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Editörden / Editorial
Altınbaş Üniversitesi’nin ilk akademik yayın faaliyeti olarak 2015-2016 akademik yılında yayın hayatına
başlayan AURUM: Sosyal Bilimler Dergisi’nin ikinci yayın yılını tamamlamasından dolayı gururluyuz. Yılda
iki kere yayımlanan (Haziran – Aralık) ve hakemli bir sosyal bilimler dergisi olan AURUM SBD’nin amacı
sosyal bilimler ekseninde eleştirel araştırmalar, disiplinlerin sınırlarını zorlayan kuramsal tartışmalar ve deneye dayalı analizler için bir tartışma platformu teşkil etmektir. Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmaları
öne çıkarmayı hedefleyen dergimiz, sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapacak, güçlü, kuramsal ve/
veya deneye dayalı niteliklere sahip makale, kitap eleştirisi, eleştiri makalesi ve yorumlar yayımlamaktadır.
İkinci yılımızın ikinci sayısı, derginin kapsam çeşitliliğini yansıtan, sosyal bilimler çatısı altında, tarih, iktisat,
sosyal hizmetler, tasarım gibi farklı disiplinlerden beş özgün makaleyi bir araya getiriyor.
Atilla ÇİFTER, “Estimating the Effect of Inflation on Stock Returns Using Regime-Dependent Impulse Response Analysis” başlıklı makalesinde, 1995-2017 yılları arasında, enflasyonun Güney Afrika hisse senetleri
üzerindeki etkisini rejim bağımlı etki-tepki analizi kullanarak araştırıyor.
Yunus KARA’nın “Yaşlıların Ötanazi Hakkındaki Görüşleri” başlıklı makalesi, yaşlıların eğitim durumu ve bedensel ağrıları arttıkça ötanaziye yönelik daha olumlu yaklaşımlar gösterdiklerinin altını çiziyor.
Talin SUCİYAN’ın makalesi “Kimsenin yüzünü görmedim, [çocuk] dayımdandır”: 1856’da Konya Akşehir’de, Ermeni Kilisesi’nde Çözülememiş Bir Dava”, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Boğos Nubar Paşa Kütüphanesi’nde
bulunan arşivindeki bir belgeyi, 1856 yılında Konya Akşehir’den Patrikhane’ye gönderilen bir arz-ı mahzarı, içeriği, dilsel özellikleri ve bağlamıyla inceliyor.
Ufuk SOYÖZ, “Tezgâh: Beden Farkındalığı Yaratan Bir Çalışma Masası Tasarımı” başlıklı makalesinde Texas
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimi sırasında kendi kullanımı için tasarladığı çalışma masasını, uzun saatler boyunca yazı yazmak zorunda olan birinin bedensel farkındalığını artıracak ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün bağlamında tartışıyor.
Fadime İrem DOĞAN’ın “The Impact of the Oil Prices on Public and Private Health Expenditures: Empirical Analysis on MENA Countries” başlıklı makalesi, kamu ve özel sağlık harcamaları ayrımı ile, 1995-2014
yılları arasında seçilmiş on Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi için petrol fiyatlarının sağlık harcamaları üzerindeki etkisini araştırıyor.
Eleştiri Makalesi bölümünde Fırat ARAPOĞLU, “15.Uluslararası İstanbul Bienali’nin Ardından” başlıklı yazısında bienalin çağdaş sanattaki konumunu, çağdaş sanatın önemli sanatçılarının bienaldeki üretimlerini
ve bu işlerle genel kavramsal bağlam ilişkisini yorumluyor.
Ayrıca kitap eleştirileri kısmında Ufuk ADAK, Emre Erol’un, The Ottoman Crisis in Western Anatolia: Turkey Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State adlı çalışmasını, Betül AKDEMİR ise Yiğit Anıl
Güzelipek’in, Uluslararası İlişkiler ve Spor kitabını inceliyor.
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Önümüzdeki yıllarda özel sayılar hazırlamayı ve konuk editörler davet etmeyi planlayan AURUM: Sosyal
Bilimler Dergisi’nin, Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarına ve akademik yayıncılık alanına katkılarının sürmesini diliyoruz.
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Aurum Sosyal Bilimler Dergisi’nin hazırlık çalışmalarında yoğun biçimde yer aldıktan sonra, ilk dört sayının
eş-editörlüğünü de üstlenen Nazan Maksudyan hocamız bu sayıyla birlikte editörlüğe veda ediyor.
Akademik çalışmalarını bir süredir Almanya’da sürdüren hocamıza, dergimize yaptığı değerli katkılarından
dolayı teşekkür eder, akademik yaşamında başarılar dileriz.

