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Değerli okuyucular 

 

 

Ramazan ayının huzur, güven ve sükûnet iklimi içinde yeni bir sayımız ile 
karşınızdayız. Bu vesile ile tarihçilerin dergisi Journal of History Studies’in (JHS) 43. 
sayısının hayırlı olmasını diliyorum. 

Geçen sayımızdan bugüne kadar geçen süreye baktığımızda, zamanın çok hızlı 
geçtiğini, her an ve gün gelişen yeni olayların gündemi meşgul ettiğini, doğal olarak da 
dünya ve Türkiye gündeminin baş döndürücü bir hızla değiştiğini görmekteyiz. 

Kısa bir sürede alınan erken seçim kararı ile Türkiye, tarihi nitelik taşıyan bir 
seçim sürecine girmiştir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan bu seçimle 
Türkiye’de yönetim sistemi değişecek ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş 
olacağız. Hiçbir partinin tek başlına bir çoğunluk sağlayamayacağı görüldüğünden, 
siyasi partilerin “Cumhur” ve “Millet” ittifakları adı altında siyasi yarışa girdiklerini 
görmekteyiz. Bu sürecin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyoruz.  

Amerika’nın bu zamana kadar sürdürdüğü geleneksel politikasını terk ederek 
uluslararası sistemde kaos yaratan bir politika izlemesi sebebiyle Filistin sorunu başta 
olmak üzere Türkiye ile Amerika arasında tarihte görülmeyen bir çatlağın her geçen 
gün ve an açılmaya başladığını görmekteyiz. 

Suriye başta olmak üzere, Yemen, Libya, Afganistan, Myanmar, Irak gibi 
ülkelerde görülen iç savaş ve sıkıntıların, geleneksel sömürgeci batılı ülkelerinin 
izledikleri politikaların bir sonucu olduğu görülmektedir. 

Gerek içeride ve gerekse dışarıda gelişen olaylar ile aslında bir taraftan sosyal 
anlamda toplumun büyük bir değişim ve farklılaşma içine girdiğini de görmekteyiz. 
İşte Türkiye ve dünyanın bir anafor içinde yuvarlandığı bir süreçte, geçmiş dönemin 
tarihini siz değerli araştırmacıların katkılarıyla bu zaman taşıyan History Studies 
Dergisi (JHS), bir taraftan da geleceğin tarihçilerinin kafasını yoracak olan tarihsel 
gelişmelere şahitlik yapmaktadır. 

Geçen sayımızdan bu zamana kadar biz de bir taraftan yeni sayımızın yayını 
çalışmaları ile uğraşırken, diğer taraftan da 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Mardin’de 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ni (UBAK) icra ettik. 
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450’ye yakın araştırmacının katıldığı kongre, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir 
Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin katkılarıyla 
hayata geçmiş durumdadır. Bu vesileyle dergimiz JHS’nin organizesi ile gerçekleşen 
kongreye katkılarından dolayı Mardin Valisi Sayın Mustafa YAMAN, Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN’a teşekkür ediyoruz. Yine bu vesileyle 
valilik Özel kalem müdürü Cengiz ERGÜL ve Üniversite Genel Sekreteri Şahin 
ARPAĞ’a da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Journal of History Studies’in (JHS) bundan sonraki hedefi ise 9 – 14 Eylül 
2018 tarihleri arasında Kozaklı / Nevşehir’de gerçekleştirecek olduğu 3. Uluslararası 
Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK)tır. Kongremize siz değerli araştırmacılarımızı 
bekliyoruz. 

Şubat ayında Kemer’de yaptığımız kongrede sunulan bildirilerden oluşan iki 
ciltlik kitabı bir ay içinde BERİKAN yayınları arasında siz değerli okurlarımızla 
buluşturacağız. 

Bu sayımızda değerli araştırmacılarımızın göz nuru alınterlerinin ürünü olan 12 
yazı ile karşınızdayız. Yazılardan 11 tanesi kaynaklara dayalı orijinal çalışma olup bir 
tanesi ise 2 – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da Jandarma sahil Güvenlik 
Akademisi’nde yapılan “Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil 
Güvenlik” sempozyumu ile ilgili bir değerlendirme yazısıdır. Bu değerlendirmeyi 
kaleme alan Jandarma sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Dekanı değerli arkadaşım 
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU’na teşekkür ediyorum. 

