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Değerli okuyucular, 

 

Yeni bir yıla girerken bu yılın ilk 

sayısı ile karĢınızdayız. 2013 yılının History 

Studies Dergisi için çok yoğun geçecek bir 

zaman diliminin olacağını bu vesileyle 

belirtmek istiyorum. 

Daha önceki yıllardan farklı olarak 

2013 yılında altı sayı çıkarmayı hedeflemiĢ 

bulunuyoruz. Yılın ilk sayısını Ģimdi 

yayınlıyoruz. Bu sayıda ilk çağlardan Modern 

zamana kadar Türk ve dünya tarihini konu 

alan 22 makale bulunmaktadır. Değerli 

çalıĢmalarıyla bu sayıya renk katan sayın 

Serpil Aydos, Yüksel Bayıl, Yasemin 

Beyazıt, Erkan Cevizliler, Süleyman Demirci, 

Fatih Demirel, Levent Düzcü, Ġlhan Ekinci, 

BarıĢ Ertem, BarıĢ Gür, Merak Hakman, 

Jordan Ġliev, Murat Kara, Bünyamin 

Kocaoğlu, Fahri Maden, Tarık Özçelik, Emin 

Özdemir, Mustafa ġanal, Ebru Uncu, Yenal 

Ünal, AyĢe Yarar ve Süheyla Yenidünya’ya 

teĢekkür ediyoruz.  Ayrıca Metin Aksoy, 

Mustafa Gencer, Stephen Nellenschulte ve 

Suat Kaymak’ın tanıttığı üç kitap ile Alev 

Gözcü’nün 19-22 Ekim 2012 tarihinde 

History Studies Dergisi ve Canik Belediyesi 

ile ortaklaĢa düzenlediği “ Tarih Boyunca 

Karadeniz Ticareti ve Canik” konulu 

sempozyumun değerlendirmesi 

bulunmaktadır. Söz konusu arkadaĢlarımıza 

da bu çalıĢmalarından dolayı teĢekkür 

ediyorum. 

2013 yılında çıkacak olan diğer 

sayılarımız hakkında da sizlere bilgi vermek 

istiyorum. Mart 2013’te çıkacak olan 13. 

Sayı, Türkiye ve Dünyanın en büyük tarihçisi 

Prof. Dr. Halil ĠNALCIK adına armağan 

olarak çıkacaktır. Bu sayının misafir 

editörlüğünü Türk Tarih Kurumu BaĢkanı 

Prof. Dr. Metin HÜLAGU yapacaktır. 

Armağan özel sayısı için makale kabulü 

devam etmektedir. Armağan özel sayısı, daha 

sonra sizlere duyurulacak olan bir tarihte 

Ankara’da düzenlenecek olan bir programda 

Prof. Dr. Halil ĠNALCIK hocamıza takdim 

edilecektir. 

Temmuz 2013 tarihinde çıkacak olan 

Dear Readers, 

 

As we start a new year, we are happy to 

present you the first issue of this year. 2013 

will be a very eventful year for History 

Studies. 

In 2013 we will make an exception 

and release six issues. In this issue, we 

present you 22 articles about Turkish and 

world history from the first centuries to 

modern times. We are very thankful to the 

authors for their contributions to this issue. 

The authors in this issue are Serpil Aydos, 

Yüksel Bayıl, Yasemin Beyazıt, Erkan 

Cevizliler,  Süleyman Demirci, Fatih Demirel, 

Levent  Düzcü, Ġlhan Ekinci, BarıĢ Ertem, 

BarıĢ Gür, Merak Hakman, Jordan Ġliev, 

Murat Kara, Bünyamin Kocaoğlu, Fahri 

Maden, Tarık Özçelik, Emin Özdemir, 

Mustafa ġanal, Ebru Uncu, Yenal Ünal, AyĢe 

Yarar ve Süheyla Yenidünya. In addition, we 

publish three book reviews by Metin Aksoy, 

Mustafa Gencer, Stephen Nellenschulte and 

Suat Kaymak and a review by Alev Gözcü of 

“The Black Sea Trade and Canik Through 

History” symposium, which was jointly 

organized by History Studies and Canik 

Municipality on 19-22 October 2012. I also 

thank to these colleagues for their works. 

I would like to give information about 

the forthcoming issues for 2013. The 13
th
 

issue, which will be released in March 2013, 

is dedicated to one of the most prominent 

Turkish historians, Prof. Dr. Halil INALCIK. 

The President of the Turkish Historical 

Society, Prof. Dr. Metin HÜLAGU, will be 

the guest editor of this issue. We are currently 

accepting articles for this special issue. After 

the publication of the tributary issue, we will 

present it to Prof. Dr. Halil INALCIK in a 

special program in Ankara. The time and 

place of the event will be announced once it is 

scheduled. 

We will dedicate the July 2013 (15
th
 

issue) to the Treaty of Lausanne for its 90
th
 

anniversary. Prof. Dr. Kemal ARI from 

Dokuz Eylül University and Assoc. Prof. Dr. 

Bünyamin KOCAOĞLU from Ondokuz 
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15. sayıyı ise bu yıl 90. Yıl dönümü olan 

Lozan AntlaĢması’na ayırdık. Merkezi 

Ankara’da bulunan ve Lozan Konferansı’nda 

Türk delegasyonunun baĢkanı olan Ġsmet 

ĠNÖNÜ adına kurulan Ġnönü Vakfı ile 

ortaklaĢa olarak yayınlanacak olan “90. 

