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Değerli okuyucular 

 Bu yılın sonuna doğru yaklaşırken History Studies Dergisi’nin 48. sayısını 

yayınlıyoruz. Bu sayının bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. 

 Dergimizin bu sayısında da kıymetli araştırmacılarımızın değerli çalışmalarını 

bulacaksınız. Tarihin derinliklerinden araştırmacılarımızın büyük emek ve alın 

terleriyle günümüze taşınan bu değerli bilgileri zevkle okuyacağınızı umuyoruz.  

Amacımız bilime, kültüre, sanata ve insana gereken ve hak ettiği değeri vermektir. 

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 48. sayısına çalışmalarıyla katkı 

sağlayan değerli bilim insanları Burçin Işım, Cem Görür, Didem Boyacıoğlu, 

Fadimana Fidan, Hakan Doğan, Hilal Mengüç, Hülya Boyana, Kezban Acar, Musa 

Sezer, Serdar Sarısır, Neşe Özden, Rafet Metin, Ümran Ozan Karahan, Volkan 

Çeribaş, Volkan Payaslı, Yasin Coşkun ve Yücel Öztürk’e teşekkür ediyorum. 

Bu sayının ortaya çıkmasında emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza ayrıca 

müteşekkirim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

                                                                                          20 Aralık 2018 
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Dear Readers, 

 As we are approaching the end of this year, we are publishing the 48th issue of 

the Journal of History Studies. We wish this number to be beneficial to the Academic 

world. 

 In this issue of our journal, you will find valuable works of our valuable 

researchers. We hope that you will read these valuable information with pleasure,  

which has been carried to our day from the depths of history with great labor by our 

researchers. Our aim is to give the value to science, culture, art and people what it 

deserves and deserves. Our aim is to give the value to science, culture, art and people 

that it deserves. 

 We thank to valuable academicians Burçin Işım, Cem Görür, Didem 

Boyacıoğlu, Fadimana Fidan, Hakan Doğan, Hilal Mengüç, Hülya Boyana, Kezban 

Acar, Musa Sezer, Serdar Sarısır, Neşe Özden, Rafet Metin, Ümran Ozan Karahan, 

Volkan Çeribaş, Volkan Payaslı, Yasin Coşkun and Yücel Öztürk who contributed to 

the 48th issue of our journal which will be published in December. 

I am also grateful to all our colleagues who have contributed to this issue. 

Sincerely 

       Prof. Dr. Osman KÖSE 

            December 20, 2018 

 