Yine bu vesileyle bu sayıda kıymetli araştırmalarıyla katkı sağlayan Ebubekir 
Güngör,  Fuat Uçar, Fürkan Çakır, Hasan Tevfik Güzel, Mehmet Evsile, Nadir 
Yurtoğlu, Osman Emir, Fatih İnan, Ramazan Sonat, Selçuk Seçkin, Suna Altan ve  
Şükrü Dursun’a teşekkür ediyoruz. 

Bu sayının sizlerle buluşmasını sağlayan kadirşinas arkadaşlarımızın hak ve 
hukuklarını teşekkür ederek elbette ödeyemeyiz. 

Gelecek sayıda buluşmak temennisiyle, 

Saygılarımla 
 

 
Prof. Dr. Osman KÖSE 

                                                                                          Ankara 
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FROM EDITOR   
 

 

 

 

Dear Readers, 

 

We are with you a with our new issue in the peace, reliance and calmness of the 
month of Ramadan. I hereby wish that the 43rd issue of the Journal of History Studies 
(JHS), journal of the historians, be beneficial. 

When we look at the time far from our last number we see that, time has passed 
very quickly, the new events developing every moment of the day occupied the agenda 
and naturally world and Turkey's agenda changed with a dizzying speed. 

By taking early election decision in a short time, Turkey has entered into a 
important election process. Wit this election which will be held on June 24, 2018, 
management system in Turkey will change and we will switch to the presidential 
system of government. We can see that political parties have entered into a political 
race under the name of "Republic" and "Millet" alliances, since no party is expected to 
provide a single majority. We hope that this process will bring goodness to our country 
and to the world. 

Abondoning the traditional policy that it followed untill now United Stetes 
started to follow a policy that created chaos in the international system. So we can see 
the cracks between Turkey and United States that gets larger every day and moment 
especially in the Palestinian issue. 

It is seen that the civil wars and troubles seen in countries like Yemen, Libya, 
Afghanistan, Myanmar and Iraq, especially in Syria, are a result of the policies that the 
traditional colonial western countries follow. 

By the events developing inside and outside, It is seen that the society has 
entered into a great change and differentiation in a social sense. At a time when Turkey 
and world are rolled in a whirlpool, History Studies Journal (JHS) carried the bygone 
era history to this time by the help of esteemed researchers. On the other hand our 
journal testimony to the historical development that will preoccupy the minds 
historians of the future. 

From the last issue to this time, we have been dealing with publications of the 
new issue and from one side with the 2nd International Scientific Research Congress 
(UBAK)wich we held in Mardin from 9-13 May 2018. The congress attended by 
nearly 450 researchers and were organised by the contributions of Mardin 
Governorate, Mardin Metropolitan Municipality, Mardin Artuklu University and Kilis 
7 Aralık University. On this wise, we thank to  Mardin Governor Sayın Mustafa 
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YAMAN,  Rector Mardin Artuklu University. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA and Rector of 
and Kilis 7 Aralık University M. Doğan KARACOŞKUN for their contributions to the 
congresses which of our journal JHS organised. We would also like to thank Cengiz 
ERGÜL, the director of the private office of the governorship and Şahin ARPAĞ, the 
Secretary General of the University. 

The next objective of the Journal of History Studies (JHS) is the 3rd 
International Scientific Research Congress (UBAK), which will be held in Kozaklı / 
Nevşehir between 9-14 September 2018. We look forward to your valuable 
researchers. 

We will meet with your esteemed readers among the publications of BERIKAN 
in a month with a two-volume book consisting of declarations presented at the 
congress we made in Kemer in February. 

In this issue, we are present with 12 articles which are the products of our 
esteemed researchers. 11 Article is original work based sources and one is writing a 
review about the “International Gendarmerie and Coast Security in Turkey from 
Yesterday to Today” symposium held at Gendarmerie coast Security Academy Ankara 
between 2 to 4 May 2018. I thank to my esteemed friend Prof Dr. İsmail Hakkı 
DEMİRCİOĞLU who is the Dean of Gendarmerie Coast Guard Academy Faculty.  

We would also like to thank Ebubekir Güngör, Fuat Uçar, Furkan Cakir, Hasan 
Tevfik Güzel, Mehmet Evsile, Nadir Yurtoglu, Osman Emir, Fatih İnan, Ramazan 
Sonat, Selçuk Seçkin, Suna Altan and Şükrü Dursun for their valuable research in this 
issue. 

Of course, we can not pay thanks to the rights and laws of our friends who have 
provided this issue to meet with you.   

With the willingness to meet in the next issue, 

Best regards 
 

 
Prof. Dr. Osman KÖSE 

                                                                                                             Ankara 

 

 

 

     


