“Din ve İnanç Araştırmaları” alanında ulusal düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak
söz konusu alandaki bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunma amacıyla yayın hayatına başlayan
dergimiz 7. sayısıyla belirlediği hedefleri doğrultusunda yürüyüşüne devam etmektedir. 3 yılını doldurmuş
olan dergimiz, Akademik Teşvik Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikle beraber Akademik Teşvik
Yönetmeliği kriterlerine uygun bir dergi statüsünde yayın hayatını sürdürmektedir.
Dergimizin makalelerine web sayfamızın yanı sıra İSAM olarak bilinen İslami Araştırmalar Merkezinin
makaleler veri tabanı ve Google Scholar (Google Akademik)’dan ulaşılabilirken, Dergimiz uluslararası
indeksler olan OAJI, Akademik Dizin ile atıf dizini Sobiad tarafından taranmıaktadır. Farklı indeksler
tarafından taranmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu sayımızda tefsir alanında “‘Tefsir-Te’vîl’ Ayrımı ve İşârî Tefsirin Öznel Mahiyeti Bağlamında ‘YorumAlgı’ Sorunu” çalışmasıyla Yunus Emre Gördük, farklı yönleriyle tartışılan işârî tefsir konusunu ele
almaktadır. İbn Ebî Zememîn’i ve onun tefsirdeki metodonu makalesinde konu edinen Emin Cengiz,
Endülüs’ün tefsir geleneğinin ilk dönem müfessirlerden birisini işlemiştir. “Şevvâl Orucu ile İlgili
Rivâyetlerin Sened ve Metin Yönünden Değerlendirilmesi” başlıklı hadis makalesinde Fatih Mehmet
Yılmaz, halk nezdinde de çok bilinen Şevval orucuyla ilgili rivayetleri değerlendirmekle kalmamış, aynı
zamanda mezheplerin konuyla ilgili görüşlerini okuyucuya aktarmıştır. İsmet Eşmeli, “Henri De Lubac’a
Göre Kilise ve Kurtuluş” başlıklı makalesini yazma amacını şöyle ifade etmiştir: “Bu makalenin amacı,
1896-1991 yıllarında yaşamış ve II. Vatikan Konsilinde kilisenin yeniden tanımlanmasında ve misyonun
belirlenmesinde etkili olan teologlardan olan Fransız Cizvit teolog Henri de Lubac’ın kilise ve kurtuluş ile
ilgili görüşlerini okuyucuların hizmetine sunmaktır.” Din Psikolojisi alanında Nuriman Karayiğit, “SosyoEkonomik Düzeyin Psiko-sosyal Gelişim ve Dindarlığa Etkileri” başlıklı makalesiyle siz okuyucularımızın
misafiri olmuştur. Dolayısıyla bu sayımızda da ilahiyat alanında birbirinden değerli makaleler, meraklılar
ve ilim erbabının istifadesine sunulmaktadır.
Başta el emeği göz nuru çalışmalarıyla yazarlarımız olmak üzere Dergimizin yayımlanmasına katkıda
bulunan editör yardımcısı mesai arkadaşlarıma, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve hakemlerimize, her
türlü alt yapıyı sağlayan Tübitak/Ulakbim/DergiPark çalışanlarına teşekkür ederiz.
Sekizinci sayıda buluşmak dileğiyle…
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