EDİTÖRLERDEN
Kıymetli meslektaşlarımız,
Eskiçağ Tarihi araştırmacıları için ortak bir çalışma platformu meydana getirmeyi amaçlayan
Oannes Dergisi, alanımıza makaleler sunabilmek için yayın hayatına başlamıştır. Eskiçağ Tarihi alanında
çalışan akademisyenler ve akademisyen adayları çoğunlukla sosyal bilimler alanının tamamına hitap eden
dergilerde makalelerini yayınladıkları için hem genel bir metot birliği yakalanamamakta hem de alanında
uzman hakemler tarafından çalışmaları değerlendirilememektedir. Akademik anlamda ortaya çıkan bu
sorunların bir nebze aşılabilmesi için Eskiçağ Tarihi alanında uzman akademisyenlerin hakem olarak yer
aldığı dergimizin yazarlarımızın, hakemlerimizin ve okurlarımızın katkısıyla gelişeceğine inanmaktayız.
Herhangi bir kurumdan destek almayan ve sponsoru bulunmayan dergimizde özgün, tarafsız ve bütün
araştırmacılara açık bir yayın politikası izleyeceğiz. Eskiçağ Tarihi alanında çalışan tüm akademisyenleri,
dönemsel ve bölgesel farklılıkların ötesinde bir bütün halinde görerek, ülkemize bilimsel manada hizmet
etmeyi öncelikli amaç olarak belirlemiş durumdayız. Bu ilk sayımızda dergimize çalışmalarını gönderen
araştırmacılara ve kıymetli zamanlarını ayırarak hakemlik yapan akademisyenlere teşekkür ederiz.

FROM EDITORS
Dear colleagues,
The Oannes Journal, which aims to create a common working platform for the researchers of
Ancient History, has started its publication life in order to present articles in our field. Since
academicians and candidates academicians working in the field of Ancient History mostly publish their
articles in journals that appeal to the entire social sciences field, both a general method unity cannot be
captured and their studies cannot be evaluated by expert referees. In order to overcome some of these
problems in the academic sense, we believe that our journal, which includes academics who are experts
in the field of Ancient History, will develop with the contribution of our writers, referees and readers. In
our journal that does not receive any support from any institution and does not have any sponsorship, we
will pursue a broadcasting policy that is original, impartial and open to all researchers. By seeing all
academicians working in the field of Ancient History as a whole beyond the seasonal and regional
differences, we have determined to serve our country in scientific sense as the primary goal. In this first
issue, we would like to thank the researchers who have sent their work to our journal and the
academicians who made the arbitration period by separing their precious time.

OANNES
Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi / International Journal of Ancient History
Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1, Mart / March 2019 - Samsun

