SUNUŞ
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında yayın hayatına başlayan
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış,
2016 yılından itibaren elektronik bir dergi olarak http://www.kousbad.org adresinde erişime
açılmıştır. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 9. sayısı Haziran 2019 tarihinde
yayınlanarak bilim dünyasına sunulmuştur.

Derginin yayına hazırlandığı sırada Arkeoloji ve Sanat Tarihi Camiası iki değerini yitirmiştir.
Yakındoğu Neolitik kültürlerinin dünya çapında sayılı uzmanlarından birisi olan Prof. Dr.
Çiğdem Nur Balkan Atlı 10 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da aramızdan ayrılmıştır. Eğitimini
Fransa Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra akademik yaşamını İstanbul
Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda sürdürürken çok sayıda öğrenci yetiştirmiş ve
uluslararası bağlantı ve ortak projelerle öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlamıştır.
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı başkanı
Prof. Dr. Balkan Atlı’nın Kaletepe kazıları ve Anadolu obsidyen yatakları ve işlikleri üzerine
yaptığı çalışmalar dünya çapında ses getirmiş, bu araştırmaları ile ilgili çok sayıda bilimsel
makale yayınlamıştır.
Genç bir meslektaşımızı, Sanat Tarihçisi Sinan Sertel’i 2019 yılında “19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nda yaşanan üzücü bir olay hayattan koparmıştır. Olympos
Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde ve Prof. Dr. Yelda Uçkan’ın
başkanlığında yürütülen bilimsel kazıların alan sorumlusu olarak kazılacak alanda rutin bitki
temizliği yapıldığı sırada ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıkan tartışmadan yaklaşık bir ay
sonra kazı evine gelen bir grup Sinan Sertel’i görüşme bahanesiyle dışarı çağırmıştır. Çıkan
tartışma sonucu cebinden çıkardığı bıçağı meslektaşımız Sinan Sertel’in kalbine saplayan
saldırgan yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Antik kentte resmi prosedür çerçevesinde
Koruma Bölge Kurulunun kararı ile her yıl yapılan ören yeri temizlik çalışmasında yaşanan
bu olay, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Camiasında derin üzüntü yaratmıştır.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) elektronik ortamda yayınlandığından daha
çok okuyucu kitlesine ulaşmaktadır. Makalelerin içeriğinin elektronik ortamda ulaşılabilir
olması atıf sayısında artış sağlayarak katma değerini yükseltmektedir. Dergimize yazar ve
hakem olarak üye olmanızı ve Arkeoloji, Tarih, Batı Dilleri, Felsefe ile Türk Dili ve Edebiyatı
alanlarındaki yazılarınızla katkı sunmanızı, meslektaşlarınızı ve lisansüstü öğrencilerinizi
dergimize üye olmaları ve makalelerini göndermeleri için yönlendirmenizi dileriz.
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