Editörden
Mayıs 2017 itibariyle Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak dördüncü
sayımıza ulaşmış bulunuyoruz. Şu ana kadar çıkarılan sayılarda olduğu gibi, bu
sayıda da çok disiplinli yaklaşımımızı korumaya özen göstererek, Uluslararası İlişkiler,
Psikoloji, Felsefe, İletişim ve İşletme Bilimleri alanlarından çok değerli akademisyenlerin
yazdığı altı makaleye yer verdik.
İlk makalede, Selin Karana Şenol, Wendt’in İnşacı Modelini Türk dış politikası örneği
üzerinden incelediği yazısında, Türkiye’nin Libya ve Suriye ile olan ilişkilerindeki
değişiklikleri Türkiye–ABD ilişkileri çerçevesinde analiz etmektedir. İkinci çalışmada,
Cengiz Özgün, Türkiye’deki askerlik sistemini tarihsel olarak ele aldığı yazısında,
profesyonel ve zorunlu askerlik sistemlerini incelemiş ve asker alma konusuyla ilgili
sorunları tespit edip çözüm önerileri sunmuştur. Üçüncü olarak, Şebnem Aslan ve
meslektaşları, anne–baba tutumlarının çocukların liderlik özellikleri üzerindeki
etkisini, dünyadaki farklı coğrafyalardan liderlerin yaşam öyküleri üzerinden
incelemektedir. Ömer Osmanoğlu çalışmasında, Aristoteles’in Rüya Teorisini ayrıntılı
bir biçimde analiz etmekte ve “Rüyalar Üzerine” eserinin çevirisini sunmaktadır.
Beşinci çalışmada, Esra Öztürk’ün AP ve TASS haber ajanslarının Fırat Kalkanı
Harekâtı bağlamındaki söylem analizini görmekteyiz. Canan Topçu’nun marka
değeri kavramının elektronik ticaret sayesinde nasıl değiştiğini incelediği çalışma ise,
bu sayının son makalesi olarak dergimizde yer almaktadır.
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
hakemlerimizinin yanı sıra, bu sayının hazırlanması aşamasında gösterdikleri
çabalarından dolayı Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arslan’a, Yrd.Doç.Dr. Gökser Gökçay’a,
araştırma görevlilerimiz Ali Ekmekçi’ye ve Fatma Demirbaş Ünver’e teşekkürlerimi
sunuyorum.
Keyiﬂi okumalar dileklerimle…
Prof. Dr. Mithat Baydur
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Editor’s Note
As of May 2017, Üsküdar University Journal of Social Sciences has reached its fourth
issue. As we have done so far, we have tried to protect our multidisciplinary approach
in this issue. It includes six articles from the disciplines of International Relations,
Psychology, Philosophy, Communication and Management sciences written by highly
valued academics.
In the first article, Selin Karana Şenol, in which she examines Turkish foreign policy
by using Wendt’s constructivist model, analyzes the changes in Turkey’s relations with
Libya and Syria in the context of Turkish–U.S. relations. Secondly Cengiz Özgün,
in his piece where he deals with Turkish military service system in its historical
background, investigates professional and obligatory military service models and
suggests some resolutions on the topic. Thirdly, Şebnem Aslan and her colleagues
analyzes the influence of attitudes of the parents on the leadership skills of their
children, by the help of biographies of the leaders throughout the different parts of the
world. Ömer Osmanoğlu examines the dream theory of Aristotle in a detailed way
and along with it, he provides us an English translation of “On Dreams” by Aristotle.
In the fifth article by Esra Öztürk, we read the discourse analysis of the news agencies
AP and TASS on the context of Euphrates Shield Operation. Canan Topçu’s article,
in which she studies the changes in the concept of brand value thanks to the electronic
commerce, is featured as 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. Gökser Gökçay,
PhD., research assistants Ali Ekmekçi and Fatma Demirbaş Ünver for their
rigorous work in preparation of this issue.
Wishes for a joyful reading…
Prof. Mithat Baydur, Ph.D.
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