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Editörün Notu ● Editor’s Note

Editörden…
Değerli okuyucularımız,
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin (anemon) Haziran 2018 sayısını sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda da sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden oluşan birbirinden değerli 15 yazı yer
almaktadır. Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından yayımlanan bu makalelerin kendi alanına katkı sağlayan yayınlar
olduğuna inanıyoruz.
Bu yazılardan ilki, Dr. Abdülkerim Bingöl’ün “Kur’an’a Göre Ötekiler” başlıklı makalesinde, Kur’an’ın nasıl bir
sınıflandırma yaptığı ve tarih boyunca potansiyel olarak öteki muamelesi yapılan farklı dinî, etnik, cinsel ve sınıfsal
gruplara nasıl yaklaştığı irdelenmektedir.
İkinci sıradaki Dr. Yusuf Çınar’ın “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çatışma Yönetimi Stratejisi Üzerinden Bir Dış Politika
Okuması: 1990-2000 Yılları Arasında Çin-Kuzey Kore İlişkisi” başlıklı makalesinde, Çin’in Soğuk Savaş sonrası 1990-2000
yılları arasında Kuzey Kore ile geliştirmiş olduğu dış politika stratejisini çatışma yönetimi stratejisi bağlamında ele
alınmaktadır.
Dr. Özlem Ateş ve Turgay Avcı tarafından kaleme alınan “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” isimli üçüncü makalede ise fen bilimleri öğretmenlerinin
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin öz güvenlerine yönelik algılarının belirlenmesi ve bu düzeylerin cinsiyet, kıdem,
mezun olunan bölüm ve günlük ortalama bilgisayar kullanma süresi gibi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği
üzerinde durulmaktadır.
Dördüncü sıradaki Mahmut Akar’ın “A Bard in Search of The Lost Time: The Time and Memory Perception in Thomas
Wolfe’s The Lost Boy” adlı yazısında, Thomas Wolfe, “The Lost Boy” adlı kısa hikâyesinde kendisini de karakterize eden
Eugene Gant’in geçmiş zaman ve günümüzü bir birine bağlayarak anıları tekrardan canlandırması üzerinde
durulmaktadır.
Dr. Selvin Yeşilay ve Emir Özkaya’nın “Kromit ve Manyetit Cevherlerinin Sanatsal Camlarda Kullanımı” adlı
çalışmalarında ise manyetit ve kromit cevherlerin belli bir tane boyutuna getirilerek sanatsal camlardaki etkileri
araştırılmaktadır.
Altıncı sıradaki Dr. Ali Yılmaz Gündüz’ün “Ülkelerin Kalkınmasında ve İşbirliğinde Eğitimin Rolü: Türkiye ve Polonya
Örneği” başlıklı makalesinde ülkeler için ekonomik açıdan eğitimin ve eğitim yatırımlarının neden büyük önem arz ettiği
üzerinde durulmakta ve eğitimin iktisadi kalkınmadaki rolü incelenmektedir..
Dr. Fatma Fehime Aydın tarafından ele alınan “D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme
Arasındaki İlişki” başlıklı çalışmada ise D-8 ülkelerinin (Gelişen Sekiz Ülke) 1980-2013 yıllarına ilişkin biyokütle enerji
tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmektedir.
Sekizinci sıradaki Dr. Uğur Çalışkan’ın “Faith Tourism and “Possible” Faith Tourism Routes between Turkey and
Georgia” adlı makalesinde, Türkiye ile Gürcistan arasındaki inanç turizmi potansiyeli ortaya konulmakta ve farklı dinler
arasındaki sınır ötesi işbirliği ve hoşgörüye katkıda bulunulmasının ilk adımı olarak “inanç turizm rotaları” üzerinde
durulmaktadır.
Dokuzuncu sıradaki Dr. Simla Güzel’in kaleme aldığı “Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk” başlıklı makalesinde, da
refahın ve mutluğun gelir eşitsizliğinden ne şekilde etkilendiği literatür araştırmasına dayalı olarak belirlenmeye
çalışılmaktadır.
Onuncu sırada yer alan Dr. Metin Işık ve Aycan Kama’nın “Algılanan Örgütsel Desteğin İşgören Performansına
Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Etkisi” başlıklı yazılarında ise çalışanların örgütsel destek algılarının iş performanslarına
etkisinde işe adanmışlığın aracı rolü incelenmektedir.
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On birinci sıradaki Dr. Faruk Levent ve Semih Çayak’ın “Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava
Haberlerinin İncelenmesi” başlıklı makalede, günlük gazetelerde yayınlanmış olan eğitimle ilgili dava haberleri incelenerek
bu tür haberlerin günlük gazetelerde ne oranda yer aldığı ve bu haberlerin nasıl ele alındığı, ilgilendirdiği kitle ve
oluşturduğu etki bağlamında ele alınmaktadır.
On ikinci sırada bulunan Dr. Vedat Aktepe, Dr. Abdülkadir Uzunöz ve Emine Yalman’ın “Ahlaki İkilem Tekniğine
Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri” başlıklı çalışmada da ahlaki ikilem
tekniğine dayalı olarak hazırlanan farklılıklara saygı değeri çalışma yaprağındaki sorulara verilen öğrenci cevapları
incelenmektedir.
On üçüncü sıradaki Dr. Ezlam Pepeler, Dr. Ramazan Özbek ve Yahya Adanır’ın “Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce
Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği” başlıklı yazıda, Muş Alparslan Üniversitesinde uzaktan
eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik öğrenci görüşleri incelenerek İngilizce bilgilerini geliştirmede etkili olup
olmadığı üzerinde durulmaktadır.
Dr. Ali Tekin, Gülcan Tekin, Dr. Emrah Aykora ve Melih Çalışır tarafından kaleme alınan “Tae-Bo Egzersiz
Programının Üniversiteli Kadın Öğrencilerde Fiziksel Motorik ve Psikososyal Çıktıları” başlıklı on dördüncü makalede ise Tae-Bo
egzersiz programına katılımın sedanter ve aşırı kilolu üniversiteli kadın öğrencilerinin fiziksel, motorik ve psiko-sosyal
parametrelerine etkileri incelenmektedir.
Son olarak bu sayıda bir tane kitap kritiği çalışmasını istifadenize sunuyoruz. Müellifi Sean McMeekin olan ve
Nurettin Elhüseyni tarafından Türkçeye çevrilen “I..Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Rolü” adlı eser üzerine Kenan Demirel
tarafından kaleme alınan bir tanıtım yazısı ile sayımız tamamlanmaktadır.
Dergimizin müteakip sayılarında da siz saygıdeğer okuyucuların, akademik çalışmalarını dergimizde
değerlendirmek üzere göndermeleri için çağrıda bulunurken Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ayrıca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT hocamıza, yazıların yayın sürecinde görev alan hakemlerimize, danışma ve yayın
kurulu üyelerimize, bu süreçte yanımızda olan Muş Alparslan Üniversitesi yönetimi ve personeline de teşekkür ederim.
Muş Alparslan Üniversitesi’nin marka değeri yüksek birimlerinden biri olan anemon’un sizlerin sosyal bilimlerle
alakalı özgün ve nitelikli bilimsel yazılarıyla bundan sonra da akademik camianın gurur kaynağı olmaya devam edeceğine
olan inancımla hep birlikte başarılı ve verimli bir çalışma dönemi diliyorum. Özgün ve nitelikli yeni ve farklı çalışmaları
bilim dünyasına sunma hedefiyle bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle selamlar ve saygılar…
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