VIII / Rum eli Journal of Historical Studies 2020.1 (December )

EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
2020 Aralık sayısı ile yayın hayatına merhaba dediğimiz Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi’ni, bilim
dünyasının ilgi ve hizmetine sunmanın vermiş olduğu bir heyecan ve mutluluk içindeyiz.
2020 Mart ayından itibaren bütün dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgınının hayatın tüm yönlerinde
görülen olumsuz etkileri, bilim dünyasında da kendisini hissettirmiştir. Her türlü bilimsel toplantı,
konferans ve çalıştayların tehiri veya online platformlarda gerçekleştirildiği bu dönemde akademik
üretimler için dergilerin önemi bir kat daha artmıştır. Mevcut akademik dergilerin yükünün katlanması
ve dergilerdeki makale sayılarının artması özellikle sosyal bilimler alanında yeni arayışların yaşanmasını
kaçınılmaz kılmaktadır.
Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi, tarih alanının geneli olmak üzere Rumeli merkezli akademik
araştırmaların da bir araya getirilmeye çalışıldığı bir yayın özelliği ile sizlerle buluşuyor. Bu bağlamda
ülkemizde faaliyet gösteren akademik dergiler arasında Rumeli merkezli yayın sayısının az oluşunun,
Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi’ni hazırlamamızda önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu
belirtmek isteriz.
Rumeli tarihi, edebiyatı, iktisadı, etnoğrafyası, etnolojisi, antropolojisi ve coğrafyasına dair kaleme
alınan çalışmalar, editör kurulu incelemesi ve hakem raporları doğrultusunda siz değerli bilim
insanlarının ilgisine sunulacaktır. Dergimizde yayınlanan makalelerin dili Türkçe olmakla birlikte
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça kaleme alınmış araştırmalara da yer
vermeyi hedeflemekteyiz. Araştırma makaleleri, tercümeler, kitap tanıtımı ve vefayat yazılarının bir
araya getirileceği Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi’ne yapacağınız bilimsel katlılar bizleri onore
edecektir.
Yılda iki sıradan sayı, bir de özel sayı yayımlanacaktır. Aralık ve Haziran ayları sıradan sayıların yayın
ayıdır. Makale kabulü bir ay öncesine kadar sürecektir. Yazarlarımızdan makaleleri için herhangi bir
intihal programından intihal raporunu da sisteme yüklemelerini, sistemde eksik bilgilerini
tamamlamalarını rica ederiz. Dergimizin bir sayısında bir yazarın ancak tek yazarlı bir makalesinin
yayımlanabildiğini ve dergimize makale göndermek isteyen araştırmacıların üye olması gerektiğini de
hatırlatmak isteriz.
Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi’nin, sosyal bilimler alanında yayın hayatına merhaba dediği ilk
sayısının hayırlar getirmesini ve katkılar sağlamasını ümit ediyor, ilk sayımızda emeği geçen yazar,
hakem ve yayın kuruluna bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
Rumeli Tarih Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear readers,
We are delighted to welcome you to the inaugural issue (December 2020) of Rumeli Journal of
Historical Studies, dedicated to advancing scientific knowledge and expanding the opportunities for
communication among researchers.The adverse effects of the global pandemic of COVID-19 that have
been felt in every aspect of life have had a strong impact on the academia as well. At a time when the
academic conferences, symposiums and workshops continue to be held online, academic journals take
on an added importance all over the world. The increasing number of academic articles submitted to the
existing journals signals the need for new publication platforms especially in social sciences.
Clearly there are many journals publishing articles in the field of history. However, Rumeli Journal of
Historical Studies will be unique in that it not only encourages authors to submit works on all aspects
of history but also seeks to bring together scholars who carry out research into the history of Rumeli
region. The fact that only a limited number of articles published in existing journals focus on this
historically rich region has generated a strong motivation for us to launch this journal.
Rumeli Journal of Historical Studies is a peer-reviewed, open access journal dedicated to publishing
articles focusing on the history, literature, economy, ethnography, ethnology, anthropology and
geography of Rumeli region. Although the journal currently accepts articles in Turkish, we hope to
publish articles written in English, French, German, Italian, Russian, Arabic, and Persian in the future.
We welcome your contributions in the form of original research articles, translations, book reviews,
obituary notes.
Rumeli Journal of Historical Studies will be published biannually, every December and June. A special
issue will also be published every year. The manuscript submission deadline is one month before the
publication date. The potential authors are kindly requested to create an account and fill out all required
information on the subscription form on our website. It should also be noted that an author can submit
only one single-author manuscript per issue. We would appreciate if the authors could use a plagiarism
detection tool and add their report before submitting their work.
We would like to extend our gratitude to the editorial board members and reviewers as well as the
contributing authors for creating this first issue. We look forward to many years of fruitful research to
come and hope that this journal will help stimulate new discussions and ideas in social sciences.
We hope you enjoy this first issue, and please join us in the future,
Editors, Rumeli Journal of Historical Studies
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