayan önemli organizasyonlardır. Bu
sayıdan itibaren Mehmet Alıcı’nın çalışmasında olduğu gibi kongre ve
sempozyumlarda sunulan ve daha önce herhangi bir yerde makale olarak
yayınlanmamış tebliğleri de hakem süreçlerinin olumlu neticelenmesi durumunda
yayınlayacağız. Ayrıca; belli alanlarda seçki ve koleksiyon oluşturmaya yönelik
olarak yılda bir veya en fazla iki olmak üzere özel sayılar yayınlayacağız. Bu
bağlamda “Nusaybin Özel Sayısı”yla ilgili ayrıntılı bilgi ve duyuru yazısı
önümüzdeki günlerde web sayfamızda yayınlanacaktır. Bu sayımızdan itibaren
kitap eleştirisi ve tanıtımı yazılarına daha çok yer vereceğiz. Özellikle kitap
eleştirisi formatında kaleme alınan yazıların düşünce özgürlüğüne açılan kanalları
genişleteceğine inanıyoruz.
Dergi olarak akademik sorumluluğun ve istikrarlı yayıncılığın bir gereği
olarak bazı objektif kriterlere ve önceden belirtilen takvime uymak
durumundayız. Bu sebeple ön değerlendirme, hakem, tashih, dizgi gibi süreçler
dikkate alındığında bazı makalelerin önümüzdeki sayılara bırakılmasının anlayışla
karşılanacağını ümit ediyoruz.
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Tarandığımız mevcut indekslere ilave olarak; EBSCO, JSTORE, PROQUEST,
TEOLOGICAL INDEX, INDEX ISLAMICUS ve DOAJ gibi veritabanlarında yer
alabilmek için girişimlerimiz devam etmektedir. Yoğun ve fedakâr bir çalışma
sonucu 2016 Bahar sayımızı zamanında yayımlamanın akademik hazzını sizlerle
paylaşmak istiyoruz.
Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle…
Editör
Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK
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