
Yazarlar için not
· İslâm Araştırmaları Dergisi - Turkish Journal of Islamic Studies, yılda iki kez yayımlanan hakemli 

akademik bir dergidir. Dergide başta klasik İslâmî ilimler olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, 
sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında yapılmış, İslâm düşünce ve kültürüne 
orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, derleme makale ve kitap tanıtımlarının yanı 
sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri yayımlanır.

· Makalelerde daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir yere söz verilmemiş olma şartı 
aranır.

· Dergide hangi yazıların yayımlanacağına hakem usulüne göre Dergi Yayın Kurulu karar verir.
· Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Farsça makalelere 

de yer verilir.
· Makaleler mümkünse 10.000, kitap ve diğer tanıtımlar 1.500 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca makalelere 

150–200 kelime arasında Türkçe öz ve 750-900 kelime arasında geniş İngilizce özet, ayrıca makale başlığı 
ve yazarla ilgili bilgileri içeren bir kapak sayfası eklenmelidir. 

· Makaleler Microsoft Word programında (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu), en az 2.5 cm kenar 
boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times News Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 satır 
aralıklı, dipnotlar 10 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

· Makale teslim edilmeden önce gerekli dipnotlar, bibliyografya, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır. 
Türkçe makalelerde uyulması gereken referans kuralları için bk. www.isam.org.tr (Yayınlar / Süreli 
Yayınlar / İslâm Araştırmaları Dergisi).

· Başvurular, ekli Word dosyası halinde dergi@isam.org.tr e-posta adresine gönderilmek veya CD’siyle 
birlikte bir nüsha halinde, “İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı, TDV İSAM, İcadiye 
Bağlarbaşı Cad. 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul” adresine postalanmak suretiyle yapılır.

· Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan makale sahiplerine derginin yayımından 
sonra dergi ve ayrı basım gönderilir.

· Bu dergi ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ve Index Islamicus tarafından taranmaktadır.

Information for Contributors
· İslâm Araştırmaları Dergisi - Turkish Journal of Islamic Studies is a biannual academic journal of the 

Centre for Islamic Studies (İSAM), which publishes articles of a high standard and original scholarship 
in Islamic studies as well as in the areas of history, political science, economics, philosophy, sociology, 
anthropology, comparative religion and literature. It also welcomes review articles and reviews for 
books, symposiums and conferences. Normally articles should make a scholarly contribution to the 
understanding of Islam or of general interest to the Muslim community.

· Articles submitted for publication may not have been previously published nor be pending publication 
elsewhere.

· All articles published in the journal are double-blind peer reviewed, but the Editorial Board reserves 
the right to decide what articles will be published.

· Articles written in Turkish as well as in Arabic, English, German, French and Persian are welcome.
· Normally, the entire manuscript of an article –including tables– should not exceed 10,000 words. The 

maximum size for reviews is 1,500 words. An extended English abstract of 750-900 words and a cover 
letter with the title of the article and the contact information of the author should also accompany all 
article submissions.

· Articles should be typed in Times News Roman 12-point font with 1.5 spacing and ample margins on 
all sides, and footnotes in 10-point font with 1.5 spacing.

· Articles written in English/French/German should follow the Footnotes Referencing Style given at 
english.isam.org.tr (Publications/Turkish Journal of Islamic Studies).

· Submissions may be sent as a .doc attachment to dergi@isam.org.tr or may be posted, with an electronic 
copy (in Microsoft Word format) as well as a hard copy of the manuscript, to the Editor, Turkish Journal 
of Islamic Studies, TDV ISAM, Icadiye Baglarbasi Cad. 40, Baglarbasi 34662 Uskudar-Istanbul, Turkey.

· Manuscripts submitted for publication may not be returned. Contributors are sent a copy of the current 
issue and free offprints after the publication of the article.

· Articles in this journal are indexed or abstracted in ULAKBİM National Databases and Index 
Islamicus.


