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Editörden

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi’nin 2021 yılı Aralık sayısı farklı disiplinlere katkı sunan değerli çalışmalar içeriyor.

Alper Kaliber’in “Batı Merkezci Uluslararası İlişkilerde Devletin ve Devlet Özerkliğinin Kuramsallaştırılması: Realist ve 
Tarihsel Sosyolojik Yaklaşımların Karşılaştırmalı Bir Analizi” başlıklı makalesi, uluslararası ilişkilerin en temel ve bir o 
kadar da tartışmalı kavramlarından “devlet” olgusunu eleştirel bir perspektiften ele alıyor. Realist uluslararası ilişkiler 
geleneğine esas teşkil eden devlet kavramının limitlerini ortaya koyan bu çalışma, Yeni-Weberci Tarihsel Sosyoloji 
yaklaşımı üzerinden devletin inşa edilmişliğini vurguluyor. Eleştirel ve kuramsal karakteriyle bu makalenin, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler araştırmacıları kadar bilimlerde karşılaştırmalı tarihsel çözümlemeyle ilgilenen tüm 
okuyucularımıza hitap edeceğini düşünüyoruz.

Bir önceki sayıda olduğu gibi bu sayımızda da yaşamımızı etkilemeye devam eden COVID-19 ile ilgili bir çalışmaya 
yer verdik. Çağla Bucak ve Burcu Türkcan’ın kaleme aldıkları “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında 
Çocuk Göçmenler ve COVID-19 Pandemisinin Çocuk Göçmenler Üzerindeki Etkileri” başlıklı makalede küresel 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında çocuk göçmenler olgusu tartışılıyor ve özellikle pandeminin çocuk 
göçmenler açısından yarattığı sonuçlar ele alınıyor. Güncel istatistikler aracılığıyla konuyu ele alan çalışmanın işaret 
ettiği bulgular üzerinden çocuk göçmenlerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik politika önerilerine de yer 
veriliyor.

Bu sayının üçüncü makalesi son yıllarda Türkiye’de kullanımı yaygınlaşan elektrik scooter araçlarını konu alıyor. 
“Elektrikli Scooter Kiralamada Algılanan Tüketici Faydası: Tüketici Yenilikçiliğin Rolü,” başlıklı çalışmanın yazarları 
Murat Aktan, Bilgehan Bozkurt ve Sibel Aydoğan elektrikli scooter kullanma niyetini etkileyen faktörleri tartışıyorlar. 
Orijinal bir veri setine dayalı bu araştırmanın sonuçları tüketici yenilikçiliği olgusunun önemine işaret ediyor. 

Burak Kesgin’in makalesi, “Brezilya’da Eşitsizlik, Sosyal Politika ve Siyaset: Bolsa Família Örneği” yoksullukla 
mücadeleye yönelik Brezilya’da geliştirilen en kapsamlı sosyal politika programlarından biri olan Bolsa Família’yı 
çeşitli boyutlarıyla ele alıyor. Türkçe literatürde nispeten az çalışılmış bu program hakkındaki zengin literatürden 
yola çıkan bu çalışma, aynı zamanda Bolsa Família etrafında yakın dönemde yaşanan tartışmaları da irdeleyerek söz 
konusu literatüre özgün bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ahu Karabal’ın “Bilimsel Etik ve Türk Hukukunda İntihal Meselesi” konulu makalesi günümüzde bilimsel bilginin 
üretiminde önemini koruyan intihal konusunu etik ve hukuk çerçevesinden ele almaktadır. İntihal konusuna yönelik 
temel tartışmalarının irdelendiği bu çalışmada aynı zamanda intihal türleri, örnekleri ve intihalin önlenmesi gibi 
konulardaki güncel mevzuat incelenmiş ve ilgili düzenleme ve müeyyideler derlenmiştir.

Bu sayıda bir de kitap incelemesine yer verdik. Seda Gözde Tokatlı’nın kaleminden çıkan yazıda, Çin’in yükselişi 
üzerine yakın dönemde yayınlanmış önemli çeviri eserlerden biri olan David Shambaugh’un “Çin Küreselleşme 
Yolunda” kitabının kapsamlı bir değerlendirmesini bulabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

Doç. Dr. Tolga DEMİRYOL, Altınbaş Üniversitesi, tolga.demiryol@altinbas.edu.tr
Baş Editör
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Editorial 

The December 2021 Issue of AURUM Journal of Social Sciences presents articles from various disciplines.

Alper Kaliber’s article, “Theorizing The State and Its Autonomy in Western IR: A Comparative Analysis of Realist and 
Historical Sociological Approaches,“ offers a critical perspective on the “state,” a fundamental yet equally contested 
concept in international relations. The article highlights the limits of the realist view of the state and draws on the 
Weberian historical sociology instead to reconceptualize the state as a socially constructed entity. As an exercise in 
critical theory, this piece will appeal not only to scholars of political science and international relations but also to 
anyone interested in comparative historical analysis. 

In this issue we included a compelling article on COVID-19, which continues to affect our lives. Çağla Bucak and 
Burcu Türkcan’s article, “Child Migrants in the Scope of the Global Sustainable Development Goals and The Effects 
of COVID-19 Pandemic on Child Migrants” discusses the phenomenon of the child migrants with an emphasis on 
the impact of the pandemic on this particularly vulnerable social category. Drawing on the most recent statistics 
on this subject, the article seeks to inform the policy making debate on how to improve the lives of child migrants.

The third article in this issue deals with a subject which has been very popular in Turkey: the electric scooters. 
“Perceived Customer Benefits in Renting Electric Scooter: The Role of Consumer Innovativeness” by Murat Aktan, 
Bilgehan Bozkurt and Sibel Aydoğan examines the factors affecting the consumers’ preference for electric scooters. 
Dwelling on a rich original dataset, this article’s findings highlight the importance of the concept of consumer 
innovativeness. 

The article by Burak Kesgin, titled “Inequality, Social Policy and Politics in Brazil: The Case of Bolsa Família” takes a 
comprehensive look at one of the most important social programs developed in Brazil. Dwelling on the burgeon-
ing literature on the subject, this article also highlights the recent debates surrounding Bolsa Família. Thus, this 
research makes an important contribution to the literature on Bolsa Família, which has hitherto been relatively 
understudied in Turkish language publications.

Ahu Karabal’s “Scientific Ethics and Plagiarism in Turkish Law” presents a comprehensive review of the current ethi-
cal and legal thinking on plagiarism, which remains a key issue in the production of scientific knowledge today. The 
article evaluates the current debates on plagiarism, focusing on different forms and cases of plagiarism as well as 
approaches to its prevention. The article also surveys the contemporary Turkish legal codes and practices regarding 
plagiarism.

Lastly, we offer a book review. Seda Gözde Tokatlı’s piece on David Shambaugh’s “China goes Global” serves well to 
inform the readers about the translation of this highly influential work on one of the most debated issues today, 
China’s rise.

Happy reading.

Associate Professor Tolga DEMİRYOL, Altınbaş University, tolga.demiryol@altinbas.edu.tr
Editor-in-Chief


