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Değerli okuyucular

Son dönem Dünya ve Türk tarihinin siyasi ve sosyal gelişmelerinin ele alındığı
dergimizin 42. sayısını yayınlamış bulunuyoruz.
Dışarıda Afrin harekâtının başarıyla tamamlandığı, Tel-Rıfat ve Münbiç’e olası
operasyonların konuşulduğu, Amerika, Fransa, İsrail ve diğer ülkelerin Suriye
üzerinden Ortadoğu’ya yönelik hesaplarının gündem oluşturduğu; içerde de sınır
operasyonların yansımaları, gelecek seçimlere yönelik olarak siyasi partiler arasında
ittifak zeminlerinin oluşturulması, PKK ve FETÖ operasyonlarının alabildiğince
yürütüldüğü bir ortamda bizler de bilim dünyasına katkı için bu sayıyı sizlerle
buluşturduk.
Bu arada Journal of History Studies’in (JHS) öncülüğünde 6-8 Nisan 2018
tarihleri arasında “Büyük Güçlerin Hedefi ve Medeniyetler Merkezi Ortadoğu” konulu
“9. Uluslararası Canik Sempozyumu”nu gerçekleştirdik. Samsun’da gerçekleşen
sempozyuma 40’ın üzerinde bilim adamı katılmış bulunmaktadır. Sempozyumda
sunulan bildirilerden oluşacak olan kitabı da kısa zamanda sizlerle buluşturacağız.
Yine bu arada JHS’nin öncülüğünde 9–13 Mayıs 2018’de Mardin’de 2.
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin de (UBAK) hazırlıklarını
yapmaktayız.
Bu vesileyle geçen yıl JHS’nin öncülüğünde yapılan sempozyumlarda sunulan
bildirilerden seçerek oluşturduğumuz 3 ciltlik Geçmişten Günümüze Göç ve 2 ciltlik
Tarihte Kıbrıs kitaplarının da dağıtımlarını önümüzdeki günlerde yapacağız.
Bu sayıda birbirinden değerli 15 makale bulunmaktadır. Göz nuru ve alın
terleriyle bu sayının ortaya çıkmasına katkı sağlayan değerli araştırmacılar Elif
Özdemir, Sadık Erdaş, Ayşe Atıcı Arayancan, Mustafa Çabuk, Hakan Güngör,
Mehmet Mert Sunar, Nuray Gökalp Özdil, Murat Zengin, Mehmet Kurt, Şaduman
Halıcı, İslam Kavas, Güner Sağır, Ali Erken, Hacer Arslan Kalay, Fahri Maden ve
Mustafa Eğilmez hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Yine
söz
konusu
makalelerin
hazırlanması
sürecinde
değerli
değerlendirmelerini sunan hakemlerimize ve dergimizde görev alan tüm
arkadaşlarımıza minnettarım.
Gelecek sayıda görüşmek üzere. Bizleri takip edin.
Sevgi, sağlık ve esenlikle kalın.
Prof. Dr. Osman KÖSE
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FROM EDITOR

Dear Readers,

We have published the 42nd issue of our journal, which deals with the
political and social developments of the recent world and Turkish history.
We have brought this issue for you for contributing to the scientific world
in an enviroment where outside Afrin Oparation which has successfully
completed, possile operation to Tel-Rıfat and Munbic are spoken, the accounts of
the US, France, Israel and other countries became a current issue towards The
Middle East; inside the reflection of border operations, the creation of alliance
grounds between political parties for future elections and the operations of PKK
and FETO operations are carried out as far as possible.
In the meantime, we carried out the “9th International Canik Symposium”
titled "The Goal of the Great Powers and the Center of Civilizations Middle East"
on the occasion of the Journal of History Studies (JHS) on 6-8th April 2018. More
than 40 scientists participated in the symposium in Samsun. We will get the book
in a short time which will be made from the declarations presented in the
symposium.
In the meantime, we are also preparing the 2nd International Scientific
Research Congress (UBAK) in Mardin on 9-13 May 2018 under the leadership of
JHS.
Hereby, we will have three volumes of Past Daily Migration and 2 volumes
of Cypriot books distributed in the coming days, which we have selected from the
declarations presented in the symposiums held earlier this year.
There are 15 valuable articles in this issue. My thanks are to the
academicains, Elif Özdemir, Sadık Erdaş, Ayşe Atıcı Arayancan, Mustafa Çabuk,
Hakan Güngör, Mehmet Mert Sunar, Nuray Gökalp Özdil, Murat Zengin, Mehmet
Kurt, Şaduman Halıcı, İslam Kavas, Güner Sağır, Ali Erken, Hacer Arslan Kalay,
Fahri Maden ve Mustafa Eğilmez who contributed to the emergence of this issue
with their articles.
I am also grateful to our referees who presented valuable assessments in the
process of preparing the mentioned articles and to all our friends who took part in
our journal.
See you in the next issue.
Stay with love, health and well-being.
Prof. Dr. Osman KÖSE
Journal of History Studies
Volume 10/3 April 2018

