EDİTÖRÜN NOTU
Değerli okurlar,

Yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Zaman,
nehirler gibi akıp geçiyor. TESAM AKADEMİ Dergisi olarak 2014 yılının
Ocak ayında başladığımız yayın hayatımızda bu sayı ile dördüncü yılımızı
geride bırakmış olacağız. Bu süre içinde dergimiz önemli aşamalar kaydetti. Düzenli olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayınlanan TESAM
AKADEMİ, akademik dünyada tanınan ve ilgi duyulan bir periyodik yayın
haline geldi. Her sayıda daha da fazla makale önerisinin gelmesi, son sayıda bu ilginin iyice artmış olması, bizi ziyadesiyle memnun etmektedir.

TESAM AKADEMİ, ULAKBİM’de yer almaya başladığından bu yana akademisyenlerin ve yazarların daha çok teveccühünü kazanmıştır. Dergimize
ülkemizdeki üniversitelerden ve diğer kurumlardan makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazıları gelirken, Türkiye dışından da makale önerileri gelmeye başlamış, bunlardan biri de bu sayıda sizlere sunulmuştur.
Her sayıda yer alacak makaleler hem hakemler, hem editör, hem de Derginin yayın kurulu tarafından özenle değerlendirilmekte, bu değerlendirme
sonucunda ilgili sayı için seçilen yazılar belirlenirken, bazı yazılar sonraki
sayılarda yayınlanabilme olanağına sahip olmaktadır. TESAM AKADEMİ
kimi zaman özel sayılar da (special issue) yayınlayabilmektedir.
Dergimizin bu sayısı (Ocak 2018) “Kimlikler, Azınlıklar ve Yükselen Milliyetçilik” konularında seçilen makelelerden oluşan bir sayı olarak yayınlanmıştır. Makaleler bu başlıkla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili
yazılardan oluşmaktadır. Bu konu, günümüzde gerek toplumsal yaşam
içinde gerekse teorik çalışmalarda giderek önemi artan bir konudur. Küreselleşme çağında ironik olarak kimliklerin sahiplenilmesi, azınlıkların
mercek altına alınması ve milliyetçiliğin yükselmesi ulusal, uluslararası
ve küresel politikaları etkilediği gibi, bilim dünyasının da ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Söz konusu trende uygun olarak bu sayıyı aktüalitesini,
realitesini ve kritik değerini arttırmakta olan bu konuya ayırdık.
Ocak 2018 sayısında dokuz makale yer almaktadır. Türkçe makalelerin
yanı sıra yerli ve yabancı akademisyenlerin İngilizce makaleleri de bulunmaktadır. Kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç akademisyenlerin yazılarına da yer vererek onları da motive ettiğimiz için mutluyuz. bu sayıda
yayınlanan makaleler sosyal bilimlerin farklı alanlarına hitap etmekte,
içerik ve kapsam olarak bir çeşitlilik sunmaktadır.

Dergimizin elinizdeki sayısında yer alan akademik çalışmaların bir kısmı
Türkiye dahilindeki konulara odaklanırken, diğer bir kısmı ülke dışı yer
ve konuları ele almaktadır. Bunların içinde Nijer Deltası, Bulgaristan, Orta
Doğu gibi örnekler vardır. Nijer Deltası’nı kaleme alan makalede çatışma,
güvenlik, toplum ve şiddet konu edilirken, Bulgaristan’dan gelen makalede etno-psikoloji öğretmenlerinin etkileri ve personel olarak yansıttıkları
üzerine bir analiz yapılmaktadır. Orta Doğu konulu makalede ise Selefi-Şii
mücadelesi üzerinde durulmaktadır.
Türkiye dahilindeki konuları ele alan makaleler, genel tanımları itibariyle; etnik milliyetçiliğin yükselişi, liberal milliyetçilik ve Türk milliyetçiliği,
spor üzerinden kimlikleri araştırmak, Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar
üzerinden çok düzeyli göç yönetişimi, yine Suriyeli sığınmacılar örneğinde yönetilebilir göç politikaları ve külfet paylaşımı, cemaatlerin (azınlıkların) vakıflarının taşınmaz mal edinmesi konularını incelemektedir.
Değerli okurlar,

TESAM AKADEMİ Dergisinin bu sayısının vücuda gelmesinde katkısı ve
desteği olan makale yazarlarına, hakemlere, yayın kuruluna, Dergi çalışanlarına ve basımda görev alanlara teşekkür ederek bu kısa notumu
tamamlamak istiyorum. Dergimizin bundan sonraki sayılarında yine katkı ve desteklerinizi beklediğimizi belirtir, elinizdeki sayının hepimiz için
memnuniyet verici olmasını ve zihinlerde yeni ufuklar açmasını dilerim.
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