EDĐTÖRDEN
Değerli Tarihçiler ve kıymetli okuyucular,
History Studies dergisi ilk sayısı ile beraber yayın hayatına
başlamıştır. Elektronik ( e-journal) ve basılı olarak yayınlanan dergi
bilimsel, uluslararası hakemli bir tarih dergisidir.

Günümüzde tarih alanında dünyada yayınlanan çok sayıda dergi
vardır. Özellikle son yıllarda internet kullanımının yaygılaşmasıyla
beraber
elektronik
ortamda
(e-journal)
yayınlanan
dergiler
çoğalmaktadır. Uzun yıllardır basılı olarak yayınlarını devam ettiren
dergiler de yayınlarını elektronik ortama kaydırmaya başlamışlardır.
Dergilerin elektronik ortama kaymalarıyla, masa başından dünyanın
en ücra noktalarındaki yayınlara ulaşmak artık kolaylaşmıştır.
Teknolojideki bu gelişmeler, iletişimdeki hız ve yaygınlık bu nedenle
bilimsel çalışmalara da bir ivme ve çeşitlilik kazandırmıştır. History
Studies dergisi, elektronik iletişimin zirvede olduğu bir dönemde yayın
hayatına başlamıştır. Bu yönleriyle dergimiz, önceki dönemlerde aynı
kategoride çıkan basılı dergilere göre ulaşılabilirlik yönünden çok şanslı
bir noktadan yola koyulmuştur.

History Studies dergisi tarihin her döneminde dünyadaki siyasi,
sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeleri konu alan bir tarih dergisidir.
Dergi, salt bir döneme veya coğrafyaya özgü yayın yapan bir dergi
değildir. Konuları ve sınırları evrenseldir. Dergimiz dinsel ve ideolojik
saplantılardan uzak, tamamen bilimsel ve akademik bakış tarzına sahip
bir yayın politikasına sahiptir. Bilimin evrensel tarafsızlığı, kalıplara
sığmayan özgünlüğü ve titizliği dergimizin varlık sebebi olacaktır.
History Studies dergisi bu yönleriyle dünyada tarih bilimine kendisini
adamış tüm tarihçilerin buluşma adresi, araştırmalarını ortaya
koyacakları ve tartışacakları yer olacaktır.

History Studies dergisi elektoronik ortamın (e - journal) dışında basılı
olarak da kütüphanelerde yerini alacaktır. Elektornik ortamda dergiye
ulaşmak çok kolaydır ve bir sınırı da yoktur. Dünyanın her tarafından
dergiyi okumak mümkün olacaktır. Derginin basımı ise sınırlı sayıda
olacak ve bunlar da dünyadaki belli başlı kütüphanelere dağıtılacaktır.

History Studies dergisinde Türkçe ve Ingilizce başta olmak üzere
dünyada var olan belli başlı dillerde makaleler yayınlanabilecektir.
Bununla beraber dergimiz temelde Türkçe ve Ingilizce özetlerle tüm
indekslerde yerini alacaktır. Dergimiz ilk sayıdan itibaren tüm
indekslere kayıt olmak için müracaat edecek ve bu süreçlerin sonuçları
elektronik iletişim ortamlarında duyurulacaktır.

History Studies dergisi, uluslararası hakemli tarih dergisidir. Dergiye
gönderilen makaleler sıkı bir hakem değerlendirmesinden geçmektedir.
Hakemlerden olumsuz sonuçlar gelen makaleler yazarlarına iade
edilmektedir.

History Studies dergisi yılda üç defa ve dört ayda bir defa
yayınlanmaktadır. Bu sayılar arasında zaman zaman özel sayılar da
yayınlanacaktır. Yayınlanan sayılar, serbest konularda olacağı gibi
bazen özel konulu da olabilecektir. Gelecek sayıların hangi şartlarda ve
konularda olacağı çok önceden araştırmacılara duyurulacaktır. Dergide
ileriki sayılarda misafir editörlük sistemi de uygulanacaktır.

History Studies dergisinin bu ilk sayısında, değişik üniversitelerden
değerli bilim adamlarımızca kaleme alınmış 14 makale bulunmaktadır.
Makaleler tek bir konuya münhasır olmayıp çeşitlilik göstermektedir.
Bir kitap tanıtımı hariç yazıların geneli Osmanlı dönemini
kapsamaktadır. Bu vesileyle yazılarıyla dergimizi şekillendiren ve
onurlandıran değerli bilim adamlarımız Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Prof.
Dr. Turhan Kaçar, Prof. Dr. Mehmet Evsile, Doç. Dr. Rahmi Doğanay,
Doç. Dr. Fahri Sakal, Doç. Dr. Mehmet Okur, Doç. Dr. Abdullah Đlgazi,
Doç. Dr. Ergin Ayan, Asst. Prof. Dr. Tamer Balcı, Yrd. Doç. Dr. Bayram
Nazır, Yrd. Doç. Dr. Zafer Gölen, Yrd. Doç. Dr. Halil Erdemir, Sefa
Hekimoğlu ve Ali Kaşıyuğun’a çok teşekkür ediyoruz.
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Bir yayının ortaya çıkması tek bir kişinin değil çok sayıda insanın
katkısıyladır. Dolayısıyla History Studies dergisi yayın hayatına
hazırlanırken yayın kurulunda adı geçen arkadaşlarımızın ve teknik
destek aldığımız dostlarımızın epey katkıları oldu. Daha sonraları da bu
katkı devam edecektir. Zira bu dergi başta da ifade ettiğimiz gibi tüm
tarihçilerin ortak dergisidir. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç
biliyoruz. Burada dergimizin ortaya çıkmasında büyük emekleri geçen,
her türlü imkan ve birikimlerini bizimle paylaşan Turkish Studies
dergisi editörü Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve yardımcısı değerli
Sibel Üst hanımefendi bizim için ayrı bir öneme sahiptirler. Bu
arkadaşlarımız tecrübeleri ve birikimlerini bizimle paylaşmak için
dergimizde de görevler almışlardır.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler..
Saygılarımla
Doç. Dr. Osman KÖSE
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