Editörden
Tam bir yıl önce bu zamanlarda değerli rektörümüz Sayın Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, üniversite adına süreli bir sosyal bilimler dergisi çıkarıp
çıkaramayacağımızı sordu. Cevap vermem sadece birkaç saniye sürdü
ve ‘Evet’ dedim. Çünkü önce üniversitenin kurumsal yapısına, sonra bu
çalışmada beni asla yalnız bırakmayacak üniversitenin başta rektörümüz
olmak üzere yönetim kadrosuna ve akademisyen camiamıza güveniyordum.
Nitekim yanılmadım. Bu ilk sayıyı hazırladığımız gibi, şimdiden, ikinci
sayıya yönelik olarak epeyce makale için değerlendirme süreci başlatıldı.
Dünyanın her yerinde üniversiteler, hiç kuşkusuz, yepyeni analizlerin, yeni
teorilerin ve en ilginç araştırmaların merkezleridir. Bu itibarla, bu dergi
ile klasik ders verme misyonumuzun çok ötesinde, üniversite içinden ve
dışından akademisyenlerimizin araştırma ve analizlerine bir araç olmak
istiyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin, hazırlayacağımız ulusal
ve uluslararası sempozyumlardan yansıyacak ciddi ve bilimsel birçok
makale ile orta vadede prestijli ve kayda değer bir başvuru kaynağı
olacağından asla kuşkum yok.
Bu vesile ile başta değerli rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a, Sayın
Prof. Dr. Sevil Atasoy’a ve özellikle yoğun programları esnasında bu
derginin hazırlanma sürecinde adeta bir katalizör görevi üstlenen Sayın
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arslan’a ve genç çalışma arkadaşım, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi Ali Ekmekçi’ye minnet
duygularımı iletiyorum. Daha nice akademik ve başarılı süreçlerde birlikte
olmak temennisiyle, saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Mithat Baydur

Editor’s Note
Around the same time a year ago, our distinguished Rector Prof. Nevzat
Tarhan, PhD, asked me whether we can publish an academic periodical
related to social sciences on behalf of the university or not. It only took me
a few seconds to respond and I said ‘Yes’. Because I have always trusted
firstly in our Rector who is going to be always with us on this study and the
academic board along with our academic staff. And I did not stumble in this
decision. As we are ready with the first issue, assessment processes of many
articles have already been started for the second one.
All around the world, undoubtedly, universities are the centre points where
new theories, analysis and the most interesting researches take place in.
In this sense, beyond our classical mission related to lecturing, through
this journal, we would like to be an instrument to the academics both in
domestic and international level for their analysis and researches.
I have no doubt that Üsküdar University Journal of Social Sciences will be
prestigious and significant reference resource in medium term with some
quality and scientific articles which will be reflected from the national and
international symposiums organized by us.
Hereby, I would like to express my gratitudes firstly to our distinguished
Rector Prof. Nevzat Tarhan, PhD; to Prof. Sevil Atasoy, PhD; and
particulary to Asst. Prof. İbrahim Arslan, PhD, who undertook as a catalyst
responsibility in the preparation process of the journal in his very busy
schedule along with my young colleague Ali Ekmekçi, research assistant of
Political Science and International Relations Department. And I submit my
regards with the best wishes for being together again on more successful
and academic occasions.
Prof. Mithat Baydur, PhD

