olmaktayız. En son 2-4 Şubat 2017
tarihinde
Kemer’de
düzenlenen
Uluslararası Multidispliner Akademik
Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS)’nun
aktif düzenleyicisi olduk.
Bu vesileyle yine History Studies
Dergisi (JHS) olarak sizleri 9-13 Mayıs
2018 tarihinde Mardin’de düzenlenecek
olan Uluslararası Bilimsel Araştırmalar
Kongresi’ne
(UBAK)
katılmaya
çağırıyoruz.

EDİTÖRDEN
Değerli okuyucular,
2018 yılına girerken, bir taraftan terör
örgütlerinin diğer taraftan destekçileri
emperyal güçlerin Afrin’de güç birliği
oluşturduğu ve Türkiye’nin karşısına
çıktığı bir ortamda dergimizin 40.
sayısını yayınlamış bulunuyoruz.
Elbette hiç ara vermeden ve sekteye
uğratmadan 40. sayının mutluluğunu
yaşamaktayız. Fakat Afrin’den güzel
haberlerin yanında şehit haberleriyle de
derin üzüntü duymaktayız. Ülkemizin
ve milletimizin geleceği için Afrin’e
yapılan ve daha sonra Menbiç, Suriye
ve Irak sınır boylarına doğru uzanacak
olan temizleme ve denetim altına alma
harekatının
gerekli
olduğuna
inanmaktayız.
History Sudies Dergisi (JHS) olarak
geçmiş zamanların tarihini sizlerin
katkılarıyla
araştırarak
günümüze
taşırken, bir taraftan da etrafımızda
gelişen olaylarla da önemli, tarihi
gelişmelere
ve
anlara
şahitlik
yapmaktayız.
Değerli okurlarımız;
Bildiğiniz gibi History Studies Dergisi
(JHS)
olarak
yayın
hayatımıza
başladıktan itibaren bir taraftan da
uluslararası sempozyumlara da katkılar
vererek bilim dünyasında farklı
ortamlarda sizlerle yine beraber

Bildiğiniz
gibi
History
Studies
Dergisi’ni (JHS) sizlerin yoğun talebi
ile artık iki ayda bir yayınlamaktayız.
Bu sayıda yine dergimize değer
birbirinden
değerli
araştırmalarla
beraberiz.
Bu vesileyle bu sayıya
katkılar
yapan
Zeynep
İnan
Aliyazıcıoğlu, Erhan Alpaslan, Ahmet
Gülenç, Resul Babaoğlu, Murat
Burgaç, Uğur Demlikoğlu, Cüneyt
Güneş, Ahmet Nalcı, Doğan Gün, Said
Olgun, Tuncay Öğün, Ahmet Nurullah
Özdal, Muharrem Öztel, Serdar Cem
Sediroğlu, Gürsoy Şahin ve Aziz
Tekdemir
hocalarımıza
teşekkür
ediyoruz.
Yine
bu
yazıları
okuyarak
değerlendiren ve katkılar sağlayan
hakem hocalarımıza teşekkürümüz
sonsuzdur.
Bu sayının her aşamasında emek sahibi
olan değerli arkadaşlarımızı böyle bir
eser ortaya çıkardıkları için tebrik
ediyorum. Birlik beraberliğin ve güç
birliğinin sonucu böyle bir başarıdır.
Hoşçakalın.
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hand. We were the active organizer of
the International Multidisciplinary
Academic
Studies
Symposium
(ISMAS) held in Kemer on 2-4
February, 2017.
As Journal of History Studies (JHS),
we hereby invite you to participate in
the International Scientific Research
Congress (Ubak), which will be held in
Mardin on 9-13 May, 2018.

FROM EDITOR
Dear Readers,
While entering the year 2018, in the
environment that, on one hand, terrorist
organizations, on the other hand, their
supporters, the imperial forces, are
closing ranks with each other in Afrin
and standing against Turkey, we are
publishing the 40th issue of our
Journal.
Of course, without a break and
interruption, we are experiencing the
happiness of 40th issue. But in addition
to the good news from Afrin, we are
deeply saddened by the news of the
martyrs. For the future of our country
and our nation, we believe that it is
necessary to take the clean up and
controlling operation that is being made
to Afrin and then reach Menbic, Syria
and Iraq borderlines.
As Journal of History Studies (JHS),
while we are conveying the history of
past times by researching them with
your contributions to the present, we
also have witnessed important,
historical developments and moments
with the events that are happening
around us.

As you know, we now publish the
Journal of History Studies (JHS) every
two months because of the intense
demand of you. In this issue, we are
together with valuable researches worth
our Journal. We, herewith, thank our
academicians
Zeynep
İnan
Aliyazicioğlu, Erhan Alpaslan, Ahmet
Gülenç, Resul Babaoğlu, Murat
Burgaç, Uğur Demlikoğlu, Cüneyt
Güneş, Ahmet Nalci, Doğan Gün, Said
Olgun, Tuncay Öğün, Ahmet Nurullah
Özdal, Muharrem Öztel, Serdar Cem
Sediroğlu, Gürsoy Şahin and Aziz
Tekdemir, who contributed this issue.
Again, we thank endlessly arbitral
lecturers
who
have
provided
contributions and evaluated these
articles by reading them.
I congratulate our valued friends, who
have worked at every stage of this
issue, to reveal such a work. The result
of unity and collaboration is such a
success as this.
Bye.

As you know, as Journal of History
Studies, (JHS) since we started our
lives, we have been together with you
in different environments of science
world by providing contributions to
international symposiums on the one
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