Yılında Lozan” konulu özel sayının misafir 

editörlüklerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Kemal ARI ve Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bünyamin 

KOCAOĞLU yapacaklardır. Lozan özel 

sayısı da yayınlandıktan sonra daha sonra 

duyurulacak olan bir tarihte Ankara’da 

düzenlenecek olan bir programda basına 

tanıtılacaktır. 

24 – 26 Ekim 2013 tarihleri arasında 

ise Samsun – Canik Belediyesi ve Hisrtory 

Studies Dergisi ortaklaĢa olarak Samsun’da “ 

Canik – Samsun ve Değerleri” konulu 

uluslararası III. Canik Sempozyumu’nu 

düzenleyecektir. 2012 yılında olduğu gibi 

geniĢ bir katılımın olmasını umduğumuz 

sempozyumun duyuruları yakın zamanda 

yapılacaktır. Siz değerli tarihçilerimizi bu 

bilimsel etkinliğe davet ediyoruz. Bu 

vesileyle 2012 yılında tertip ettiğimiz “Tarih 

Boyunca Karadeniz ve Canik” konulu 

sempozyumda sunulan bildirileri Mart ayı 

içinde kitap olarak sizlerin istifadesine 

sunacağımızı Ģimdiden müjdelemek 

istiyorum. 

Bu yılın son sayısı olacak olan 17. 

Sayıyı ise Balkan SavaĢlarına ayırdık. En kısa 

zamanda duyurusunu yapacağımız bu özel 

sayının misafir editörlüğü Amerika’da Utah 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Hakan 

YAVUZ tarafından yapılacaktır.  Bu sayının 

da basımı yapıldıktan sonra yine Ankara veya 

Ġstanbul’da yapılacak olan bir etkinlikle 

tanıtımı yapılacaktır. Bu konudaki duyurular 

daha sonra yapılacaktır 

Çok yoğun geçecek olan bu yılda 

katkı yapacak olan tüm arkadaĢlarımıza 

Ģimdiden teĢekkür ediyorum. Her sayının 

sizlerin huzuruna çıkması kabul edilmelidir ki 

büyük emek istemektedir. Bu vesileyle 

yazarlarımıza ve her sayıda adları duyurulan 

hakemlerimize çok teĢekkür ediyorum. Her 

sayının Ġngilizce baĢlık, anahtar kelimeler, 

Mayıs University will be the co-guest editors 

of this special issue. We will release this 

special issue, entitled “Lausanne in its 90
th
 

Anniversary” in collaboration with the Ġnönü 

Foundation centered in Ankara. The Inönü 

Foundation was established to honour Ġsmet 

Ġnönü, the head of the Turkish delegation at 

the Lausanne Conference. The special issue 

will be released online through 

www.historystudies.net and it will be 

published in collaboration with Ġnönü 

Foundation. The publication will be presented 

to the press at a special event in Ankara at a 

future date.  

Once again History Studies and 

Samsun–Canik Municipality will jointly 

organize The Third International Canik 

Symposium “Canik-Samsun and Their 

Values” in Samsun on October 24-26, 2013. 

As in previous years, we are expecting a large 

number of participants in the symposium. 

Soon we will announce the Call for Papers for 

the symposium. Selected presentations of the 

conference will be published after the 

symposium. Here I should mention that we 

are preparing the proceedings of the 2012 

symposium “The Black Sea and Canik 

through History” for publication and it will be 

published in March 2013. 

Another special issue for this year 

will be published in October (17
th
 issue) and 

will be dedicated to the Balkan Wars. Prof. 

Dr. Hakan YAVUZ of the University of Utah 

will be the guest editor of this special issue. 

Soon we will release the Call for Papers. We 

will present this issue at a special event after 

the publication. Time and place of this event 

will be announced through our website. 

I wish in advance to thank all of our 

colleagues for their contributions in the busy 

year ahead of us. Preparation and publication 

of every issue requires times and dedication. 

On this occasion I thank the referees, the 

authors and Assoc. Prof. Dr. Tamer BALCI 

and Assoc. Prof. Dr. Christopher L. MILLER 

from the University of Texas-Pan American 

because of the proofreading for the English 

texts, titles, keywords, abstracts. In addition, I 

thank Asst. Prof. Dr. M. Bilal ÇELĠK from 

http://www.historystudies.net/
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özetler ve varsa metinlerini tek tek kontrol 

ederek hatasız yayınlanmasını sağlayan 

Amerika’da Texax Üniversitesi’nden Doç. 

Dr. Tamer BALCI ve Doç. Dr. Christopher L. 

MĠLLER’e teĢekkür ediyorum. Yine bu 

vesileyle Sakarya Üniversitesi’nden Yrd. 

Doç. Dr. M. Bilal ÇELĠK’e çok teĢekkür 

ediyorum. 

Bir sonraki sayıda görüĢmek 

dileğiyle,                                     

 Saygılarımla, 

 

 Doç. Dr. Osman KÖSE    

  

  

 

 

the Sakarya University for his contributions. 

 

With all respects, 

 

Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE 

 

 
 

 


