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IRCICA Journal (ISSN 2148-2772) “Afrika’nın Müslüman Düşünürleri – Çalışmaları, 
Kültürel Mirasları” konusuna ayrılacak olan 19. sayısında yayınlanacak makaleler için 
herkese açık davetini ilân etmekten memnuniyet duyar. Makale teklifleri 14 Ekim 2022 
tarihine kadar kabul edilecektir. 

Derginin bir sayısının bu temaya ayrılması, IRCICA’nın temel ilgi alanlarından ikisi olan 
İslam bilim ve felsefesi alanı ile Afrika kültür tarihi ve mirası alanının kesişiminde 
Afrika’da İslamiyet ve Müslüman toplumların tarihinin siyasî, kültürel, ve sosyal yönleri 
üzerine son yıllarda büyük gelişme göstermiş olan çalışmalar içinde Afrika’nın çeşitli 
bölgelerinde Arapça ve yerel dillerde yazılmış bulunan bilim ve felsefe eserlerini ele alan 
araştırmaların henüz yeni ilerlemekte olduğuna dair gözlemlere dayanmaktadır. Bu 
ilerlemeleri desteklemek üzere Afrika’nın önde gelen İslam âlimlerinin, bunlardan özellikle 
kendi devirlerinin sosyal dinamiklerinde rol oynamış olanların çalışmalarının ve 
katkılarının kayda geçirilmesi, anlaşılması ve tanıtılması faydalı olacaktır.

Dolayısıyla bu tema üzerinde, Afrika kültür ve düşünce tarihiyle bağlantılı tüm uzmanlık 
alanlarından ilgililerin, akademisyen, araştırmacı, sanatçı ve mimarların, son dönem 
çalışmalarını sunacakları bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Dergi geniş bir 
konular yelpazesinde tarihteki Müslüman filozoflar, ilahiyatçılar, mutasavvıflar, âlimler, 
eğitmenler, sanatçılar ve diğer kültür ve bilim insanları ile bunların ilâhiyat, tasavvuf, 
edebiyat, mimari ve diğer bilimlerde vermiş oldukları eserler üzerine makaleler ihtiva 
edecektir. Afrika’daki büyük İslam âlimleri İslamî değerlerin temsilcisi ve tanıtıcısı olarak 
toplumlarında ferdî ve toplu bilinçlenmeye katkıda bulunmuş, değişime ve ilerlemeye katkı 
da bulunmuştur. 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kültür merkezi olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) yayını olan IRCICA Journal İslam tarih ve medeniyeti alanlarındaki 
araştırma ve incelemeleri geliştirmeye katkıda bulunmak amacındadır. Bu çerçevede sosyal 
bilimlerde ve insanî bilimlerde, tarih, felsefe, dinî ilimler tabii bilimler, edebiyat, 
uluslararası ve dinler arası ilişkiler, sanat, mimari, arkeoloji, antropoloji, ekonomi vb. 
İslam dünyasının kültür ve kalkınma konuları ile ilgili alanlarda makaleler 
yayınlamaktadır.  

Sunum kuralları

Makale uzunluğu dipnotlar hariç 4.500-10.000 kelime arasında olmalı ve beraberinde en 
fazla 150 kelimelik bir özeti bulunmalıdır. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum(lar) ve iletişim 
adresleri belirtilmelidir. Sunulan makaleler genel kabul görmüş bilimsel kriterlere göre 
değerlendirilecektir: özgün olması, araştırma metotları uyarınca hazırlanmış olması, 
sunuldukları tarih itibariyle başka bir mecrada yayınlanmamış olması.

IRCICA Journal şu linkten ulaşılabilecek Chicago Manual of Style formatını 
kullanmaktadır. 
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