
Editörden

Üçüncü sayısına erişen Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, her 
geçen sayıda kurumsallaşma açısından önemli adımlar atıyor. Bu sayıda 
çok değerli akademisyenler tarafından sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında 
yazılmış altı makaleye ev sahipliği yapıyoruz. Dergimizin çok disiplinli 
yaklaşımı üçüncü sayıda yer verdiğimiz çalışmalarda rahatlıkla görülmekte. 
İlk olarak, Muhammet Fatih Özkan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Dış 
Politikası’nın güncel yönelimlerinden birini incelediği yazısında Barack 
Obama yönetiminin Suriye Politikasını Demokratik Parti’nin dış politika 
gelenekleri açısından tartışıyor. İkinci olarak, Veysel Ergüç, Philip Pettit’in 
“Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük” kavramını inceleyerek cumhuriyetçilik 
düşüncesine önemli katkılardan birini bizim dikkatlerimize sunuyor. 
Yayımladığımız üçüncü makalede, Ömer Osmanoğlu, çağdaş felsefenin 
önde gelen düşünürlerinin savlarını kullanarak yabancılaşma olgusunun 
ortaya çıkışı ve gelişimini gözler önüne sermekte. 

Tasarım Diyalektiği’ne odaklanan çalışmasıyla Devrim Baran ve 
Batı-Dışı’nın Yeniden Üretimi’ni Mustang filmi üzerinden sorgulayan 
yazısıyla Can Diker, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 
çok disiplinliliğine önemli katkılarda bulunmaktadır. Son olarak, Cemile 
Burcu Kartal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin kayda değer tarihsel 
gelişmelerinden biri olan, Türkiye’de kadınların ilk defa oy kullandığı 1930 
belediye seçimlerinde Türk Kadınlar Birliği’nin faaliyetlerini incelediği 
araştırmasıyla, artık sivil toplum adını verdiğimiz devlet örgütü dışı baskı 
gruplarının faaliyetleri hakkında bilgi veren aydınlatıcı bir çalışma sunuyor.

Bu sayının hazırlanmasında verdikleri yoğun emek nedeniyle Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Arslan, Araştırma Görevlisi Ali Ekmekçi ve Araştırma Görevlisi 
Fatma Demirbaş Ünver’e minnet duygularımı iletiyorum. Yakın vadede 
ulusal, orta vadede uluslararası indekslerde taranmak için çalışmalarımız 
devam etmekte. Bu hedefe ulaşmak için dergimize gönderilen makaleler 
titizlikle editoryal kontrollerden geçirilmekte, hakem değerlendirme 
süreçleri de hedeflerimizle uyumlu şekilde disiplinle takip edilmektedir. 
Saygıdeğer meslektaşlarımı ve özellikle genç akademisyenleri, bu 
yolculukta bize katılmaya davet ediyorum.

Keyifli okumalar dileklerimle…

Prof. Dr. Mithat Baydur



Editor’s Note 

Üsküdar University Journal of Social Sciences is taking a big step towards 
institutionalization with its third issue. In this issue, we publish six scholarly 
articles from various disciplines of social sciences. The interdisciplinary 
nature of our journal could be easily observed in the articles that we 
publish in our third issue. First of all, Muhammet Fatih Özkan gives us an 
analysis of a contemporary aspect of US Foreign Policy. He discusses the 
Syrian policy of the Obama Administration in terms of Democratic Party’s 
foreign policy traditions. Secondly, Veysel Ergüç draws our attention to 
one of the significant contributions to republican thought with his analysis 
of Philip Pettit’s concept of “Freedom as Non–Domination”. In the third 
article, Ömer Osmanoğlu reveals us the emergence and development of 
the concept of alienation by giving reference to some of the most important 
thinkers of the contemporary philosophy.

Both Devrim Baran with his research on Dialectic Comprehension and 
Can Diker with his article discussing the re–construction of non–west in 
the movie called Mustang have made considerable contributions to the 
multidisciplinary nature of our journal. Last but not least, Cemile Burcu 
Kartal gives us a study on one of the milestones of the history of Turkey, 
the Municipal Elections of 1930 when women used their right to vote for 
the first time in Turkey. She analyzes the Turkish Women Union’s activities 
in the election and presents us an illuminating work on an aspect of non-
governmental pressure groups that we call today as civil society.

I would like to thank Assist. Prof. İbrahim Arslan, PhD., Research Assistant 
Ali Ekmekçi and Research Assistant Fatma Demirbaş Ünver for their 
rigorous work in preparation of this issue. We continue to our endeavor 
to be included in the national indexes for the short–term and in the 
internationally acclaimed indexes in the midterm. In order to reach this 
objective, we punctiliously examine the articles sent to our journal and 
follow the peer review process strictly. I encourage my colleagues and 
especially young academicians to join us in this endeavor. 

Wishes for a joyful reading…

Prof. Mithat Baydur, Ph.D.


