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Değerli okuyucular 
 

“41 kere Maşallah…..” 
 

Dergimizin 41. sayısı ile karşınızdayız. Bu nedenle 10. yılında 41. sayıyı yayınlarken 
41 kere Maşallah diyoruz.   
 Bildiğiniz gibi son sayımızı Şubat ayında yayınlamıştık ve bu sayının da Nisan ayında 
yayınlanması gerekiyordu. Fakat Doçentlik müracaatları sebebiyle sizlerden ek sayı 
yayınlanması konusunda gelen istekleri dikkate alarak Mart ayında bir sayı daha yayınlamaya 
karar verdik. Bu vesileyle Mart sayısını ek sayı olarak yayınlamış bulunuyoruz. Bu sayının 
bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Bizler bu sayıyı yayına hazırlarken Türkiye’de ve 
dünyada geleceğin tarihçilerinin üzerinde çalışacağı olaylar ve gelişmeler bütün hızıyla devam 
ediyor. 
 46 gün önce başlayan Afrin’e yönelik Zeytindalı harekatı başarıyla ve büyük bir hızla 
devam ediyor. Cinderesi üzerinde yoğunlaşan mücadelenin yakın zamanda Afrin’de şehir 
savaşları şeklinde sonlanması bekleniyor. Gelecek sayımıza kadar Afrin’in teröristlerin 
temizlenerek, Türkiye’deki Afrinlilerin memleketlerine dönmesini temenni ediyoruz. 
 İsrail ile Suud yakınlaşması, Suud’un hava sahasını İsrail’e açması, ABD’nin Suriye 
ve Akdeniz’de sinsi planları, çelik üretimi üzerinden Çin – ABD gerilimi, Kuzey ve Güney 
Kore arasındaki tarihi yakınlaşma ve elbette Türkiye iç siyasetinde 2019 seçimlerine yönelik 
ittifak hamleleri önümüzdeki günlerde en çok konuşulacak olaylar olarak gözlenmektedir. 
 Dünyanın geleceğini şekillendirecek olan olaylar hızla devam ederken, biz de yeni 
sayımızın yayınlanmasından dolayı mutluluk yaşamaktayız. Bu sayıda büyük emekler mahsulü 
olan 10 makale yer almaktadır. Emekleriyle bu sayıya katkılar sunan değerli araştırmacılar 
Ahmet N. Özdal, Cevdet Yakupoğlu, Gülnar Kara, İlyas Topçu, Mehmet Oktan, Meral 
Kuzgun, Murat Çiftçi, Ramazan Sonat, Remzi Aydın ve Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu’na 
teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının devamını bekliyoruz. Sağlıklı olarak daim, huzurla kaim ve 
ömür boyu bahtiyar olsunlar. 
 Bu sayının bu hale gelmesinde hakem olarak katkı sağlayan hocalarımıza da teşekkür 
ediyoruz. Onların eleştirileri ve kritikleri olmasaydı bu sayı elbette olmazdı. Kendilerine 
minnettarız. 
 Son teşekkürümüz de bu sayının her aşamasında yer alan, emek sarf eden ve bu sayıyı 
sizlerin huzuruna taşıyan arkadaşlarımızadır.  
 Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle, 
 Huzurla ve dostça kalın. 
 

Prof. Dr. Osman KÖSE 
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FROM EDITOR   
 

 

 

 

 

Dear Readers, 

 

 
 
We are with you with the 41st issue of our Journal. For this reason, while publishing 

the 41st issue in the 10th year, we say that this is magnificent.  
As you know, we published our last issue in February, and this issue had to be 

published in April. However, due to your application for associate professorship, we decided 
to publish another issue in March, taking into account the wishes of the additional issue 
publication. For this reason, we have published March issue as an additional issue. We hope 
that this issue will be good for the academic world. While we are preparing this issue for 
publication, the events that the future historians will work on are continuing to develope in 
Turkey and World.  

The Olive Branch Operation against Afrin, which started 46 days ago, is continuing 
successfully and with great speed. It is expected that the armed clashes that is concentrated on 
Cinderesi will soon be ended by city wars in Afrin. We hope Afrin will be cleaned up from 
terrorists till next issue and the people of Afrin in Turkey will return to their country.  

The Saudi and Isreal rapprochment, Saudis openning their airspace to Isreal, the 
sneaky plans of US in Syria and in the Mediterranean Sea, China Us tension over steel 
production, the historic rapprochment between South and North Korea and of course alliance 
steps for the 2019 elections in Turkey are seen as the most talked events of comming days.  

As the events that will shape the future of the world are going on rapidly, we are happy 
because of the publication of our new issue. In this issue there are 10 articles of great labor 
crops. We thank our academicians Ahmet N. Özdal, Cevdet Yakupoğlu, Gülnar Kara, İlyas 
Topçu, Mehmet Oktan, Meral Kuzgun, Murat Çiftçi, Ramazan Sonat, Remzi Aydın and Vecihi 
Sefa Fuat Hekimoğlu who contributed this issue. We are looking forward for their new studies. 
We wish them a happy and a peaceful life.  

We also thank our academicians who contributed this issue as a referee. We would not 
have published this issue without their criticism. We are grateful to them. 

Our last thanks are to our friends who are involved in every step of this process, who 
are labor-minded and carreid this issue in front of you. 
  

Prof. Dr. Osman KÖSE 

 

 

                                  


