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EDİTÖRDEN  

 

 

 

 

Merhaba, 
  

Dergi çıkarmak ve bunu periyodik olarak devem ettirmek kolay bir iş değildir. Sizlerle 

bu zorlukları aşarak 24 sayıyı geride bırakırken bu gün 25. sayımızı yayınlıyoruz. Bu başarı, 

dergide gönüllü olarak görev alan arkadaşlarımız kadar siz değerli araştırmacı ve okuyucu 

dostlarımıza da aittir. Bu vesileyle 25 sayıyı yayınlarken sizlere teşekkür etmenin bir gönül 

borcu olduğuna inanıyorum. 

 Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da araştırmacılarımızın birbirinden önemli 

çalışmaları bulunmaktadır. Bu sayıda geneli Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

değişik evrelerine ait 14 makale ve bir de kitap tanıtımı yer almaktadır. Çok değerli çalışmaları 

ile bu sayının çıkmasına katkıda bulunan değerli araştırmacılar Mustafa Akkaya, Kadir 

Arslanboğa, H. Ahmet Arslantürk, Cengiz Atlı, Mithat Aydın, Çağatay Benhür, Zeynep Oral 

Çakmakçı, Sabit Dokuyan, Ali Kaşıyuğun, Mustafa Çolak, Nuray Özdemir, Sadiye Tutsak, Ali 

Rıza Yağlı, Serkan Yazıcı, Mehmet Ali Yıldırım, Ahmet Yiğit ve Necati Çavdar’a teşekkür 

ediyorum.  

 Yine bu vesileyle, makaleleri uzun emekler sarfederek değerlendiren, hakemlik yapan 

akademisyenlerimize de teşekkür ediyoruz. 

 Emeği geçen herkes bizim için kıymetlidir. 

 Gelecek sayıda görüşmek ümidiyle, 

 Saygılarımla, 

 Prof. Dr. Osman KÖSE 

   Editör 
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FROM EDITOR  

 

 

 

 

Dear readers, 

 

Publishing and maintaining a journal is  challenging work. We have left the 24th issue 

behind we are happy to present you the 25th issue of our journal. This success has been 

achieved with the hard voluntary work of our colleagues and friends and with the interest of 

our readers. I thank all those helped us to reach the 25th issue of History Studies.   

We have many valuable studies in this issue. We present you fourteen articles about 

Byzantine, Ottoman and modern Turkish history and a book review. I thank the contributors in 

this issue; Mustafa Akkaya, Kadir Arslanboğa, H. Ahmet Arslantürk, Cengiz Atlı, Mithat 

Aydın, Çağatay Benhür, Zeynep Oral Çakmakçı, Sabit Dokuyan, Ali Kaşıyuğun, Mustafa 

Çolak, Nuray Özdemir, Sadiye Tutsak, Ali Rıza Yağlı, Serkan Yazıcı, Mehmet Ali Yıldırım, 

Ahmet Yiğit and Necati Çavdar. 

I also thank the referees of articles for their help. Anyone who contributed is valuable 

to us. 

Looking forward to meeting again in the next issue. 

Sincerely,  

 

                                                                                                              Prof. Dr. Osman KÖSE 

      Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 


