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Merhaba, 

 

Prof. Dr. Halil İnalcık özel sayısını 

yayınladıktan iki ay sonra tekrar yeni bir 

sayı ile karşınızdayız. Bu sayıda toplam 17 

makale okuyucular ve araştırmacıların 

istifadesine sunulmaktadır.  

History Studies Dergisi, makalelerin 

güvenilirliğini artırabilmek için hakem 

değerlendirmelerinin yanında dünyada var 

olan sistemleri de bir yandan takip 

etmektedir. Bu yıl içinde her makaleye bir 

kimlik numarası vermeye yönelik olarak 

DOI sistemine girmiştik. Şimdi de dünyada 

gittikçe artan bir şikayet halini alan 

intihallere karşı CrossCheck sisteminden 

yararlanmaya başlamış bulunuyoruz. Bu 

çerçevede bu sayıdan itibaren dergide 

yayınlanan her makale, intihal olmadığını 

belgelemek üzere CrossCheck sisteminden 

geçirilecektir. Böylece dergide yayınlanan 

makaleler, uluslararası önemli indekslerce 

taranmanın yanında DOİ numaralı ve intihal 

olmadığına yönelik de testten geçirilmiş 

olacaktır. 

Bu sayıda İlkçağlardan günümüze 

kadar Türk ve dünya tarihini konu alan 17 

makale bulunmaktadır. Bu sayıya 

çalışmalarıyla katkıda bulunan Boudaoud 

Abid, Abdelkarim Chami, Yaşar Baytal, 

Süleyman Demirci, Nevzat Erkan, Mehmet 

Evsile, Kemal İbrahimzade, İsmail Katgı, 

Sibel Kavaklı, Mehmet Kaya, Burcu Kurt, 

Fahri Maden, Ulaş Töre Sivrioğlu, Mustafa 

Şahin, Abidin Temizer, Seda Yılmaz 

Vurgun, Nurgül Yıldırım ve Tamer 

Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca bu sayının yayına 

hazırlanması sürecinde katkısı olan herkese 

minnettarız 

 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle, 

 

Saygılarımla. 

 

Doç. Dr. Osman KÖSE 

Editör 

Dear Readers, 

 

            Two months after publishing the 

special issue for Prof. Dr. Halil İnalcık, we 

are happy to present you the new issue of 

History Studies. Since its inauguration 

History Studies has improved its standards 

including referee reviews to international 

representatives. Earlier this year, we 

introduced the DOI (Digital Object 

Identifier) system, which assigns a unique 

identity number for each article. Starting in 

this issue we introduce the CrossCheck 

system against plagiarism: all articles 

submitted to History Studies are now 

processed through the CrossCheck system.  

 

             In this issue there are seventeen 

articles covering different periods of history 

from antiquity to the present. We are 

thankful for Boudaoud Abid, Abdelkarim 

Chami, Yaşar Baytal, Süleyman Demirci, 

Nevzat Erkan, Mehmet Evsile, Kemal 

İbrahimzade, İsmail Katgı, Sibel Kavaklı, 

Mehmet Kaya, Burcu Kurt, Fahri Maden, 

Ulaş Töre Sivrioğlu, Mustafa Şahin, Abidin 

Temizer, Seda Yılmaz Vurgun, Nurgül 

Yıldırım and Tamer Yıldırım for their 

contributions. 

 

               We also thank everyone for their 

contribution in preparing this issue for 

publication. 

 

               We look forward to our next issue. 

 

               Yours respectfully, 

 

               Assoc. Prof. Dr. Osman KÖSE 

 

               Editör 

 


