EDİTÖRDEN
Değerli okuyucular,
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2001 tarihli 25. sayısından itibaren düzenli olarak
yayınlanmakta ve halen Ebsco “Political Science Complete”, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve
Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.
Dergimizin Ekim 2014 tarihli 51.sayısında dokuz makale yer almaktadır. Bu makalelerden ilki, Prof.Dr. Selim
Yüksel Pazarçeviren ve Arş.Gör. Duygu Celayir tarafından hazırlanmış olan “Hedef Maliyetlerin Belirlenmesine
Yönelik Bir Model Önerisi” adlı makaledir. Bu çalışmada hedef maliyetleme tekniğinin pazar ve müşteri odaklı
bir stratejik maliyetleme yöntemi olarak kullanılmaya başlandığı vurgulanarak, hedef maliyetleme yönteminden
istenilen faydanın sağlanabilmesi için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi ile beraber uygulanabilirliği ele
alınmıştır. Yrd.Doç.Dr. Umut Azak’ın “Dinle Dost Devlet: Ali Fuat Başgil’e göre Laiklik” başlıklı makalesi bu
sayının ikinci makalesidir. Makale, çok-partili dönemin düşünür ve hukukçularından olan Ali Fuat Başgil’in
laiklik anlayışını kitap ve yazılarına dayanarak incelemektedir. Üçüncü makale, “Savaşlarla Kendini
Gerçekleştiren Dünya: Hegel Felsefesinde Savaş ve Ulus-Devlet” başlığını taşımakta ve Yrd.Doç.Dr. Fulya
Ereker tarafından hazırlanmıştır. Bu makale, Hegel’in felsefesinde “savaş” olgusunun ne şekilde ele alındığına
odaklanmaktadır.
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ertugay tarafından hazırlanmış olan “Kutadgu Bilig’de Siyasal İktidarın Meşruluğu ve
Devletin Tazimi” adlı makalede, Kutadgu Bilig pasajları üzerinden siyasal iktidarın nasıl ve hangi gerekçelerle
meşrulaştırıldığı ve zorunluluk-tazim ilişkisinin nasıl kurulduğu incelenmektedir. “Eşitlik Özgürlük ve Adalet
Kavramlarının Algılanışı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma” adlı makale Yrd.Doç.Dr.
Senem Kurt Topuz tarafından hazırlanmıştır. Bu makalenin amacı, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarının
üniversite öğrencileri tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Dr. İrfan Akyüz’ün “Siyasal Pazarlamayı
Yararlar ve Eleştiriler Temelinde Anlamak: Bir Literatür Taraması” adlı makalesi, siyaset ve pazarlama
bilimlerinin kesişiminde bulunan siyasal pazarlama kavramını, sunduğu yararlar ve olası zararları temelinde
incelemektedir.
“Türkiye’de Heterodoksi Tartışmalarının Düşünsel ve Tarihsel Arka Planı” adlı makale Dr. Zafer Doğan
tarafından hazırlanmıştır. Bu makalenin amacı, tarihsel bağlamda Aleviliğe ilişkin tanımlama ve tartışma
girişimlerini yorumlamak ve Aleviliğe ilişkin yürütülen tartışmalardaki söylemlerin arka planını irdelemektir.
Dr.Ülke Evrim Uysal’ın “Büyük Etkinlikler: Kente ve Kent Mekanına Etkileri” başlıklı makalesinde, büyük
etkinlikler vasıtasıyla kentlere yatırım ve ziyaretçi çekme stratejisinin kökenleri ve nedenleri değerlendirilmiş,
dünya kentlerindeki örnekler analiz edilerek büyük etkinliklerin kente ve kent mekânına etkileri tartışılmıştır. Bu
sayının son makalesi “Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası” adını taşımakta ve Arş.Gör. Tolga Bilener
tarafından hazırlanmıştır. Bu makalede Mısır’da yaşanan iç karışıklıklar dolayısıyla dış politikasında yaşanan
değişim ele alınmaktadır.
Bu sayımıza makaleleri ile destek veren yazarlarımıza ve danışma kurulu üyesi hocalarımıza teşekkürlerimi
sunarken, dergimizin okuyuculara faydalı olmasını diliyorum.
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