EDİTÖRLERDEN
Kıymetli meslektaşlarımız,
Türkiye’de yapılan Eskiçağ Tarihi çalışmalarına ortak bir platform olabilmesi için yayın hayatına
başlayan dergimizin ikinci sayısını sunmaktan editörler kurulu olarak onur duyuyoruz. Dergimizin ilk
sayısında vurguladığımız değerleri ve çabaları her çıkan sayımızla birlikte daha belirgin hâle getireceğimiz
inancındayız. Dergimizin Eskiçağ Tarihine hasredilmiş olmasının bilimsel yöntem konusunda üslûp ve dil
birliğini sağlamaya dönük kazanımlara kapı açacağına ilk sayımızda işaret etmiştik. Bu sayımızda yer alan
makalelerin bu anlamda bilim dünyamıza önemli kıymetler getireceği görüşündeyiz. Dergimizin ikinci
sayısının ekseriyeti Eskiçağ Tarihinin farklı dönemlerinde söz sahibi hocalarımızın yöntembilim alanında
yapmış oldukları çalışmalardan meydana gelmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz yöntem birliği arayışlarımızın
akılda tutularak söz konusu çalışmaların değerlendirilmesini salık veriyoruz. Bu sayımızda dergimize
çalışmalarını gönderen araştırmacılara ve kıymetli zamanlarını ayırarak hakemlik yapan akademisyenlere
teşekkür ederiz.

FROM EDITORS
Dear colleagues,
As the editorial board, we are proud to present the second issue of our journal which began its
publishing life to present a common platform for ancient history studies. We believe that we will make the
values and efforts emphasized in the first issue of our journal more prominent with each issue. In our first
issue, we pointed out that our journal's dedication to Ancient History would open the door to achievements in
terms of scientific unity of style and language. We believe that the articles in this issue will bring important
values to our scientific world in this sense. The majority of the second issue of our journal consists of the
works of our professors who have a say in different periods of Ancient History in the field of methodology.
We propose that these studies should be evaluated in mind with our search for methodological unity
mentioned above. In this 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.
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