EDİTÖRLERDEN
Kıymetli meslektaşlarımız,
Eskiçağ Tarihi alanında, ortak üslûp ve kavram birliğine bilimsel katkı için yayın hayatına başlayan
dergimizin üçüncü sayısını sunmaktan editörler kurulu olarak onur duyuyoruz.
Bu günlerde insanlık, Covid-19 ismi verilen bir virüsten kaynaklanan bir salgın ile mücadele verirken
ülkemiz de bu salgının yayılmaması için önlemler almaktadır. Bulaşıcı hastalıkların salgın boyutuna
dönüşmesine yüzlerce kez tanıklık etmiş olan insanlık tarihi, bu salgında daha bilimsel ve hazırlıklı bir
mücadele vermeye çalışmaktadır. Günümüzde tıbbın bilimsel çözüm aradığı salgın hastalıkları, eskiçağ
insanları tanrıların cezası olarak düşünmüştür. Bu cezalandırma inancına rağmen salgınların ortadan kalkması
ve hastalıkların iyileşmesi için yine tanrılardan medet ummuşlardır. Mezopotamya’da Larsa Kralı Siniddinam, tanrılarına “Hastalık beni gasp etti. Benim hastalığım koyu bir karanlık gibi, insanlara görünmez
olmayan. Hekimler buna çare olamıyor, yarama derman olmuyorlar” diye serzenişte bulunmaktaydı.
Anadolu’da Hitit Kralı II. Murşili, “Tanrılar, efendilerim, sizlere ülkemi vebadan kurtarmanız için kurbanlar
sunuyorum. Bu acıları çekip çıkarın yüreğimden, ruhumdan bu korkuları alın” sözleri ile yalvarmıştır. Bunun
yanında II. Murşili, “eğer (tanrılar) salgını kaldırmazsa ve ölümler devam ederse, zaten az kalmış olan
kurban ekmeği ve kurban içkisi sunucuları da ölürlerse, artık hiç kimse size kurban ekmeği ve kurban içkisi
(sunamayacak!)” sözleriyle tanrıları ikna etmeye çalışmıştır. Bu iki örnek bile tarih boyunca salgın
hastalıkların, insanlık için ne denli büyük korku kaynağı olduğunu göstermeye yetecektir. Umuyoruz ki
Covid-19’dan kaynaklanan bu salgın kısa sürede sona erer ve tarihin tozlu sayfaları arasında kalır.
Dergimizin 3. sayısına uzun emeklerin neticesinde hazırladıkları makaleleri katkı yapan
meslektaşlarımıza ve kıymetli zamanlarını ayırarak hakemlik yapan akademisyenlere teşekkür ederiz.
FROM EDITORS
Dear colleagues,
As the editorial board, we are honored to present the third issue of our journal, which started its
publication life for scientific contribution to the common style and concept unity in the field of Ancient
History.
Nowadays, while humanity is struggling with an epidemic caused by a virus called Covid-19, our
country is taking measures to prevent this epidemic from spreading. Human history, which has witnessed the
transformation of infectious diseases into epidemics hundreds of times, tries to fight a more scientific and
prepared struggle in this epidemic. The ancient people considered the epidemic diseases as the punishment of
the gods and today, people try to find scientific solutions. Despite this belief in punishment, they hoped the
gods to eliminate outbreaks and heal diseases. Sin-iddinam, the King of Larsa in Mesopotamia, said to his
gods, “The disease has usurped me. My illness is like dark darkness, not invisible to people. Physicians could
not cure this, they would not be in trouble.” Hittite King in Anatolia Mursili II, has begged with the words,
“Gods, my lords, I offer you sacrifices to save my country from the plague. Take these sorrows out of my
heart, take these fears out of my soul. “ Besides, Mursili II, tried to persuade the gods with the words “if (the
gods) do not remove the epidemic and if the deaths continue, the servers of sacrificial bread and sacrificial
drink, which are already low, will die and will not serve for you again for you.”Even these two examples will
be enough to show the history of epidemic diseases as a source of fear for humanity. We hope that this
epidemic caused by Covid-19 will soon end and remain among the dusty pages of history.
We would like to thank our colleagues who contributed to the 3rd issue of our journal with their
articles and the academics who are took part as referees by taking their precious time.
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