EDİTÖRÜN NOTU
Elimizdeki bu sayı ile beraber TESAM Akademi Dergisi’nin yayın hayatına
başlamasının 4. yılını doldurmuş bulunuyoruz.

Dergimizin ilk yılı olan 2014’te çıkartmış olduğumuz Ocak ve Temmuz sayılarında Sosyal Bilimler alanındaki özgün makalelere yer verirken, 2015
ve 2016 yıllarında Türkiye’deki tartışmalara akademik literatür katkısı
sağlamak amacıyla “Türkiye – Ermenistan İlişkileri”, “Göç ve Mülteciler”
ve “Ortadoğu’da Şiddet ve Terör” konulu üç adet özel sayı çıkardık. 2017
Ocak sayısını ise uzun süredir güncelliğini hiç kaybetmeyip sürekli tartışılan konulardan birisi olan “İslam ve Demokrasi” konusuna ayırdık.
2017 yılı 4. Cilt makale istatistiklerine baktığımızda; 1. Sayısına onbir
makale gelmiş, gelen makalelerin beş tanesi reddedilmiş, altı tanesi kabul edilmiştir. 2. Sayısına ise dokuz makale gelmiş, gelen makalelerin beş
tanesi reddedilmiş, dördü kabul edilmiştir. Gelen makaleler, hakemlerimiz tarafından hiçbir önyargı olmadan sadece akademik kriterlere göre
değerlendirilerek raporlandırılmıştır. Bu bakış açımızı ilk başladığımız
günden bugüne kaybetmeden ve geliştirerek devam etmekteyiz. Bu
sayede dergimiz, ilk gün kurulurken konulan hedeflerlerden birisi olan
uluslar arası bilimsel anlamda üst düzey bir dergi olma yolunda her geçen
yıl daha emin adımlarla ilerlemektedir.
Bu sayımızda, Sosyal Bilimler alanında özgün çalışmalara yer vermiş bulunmaktayız.

Bu sayıdaki ilk makalemiz, son yıllarda Dünya’da artan küresel terörizm,
mülteci hareketleri ve hızla yayılan bulaşıcı hastalıklar sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) temel görevi olan uluslar arası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunun kapsamını yerine getirme
noktasında, BMGK’nın demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan Sivil
Toplum Kuruluşları’yla yürüttüğü gayri resmi ilişkilerin düzeyini ve bu
ilişkilere BMGK’ın bakış açışını incelemiştir. İkinci makalemizde 12 Eylül

1980 Askeri Darbesi özelinde, Türk mizah basınının demokrasi kavramına yaklaşımı ve bu kavramı işleyişi ele alınmıştır.
Üçüncü makalemizde Afrika kıtasının gelecek vadeden önemli
ülkelerinden birisi olan Nijerya’nın demokratik açılımı örnek olarak ele
alınarak, demokrasi ve otoriter rejimlerin arasında olan hibrit yani “gri
bölge” rejimlerinin yapısından bahsedilmiştir.

Son makalemizde ise Sasâni Devleti’nin, günümüzde Güneydoğu Anadolu
olarak adlandırılan Yukarı Mezopotamya bölgesini ele geçirmek ve hükümdarlık kurmak amacıyla uyguladığı siyaset, farklı ülkelerin tarihi ilk
kaynaklarına inilerek özgün bir çalışma çerçevesinde ele alınmıştır.

Birikimler kısmında, ülkemizdeki üniversitelerde araştırma görevlisi
veya sonraki aşamalarda öğretim üyesi olmak isteyen gençlerimizin
önlerine çıkan yüksek lisans veya doktora çalışmalarını yurtdışında
yapmış olmak fiilî şartının hangi bilim dallarına uyduğu veya uymadığı
tartışılmıştır.
Tanıtım ve Değerlendirme kısmında ise Çin’in dış politikasına odaklanarak
Amerika ve Rusya dâhil, Asya Pasifik ülkeleri ile olan ilişkilerini inceleyen
bir çalışma incelenmiştir.
Son olarak, dördüncü yılını doldurduğumuz dergimizin sekizinci sayısı-

na; gerek yayınladığımız -veya yayınlayamadığımız- makaleleriyle, gerek
bilimsel hakemlikleri ve danışmanlıkları ile destek olan akademisyenlerimize, bu sayının hazırlanmasında ve elinize ulaşmasında katkıları bulunan Osmangazi Belediyesi’ne ve TESİAD’a dergimiz yayın kurulu ve
TESAM çalışanları adına teşekkürü bir borç biliriz.
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