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EDİTÖRDEN  

 

 

 

 

Değerli okuyucular, 

 

2014 yılının ilk ve dergimizin ise 21. sayısı ile karşınızdayız. Dergimizin şekil ve 

yayın akışında yenilikler yaptığımızın bu yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 

Daha önceki sayılarımızda da belirttiğimiz üzere geçen yıl çok yorucu bir çalışma 

süreci geçirdik. Çıkardığımız 6 sayı ve düzenlediğimiz uluslararası sempozyumla sizlerle 

beraber bu süreci yaşadık. Geçen yıl yaptığımız toplantıda bu yılın yayın politikasını 

belirledik. Buna göre 2014 yılında biri armağan özel sayısı olmak üzere 4 sayı çıkarmayı 

hedefledik. Fakat bununla beraber ihtiyaç olması halinde ilave sayılar yayınlayabileceğiz. İki 

yılıdır sürdürdüğümüz Türk tarihine büyük hizmetleri olmuş bir hocamız adına bir özel sayı 

çıkarma geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. 2014 yılı Nisan sayısını bu amaçla özel 

armağan özel sayısı olarak tahsis ettik ve duyurusunu da yaptık. Bu nedenle History Studies 

dergisi olarak 2014 yılında, Türk tarihine çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle büyük katkılar 

sağlayan değerli hocamız Prof. Dr. Şerafettin TURAN adına armağan özel sayısı 

yayınlayacağız. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. 

Bu sayıda iki tanesi kitap tanıtımı olmak üzere 15 makale bulunmaktadır. Değerli 

çalışmaları ile dergimizin şekillenmesine katkıda bulunan Ahmet Emin Osmanoğlu, Andrew 

Szanajda, Ayşe Değerli, Beyazit Akman, İlhan Türkmen, Ö. Kürşat Karacagil, Mehmet Ali 

Karaman, Mehmet Aydın, Mustafa Çolak, Nurettin Hatunoğlu, Özen Tok, Sevgi Dönmez, 

Tahir Sevinç, Yakup Yılmaz ve Cüneyt Güneş’e teşekkür ediyorum. Yine bu sayıda 

yayınlanan makaleleri değerlendiren ve hakemlik yapan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. 

Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum. 

Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle, 

 

 Selam ve sevgilerimle, 

                                                                     Prof. Dr. Osman KÖSE   

                                                                                                                Editör 
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FROM EDITOR  

 

 

 

 

Dear Readers, 

 

We are happy to present you the first issue of 2014 and the 21
st
 issue of the journal. 

We hope the new year will help us to improve History Studies further as we initiate some 

crucial changes in the journal in terms of configuration and streaming.  

Last year was a very active year in which we released six issues and organized an 

international symposium. As decided in the last Editorial Board meeting we revised our 

editorial policy. In 2014, we are planning to publish four issues, one of which will be a 

tributary issue. In this framework, we will dedicate the April 2014 issue to Prof. Dr. Şerafettin 

TURAN who has helped to raise many historians and taught many students. We welcome your 

valuable works for this tributary issue. 

In the current issue, we present you 13 articles and 2 book reviews. I am thankful to 

Ahmet Emin Osmanoğlu, Andrew Szanajda, Ayşe Değerli, Beyazit Akman, İlhan Türkmen, Ö. 

Kürşat Karacagil, Mehmet Ali Karaman, Mehmet Aydın, Mustafa Çolak, Nurettin Hatunoğlu, 

Özen Tok, Sevgi Dönmez, Tahir Sevinç, Yakup Yılmaz and Cüneyt Güneş for their valuable 

contributions. I also thank to all referees and other contributors who have prepared this issue. 

 

Hope to meet you in the next issue, 

Sincerely Yours, 

 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Editor 

 


