
Journal of History Studies 
Volume 9/4  2017 

 
 

 
 
 
 

 
EDİTÖRDEN  

 
Sayın Okuyucular, 

History Studies dergisi olarak dokuzuncu 
yılımızda akademik değerlerimizden ödün vermeden 
yayın hayatımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 37 
sayı yayımladık. İlkelerimiz doğrultusunda ne gelen 
her makaleyi kabul ettik ne de elektronik bir dergi 
olmamızdan dolayı bir sayıda onlarca makale 
yayımladık. Birçok makale hakeme gönderilmeden 
yayın kurulumuzca reddedildi. Aynı şekilde 
hakemlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda 
gerekli düzenlemeleri yapmayan çalışmalar da yayın 
sürecine dahil edilmedi. Bununla birlikte her 
sayımızda 10 adet makale yayımlama kararımızda 
ısrarcı olduk. Gelinen noktada dergimiz havuzunda 
yaklaşık bir yıldır yayımlanmayı bekleyen makaleler 
birikti. History Studies Dergisi yayın kurulu olarak 
bu birikmeyi azaltmak ve hocalarımızın daha fazla 
beklemelerinin önüne geçmek için Kasım 2017’de 
ek sayı yayımlama kararı aldık.  

38. sayımızdaki makaleleri hazırlayan değerli 
akademisyenler Ali Sarıkoyuncu, Erkan Açıkgöz, 
Hakan Asan, M. Yasin Taşkesenlioğlu, Mehmet 
Kurt, Meral Kuzgun, Murat Hanilçe, Mustafa Salep, 
Muzaffer Duran, Sadullah Gülten, Yasin Coşkun’a 
teşekkür ediyorum. Yine bu sayının yayımlanması 
sürecinde büyük emekler harcayan değerli 
arkadaşlarımıza ve hakem hocalarımıza ayrıca 
teşekkürü bir borç biliyorum.  

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle,  

Saygılarımla,  

Prof. Dr. Osman KÖSE  

Ankara 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

          FROM EDITOR 
 

Dear Readers, 

As Journal of History Studies, we continue our 
publishing life without compromising our academic 
values in our ninth year. We have published 37 
issues so far. We have not accepted every article, nor 
have we published dozens of articles in a number 
because we are an electronic journal. Many articles 
have been rejected by the editorial board before 
being sent to trial. Likewise, studies that were not 
made necessary arrangements on them in line with 
our reviewers' evaluations were not included in the 
publication process. However, we insisted on 
publishing 10 articles at each of our numbers. We 
have accumulated articles standing by to be 
published in our pool for about a year. As Editorial 
Board of the Journal of History Studies, we decided 
to publish an additional issue in November 2017 to 
reduce this accumulation and to prevent further 
standing by for the benefit of us. 

We thank the authors of 38th issue; Ali 
Sarıkoyuncu, Erkan Açıkgöz, Hakan Asan, M. Yasin 
Taşkesenlioğlu, Mehmet Kurt, Meral Kuzgun, Murat 
Hanilçe, Mustafa Salep, Muzaffer Duran, Sadullah 
Gülten, Yasin Coşkun. We also appreciate the help 
and contributions of anonymous reviewers and 
editorial board members.  

Looking forward to meet you in the next issue,  

Respectfully,  

                         

Prof. Dr. Osman KÖSE  

               Ankara 

 

 


