ÖNSÖZ
2017 yılı Mayıs sayımızı okuyucuya sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
sayımızın hazırlanmasında emeği ve katkıları olan başta dergimize yazı gönderen
değerli yazarlarımız ve desteklerini esirgemeyen hakemlerimiz olmak üzere,
büyük bir gayretle çalışan yayın ve yazı kurullarımıza teşekkür ediyorum.
Bu sayımızı tanıtmadan önce dergiyle ilgili gelişmelerden sizleri haberdar
etmek istiyorum. Derginin ulusal ve uluslararası indekslerde taranabilmesi için
girişimlerimiz ve bu çerçevedeki çalışmalarımız devam etmektedir. ULAKBİM’in
TR Dizin kapsamında dergilere ilişkin kurallara getirdiği son düzenlemeler
çerçevesinde, dergimizde ve dergi yayın kurulunda birtakım değişiklikler
yapılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ebru Çetin, bu sayıdan itibaren yine bu düzenlemeler
çerçevesinde yayın kurulu üyeliğinden ayrılmış, yerine Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Yıldız yayın kurulumuza
katılmıştır. Ayrılan üyemize katkıları için çok teşekkür ediyor, yeni yayın kurulu
üyemize başarılar diliyoruz.
Ayrıca dergimizin bundan sonraki sayısının “Popüler Kültür” konulu olması
ve bu konuda makale çağrısının en yakın zamanda yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu sayımızda:
Engin Önen’in 19. yüzyılın ikinci yarısından, 20. yüzyılın başlarına kadar
Germiyan köyü çevresinde Türkler ve Rumların bir arada yaşadığı dönemin,
Germiyan köyündeki kültürel izlerini, gündelik dilde kullanılan veya hatırlanan
kelimeler ve arazi ve eşya adları üzerindeki yansımalarını ele alan “Türk ve
Rumların Yarımada’da Birlikte Yaşadıkları Dönemin Kültürel İzleri: Germiyan
Köyünden Örnekler” başlıklı çalışması,
Gamze Gürler’in psikiyatrik söylemlerin bireylerin akıl sağlığı ve hastalığı
hakkındaki fikirlerini nasıl etkilediğini irdeleyen “Psikiyatrinin Toplumsal
Etkilerine Dair Nitel Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Örneği” başlıklı çalışması,
Selin Atalay’ın devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin psikoloji ve
sosyoloji disiplinlerine ve bölümlerine yaklaşımını karşılaştırmalı olarak
inceleyen “Neoliberal Policies and Higher Education: A Comparison Between
Sociology and Psychology Departments in Turkey” başlıklı makalesi,
Lülüfer Körükmez Kaya’nın Afro-Türklerin günlük hayatta karşılaştıkları
ten rengine dayalı ayrımcılığı konu alan “Ten Rengi Ayrımcılığı: Afro-Türkler
Örneği” başlıklı çalışmasının yanı sıra;

Pelin Önder Erol ve Ebru Aloğlu’nun “Çocuğun Değeri ve Aile Değişimi:
Türkiye’den Otuz Yıllık Bir Portre” başlıklı çevirisi,
Ozan Eren’in
"Leisure and Consumption”: A Comprehensive and
Elaborate Work Despite Some Missing Points adlı eseri konu alan kitap tanıtımı
yer almaktadır. 4 makale 1 çeviri ve 1 kitap tanıtımından oluşan 35. sayımızı
Sosyoloji literatürüne katkıda bulunması dileğiyle siz okurlarımızla
buluşturuyoruz.
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