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Editörün Notu ● Editor’s Note

Editörden…
Değerli okuyucularımız,
2019 yılının ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük sevinç duyuyoruz.
Yeni yayın dönemiyle birlikte Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’de (anemon) de değişiklik ihtiyacı
doğmuştur. Anemon, yayın hayatına başladığı 2013 yılından bu yana, Türkiye’de sosyal bilimler alanını basta
akademisyenler olmak üzere tüm ilgililerin buluştuğu ortak bir yazın platformu olarak, sosyal bilimler alanının kuram,
araştırma ve uygulamasına çok önemli katkılar sunmuştur. Alanımızdaki tüm akademisyen ve araştırmacıların katkısıyla
bugünlere gelmiş olan dergimizin editörlüğünü bu sayı itibariyle bırakmış bulunuyorum. Bundan sonra da yeni bir nefesle
ve sizlerin destekleriyle birlikte dergimizin daha ileri seviyelere çıkacağından şüphe etmiyorum. Öncelikle 2015 yılından
bugüne kadar beraber çalıştığımız ve dergimizde önemli katkıları olan başta Rektörümüz olmak üzere bölüm
editörlerimize, yayın kurulumuza, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Onların emekleri sayesinde
dergimiz kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmüş ve alanımızın gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Dergimizin
bundan sonraki süreçte de alanımızın tüm paydaşlarının desteklerine ihtiyacının olacağını ve sizlerin katkılarının çok
değerli olduğunu ifade etmek isterim.
Ayrıca yayın sürecimizle ile alakalı birkaç hususu da sizlerle paylamak istiyorum. Her yazarın emek verdiği
çalışmasının güncelliğini kaybetmeden biran evvel yayımlanmasını istemesinden doğal bir şey yoktur. Ancak bir yazının
ilk gelişi ile kabul edilmesi arasında geçen sürelerin büyük çoğunluğu Yayın Kurulumuzun inisiyatifi dışında
gerçekleşmektedir. Bu süreç çalışmanın konusuna ve yazım diline göre daha da fazla uzayabilmektedir. Değerlendirme
sürecinin sıhhati için bu sürece doğrudan bir müdahalemiz olmamaktadır. Bununla birlikte hem hakem sayımızı, hem de
hakem havuzumuzu güncelleyerek bu süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı üzdüğümüz değerli
yazarlarımızdan bizleri anlayışla karşılamalarını bekliyoruz.
Bu sayıda sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden oluşan birbirinden değerli 36 yazı yer almaktadır. Titiz bir
değerlendirme sürecinin ardından yayımlanan bu makalelerin kendi alanına katkı sağlayan, yenilik getiren ve topluma ışık
tutan yayınlar olduğuna inanıyoruz.
Bu bağlamda mevcut sayımızda makaleleriyle sosyal ve beşeri bilimler alanına ve dergimize katkıda bulunan
yazarlarımıza, kıymetli zamanlarını ayırarak özveriyle çalışmaları değerlendiren hakemlerimize, yayının hazırlanmasında
emeği geçen basta editör yardımcıları olmak üzere yayın ve danışma kurullarımıza, maddi ve manevi desteklerini hiçbir
zaman bizlerden esirgemeyen Sayın Rektörümüze ve dergimizin yayın sürecine katkı sunan teknik birimlerimizdeki tüm
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
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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