
Editörden
Kasım 2017 itibariyle Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak beşinci 
sayımıza ulaşmış bulunuyoruz. Şu ana kadar çıkarılan sayılarda olduğu gibi, bu sayıda 
da çok disiplinli yaklaşımımızı korumaya özen göstererek, Uluslararası İlişkiler, İletişim 
ve Psikoloji alanlarından çok değerli akademisyenlerin yazdığı altı makaleye yer verdik. 

İlk makalede, Soner Karagül, Arap Baharı sonrasında oluşan kırılgan siyasal ittifaklar 
üzerinden yaptığı incelemeyle, yazısında İttifak İlişkilerindeki Dönüşümü Ortadoğu 
coğrafyası çerçevesinde analiz etmektedir. İkinci olarak, İlhan Aras, 1950’li ve 1960’lı 
yıllarda Sovyetler Birliği Dış Politikası açısından Avrupa Bütünleşmesi’nin ne anlama 
geldiğini analiz etmiştir. Üçüncü çalışmada, Devrim Baran, ekonomi politik yöntemle 
tasarım kavramını tanımlarken tasarımın ekonomi politiğini de incelemiştir. Dördüncü 
makalede, Meltem Narter, psikanaliz bilgisinin hangi bilgi formuna dönüştüğünü 
veya eklemlendiğini ortaya koyduğu yazısında, Türkiye’de psikanalize dair sağduyu 
bilgisi ve bilimsel bilgi formlarının biraradalığı sonucu meydana gelen sosyal temsiller 
olgusunu ele almaktadır. Beşinci sırada Abdullah Karatay’ın, Türkiye’de Koruyucu 
Aile kurumunun geçmişini, gelişimini ve bugününü inceleyerek ve Batı dünyasıyla 
karşılaştırarak gerçekleştirdiği çalışması yer almaktadır. Filiz Aydoğan Boschele 
ve Özlem Çetin, dijital iletişim teknolojileri ve toplumsal hareketler bağlamında 
hacktivizmin özgül niteliklerinin neler olduğunu ve toplumsal hareketler içerisinde 
nasıl konumlandırılacağını ele alarak kavramsal bir tartışma ortaya koymuş oldukları 
makale bu sayının altıncı ve son makalesidir.

Ulusal ve uluslararası indekslerde taranmak için devam eden çalışmalarımız kapsamında 
dergimize gönderilen makaleler titizlikle gerekli kontrollerden geçirilmekte ve hakem 
değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir. Bu süreçte değerli tavsiyeleriyle 
dergimizin kalitesinin üst düzeye çıkmasına katkı sağlayan hakemlerimizin yanı sıra, 
bu sayının hazırlanması aşamasında gösterdikleri çabalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Arslan ve Yrd. Doç. Dr. Selin Karana Şenol’a, araştırma görevlilerimiz Fatma 
Demirbaş Ünver, Süeda Tunçak, Ali Ekmekci ve Cemal Cem Anarat’a teşekkürlerimi 
sunuyorum. Keyifli okumalar dileklerimle… 

Prof. Dr. Mithat Baydur



Editor’s Note
As of November 2017, Üsküdar University Journal of Social Sciences has reached its 
fourth issue. As we have done so far, we have tried to preserve our multidisciplinary 
approach in this issue. It includes six articles from the disciplines of International 
Relations, Communication, and Psychology, written by highly valued academics.

In the first article, Soner Karagül, in which he examines brittle political alliances 
following Arab Spring , analyzes the transformations in alliance relations within 
the scope of Middle East geography. Secondly İlhan Aras, analyzes what European 
Integration means regarding Soviet Union Foreign Affairs Policy in the 1950s and 
1960s. Thirdly, Devrim Baran examines the political economy of design as he defines 
the notion of design by using political economy methods. In the forth article, Meltem 
Narter, enquires which kind of information psychoanalysis knowledge turns into and 
how is articulated. In her piece, Narter analyzes the social representation phenomenon, 
resulting from the confrontation between common sense on psychoanalysis and 
scientific information forms. Fifthly, Abdullah Karatay’s study takes part in which he 
examined the past, the progress and today’s situation of the foster family by comparing 
it with the Western World. Filiz Aydoğan Boschele and Özlem Çetin’s article suggests 
a conceptual debate in which they examine what are the specific qualities of the 
hacktivism in the context of digital communication technologies and social movements 
and how they are situated, is our sixth and last article for this issue.

Within the scope of our endeavor to be included in the national and internationally 
indexes, we punctiliously examine the articles sent to our journal and follow the peer 
review process, strictly. I would like to thank all the referees for their contributions 
that put the quality of our journal over the top with their valuable advice, as well as 
Assist.Prof. İbrahim Arslan, PhD., Assist.Prof. Selin Karana Şenol PhD., research 
assistants Fatma Demirbaş Ünver, Süeda Tunçak, Ali Ekmekci and Cemal Cem 
Anarat for their rigorous work in preparation of this issue. Wish you a joyful reading… 

Prof. Mithat Baydur, Ph.D.


