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EDĠTÖRDEN 

 

Bir yıl önce ilk sayı ile elektronik ve 

basılı olarak yayın hayatına baĢlayan History 

Studies dergisi ( www.historystudies.net ) 4. 

sayısını yayınlayarak ikinci yılına girmiĢ 

bulunmaktadır. Yine bu süre zarfında 

“Ortadoğu” konulu 2010 yılı özel sayısını 

sizlerin istifadesine sunmuĢ olduk. Periyodik 

olarak, birisi özel sayı olmak üzere yılda dört 

sayı yayınlamaya devam edeceğimizi belirmek 

isteriz. 

Akademik düzeyde ve belli bir 

standartta dergi yayınlamanın elbette belirli 

zorlukları bulunmaktadır. Her Ģeyden önce en 

önemli önceliğimiz ilk çıktığı günden itibaren 

sürdürdüğümüz düzeyi muhafaza etmek ve 

daha da yukarılara çekmektir. Bu konudaki 

hassasiyetimiz sizlerin yardımlarıyla bu güne 

kadar baĢarıyla sürdürülmüĢtür. Çıkardığımız 

bu sayı ile dergimizin bundan sonra takip 

edeceği bir formata ulaĢtığımızı düĢünüyoruz. 

Bu konuda emeği geçen arkadaĢlarımıza 

teĢekkür ederiz.  

 History Studies dergisinin ilk sayısının 

baskıları hem yazarlarımıza ve hem de bazı 

merkezlerdeki kütüphanelere ulaĢmıĢ 

bulunmaktadır. Üçüncü sayının baskısı ise, 

yazarlarımıza verilmesine rağmen henüz daha 

önce gönderdiğimiz kütüphanelerde yerini 

almamıĢtır. En kısa zamanda yayınladığımız 

özel sayı ve bu son sayıyı da ilave ederek 

kütüphanelere ivedilikle ulaĢtırmaya 

çalıĢacağız. Dergi elektronik olarak 

yayınlandığı için dünyanın her tarafından takip 

edilmektedir. Bize gelen e-maillerden dünyada 

tarihe meraklı okuyucular tarafından takip 

edildiğini iyi bilmekteyiz.  

History Studies Dergisi’nin 

yayınladığımız bu 4. sayısı da zengin içerikli 

makalelere sahiptir. Makaleler baĢta Osmanlı 

dönemi olmak üzere, Selçuklu, beylikler, 

Eskiçağ medeniyetleri, Afrika ve Amerika’yı 

kapsayan çeĢitli konuları içermektedir.  Bu 

vesileyle alın teri ve göz nuru araĢtırmalarıyla 

dergimizin yayınlanmasına katkıda bulunan 

değerli bilim adamlarımız sayın Boudaoud 

ABĠD, Abdülmennan M. ALTINTAġ, Ġsmail 

ARSLAN, Mesut AYAR, Ali BĠLGENOĞLU, 

Nurgül BOZKURT, Nuri ÇEVĠKEL, Ahmet 

EFĠLOĞLU, Ġbrahim ERDAL, Mehmet 

EVSĠLE, Mohamed Salah HARZALLAH, Raif 

EDITORIAL 

 

The Journal of History Studies 

(www.historystudies.net ) which started to be 

published a year ago is now beginning its 

second year with its 4
th

 issue published. In the 

mean time, the special issue for the year 2010 

with the subject “The Middle East” was 

presented to your benefits. We will continue to 

periodically publish four issues in a year, one 

of which will be a special issue.     

That publishing an academic journal 

with certain standards implies some 

difficulties is of no doubt. Our essential 

priority has been to maintain and upraise our 

level since the very first day we started to 

publish it. Your contributions have helped us 

to achieve the level we aim. With this latest 

issue published, we think we have reached the 

format that our journal will follow in its next 

issues. We would like to thank our friends of 

whose contributions greatly helped. 

Editions of the first issue of the 

Journal of History Studies have been reached 

to both our authors and libraries in some 

centres. Although the edition of the third issue 

was sent to the authors, it hasn’t taken its place 

in the libraries to which we sent the previous 

issue. With the addition of the special and the 

latest issues we will try to deliver it to the 

libraries in the soonest time possible. The 

journal could be followed in the world since it 

is published electronically. The e-mails we get 

indicate that it is read in the world by those 

who are curious about history.  

4
th

 issue of History Studies Journal 

also contains rich scholarly articles. Articles 

deal with various subjects covering, primarily 

the Ottoman period, Seljuk, Beyliks, Ancient 

Civilizations, Africa and America. On this 

opportunity I would like to thank esteemed 

scientists Boudaoud ABID, Abdulmennan M. 

ALTINTAS, Ġsmail ARSLAN, Mesut AYAR, 

Ali BILGENOGLU, Nurgul BOZKURT, Nuri 

CEVIKEL, Ahmet EFILOGLU, Ibrahim 

ERDAL, Mehmet EVSILE, Mohamed Salah 

HARZALLAH, Raif IVECAN, Hidayet 

KARA, Ismail KIVRIM, Omer KARAKAS, 

Huseyin KAYHAN, Ali KOZAN, Athan L. 

MENCHINGER, Tugrul OZCAN, Selim 

Hilmi OZKAN, Tahir SEVINC, Hasan Ali 

SAHĠN, Emine SAM, Sami YUCA, Ahmet 
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ĠVECAN, Hidayet KARA, Ġsmail KIVRIM, 

Ömer KARAKAġ, Hüseyin KAYHAN, Ali 

KOZAN, Athan L. MENCHĠNGER, Tuğrul 

ÖZCAN, Selim Hilmi ÖZKAN, Tahir 

SEVĠNÇ, Hasan Ali ġAHĠN, Emine ġAM, 

Sami YUCA, Ahmet YÜKSEL, ve Murat 

YÜMLÜ’ye teĢekkür ediyorum. Yine 

dergimize gönderilen makaleleri yayından önce 

değerlendirerek hakemlik yapan değerli bilim 

adamlarımıza da teĢekkür ediyoruz. 

  

Sizlere sunduğumuz bu sayının bilim 

dünyasına hayırlı olmasını diliyor ve tarih 

araĢtırmalarına önemli katkılar yapacağına 

inanıyoruz. 

  

Her zaman öneri ve eleĢtirilerinize 

açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

 

 Saygılarımla 

 

 

Doç. Dr. Osman KÖSE 

Editor 

 

YUKSEL, and Murat YUMLU who 

contributed with their precious works. Also we 

owe special thanks to distinctive scientists 

who peer-reviewed the articles sent to the 

journal before they were published.   

 

Wishing that it will be to the benefit 

of the world of science, we believe that this 

issue will make significant contributions to 

history researches  

  

We would like to state that we are 

open to your recommendations and criticism. 

  

Best regards. 

 

 

Assoc. Prof Osman KOSE 

Editor 

 

 


