EDİTÖRDEN

Sayın Okuyucular,
Yaz ayının aşırı sıcaklığını bir nebze olsun serinletmeye yönelik bir katkı olarak
History Studies Dergisi’nin 24. Sayısını yayınlıyoruz. Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı
seçiminin halk tarafından seçilmesine yönelik siyasi tansiyonun yüksekliği de dikkate alınacak
olursa, ilgiyle okuyacak olduğunuz makalelerle bu sıcak ortamdan kurtulacağınızı ümit
ediyoruz.
Derginin bu sayısı çok zengin makaleleri ihtiva etmektedir. Makalelerin konusu ilk
çağlardan günümüze kadar Türkiye ve doğu dünyasının değişik coğrafyalarını kapsamaktadır.
Bu sayıda toplam 14 makale ve bir adet de kitap tanıtımı yer almaktadır. Bu sayıya
araştırmalarıyla katkı sağlayan Süleyman DEMİRCİ, Kazım KARTAL, Eralp ERDOĞAN,
Serdar GENÇ, Selim KARAKAŞ, Bayram Arif KÖSE, Sibel Kavaklı KUNDAKÇI, Recep
KÜRELİ, Abdullah LÜLECİ, Serdar ÖSEN, İbrahim SERBESTOĞLU, Turan AÇIK, Feyza
Kurnaz ŞAHİN, Tufan TURAN, Şadiye TUTSAK, Şenay YANAR ve İlhan GÖK’e teşekkür
ediyorum. Değerli hocalarımızın çalışmalarının devamını diliyorum.
Yine bu sayının hakemliğini yapan değerli hocalarımıza ve dergide emeği geçen tüm
arkadaşlarımıza teşekkürler.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Osman KÖSE
Editör
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FROM EDITOR

Dear Readers,
We are happy to present you the 24th issue of History Studies with a hope that it will
help you to calm down in this summer heat. As the public gets ready to vote in the presidential
elections for first time in Turkey, the political tensions have increased. We hope the articles in
this issue will take your mind away from the tensions of election politics.
In this issue contently rich articles cover different historical periods from ancient times
to present. We present you 14 articles and a book review. I thank the authors of this issue,
Süleyman DEMİRCİ, Kazım KARTAL, Eralp ERDOĞAN, Serdar GENÇ, Selim KARAKAŞ,
Bayram Arif KÖSE, Sibel Kavaklı KUNDAKÇI, Recep KÜRELİ, Abdullah LÜLECİ, Serdar
ÖSEN, İbrahim SERBESTOĞLU, Turan AÇIK, Feyza Kurnaz ŞAHİN, Tufan TURAN,
Şadiye TUTSAK, Şenay YANAR and İlhan GÖK for their valuable contributions. I hope to
see their further research in the future.
I also thank to the referees of articles and all other contributors, who have helped to
prepare this issue.
Sincerely,

Prof. Dr. Osman KÖSE
Editor
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