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            Sayin Okuyucular, 

 

Bu yılın son sayısını size sunarken 

20. sayıyı da geride bırakmış oluyoruz. 

Daha önce Prof.Dr. M. Hakan Yavuz’un 

oluru ile bu sayının Balkanlar özel sayısı 

olarak kendisinin misafir editörlüğünde 

çıkarılacağını ilan etmiştik ancak bu sayının 

hazırlanması aşamasında kendisine 

ulaşmamız mümkün olmadı.  O yüzden bu 

sayıyı Prof. Dr. Osman Köse ve Doç Dr. 

Tamer Balcı’nın ortak editörlüğünde 

çıkarıyoruz. 

2013 yılı History Studies için çok 

yoğun bir yıl olarak geçti.  Bu yılda, birisi 

Prof. Dr. Halil İNALCIK armağanı, ikisi 

Lozan ve Balkanlar özel sayıları olmak 

üzere toplam 6 sayı yayınladık. Bu yoğun 

çalışmanın yanında Canik Belediyesi ile 

beraber “Samsun/Canik  ve Değerleri” 

konulu III. Canik Sempozyumu’nu icra 

ettik. 2012 yılında yaptığımız 

sempozyumda sunulan bildirileri ise “Tarih 

Boyunca Karadeniz Ticareti ve 

Canik/Samsun” adıyla kitaplaştırdık ve 

Canik Belediyesi’nin kültür yayınları 

arasından çıkararak sizlerin istifadesine 

sunduk.  

Samsun’da History Studies yönetim  

kurulu olarak yaptığımız toplantıda 2014 

yılının yayın periyodunu da belirledik. 2014 

yılında toplam 4 sayı çıkarmayı 

planlamaktayız. Bu sayıların bir tanesini 

tarih alanına büyük hizmetler etmiş bir 

değerli bilim adamı adına çıkaracağız. 

Bunun yanında gerek duyulması halinde ek 

sayılar da çıkarabileceğiz. Her sayıda 

yayınlanacak makale sayısı ise 15 adeti 

geçmeyecektir. 

Balkanlar konusuna ayırdığımız bu 

sayıda 8’i Balkanlar, 5’i muhtelif konular ve 

ikisi de kitap tanıtımı olmak üzere toplam 

15 yazı bulunmaktadır. Bu sayıya 

çalışmaları ile değer katan Sayın Liliana 

Boscan Altın, Ümit Çelik, Mustafa Çolak, 

Huriye Emen, İlker Erkan, Hasan Ş. 

            Dear Readers, 

             As we present you the last issue of 

the year we leave behind 20 issues of the 

journal. Earlier this year, after consultation 

with Prof. Dr. M. Hakan Yavuz, we 

announced that this special issue on the 

Balkans would be published with his guest 

editorship, but despite our several attempts 

we could not reach him during the 

preparation of this issue. Thus, we publish 

this issue with the joint editorship of Prof. 

Dr. Osman Köse and Associate Prof. Dr. 

Tamer Balcı. 

              2013 was a very productive year 

for History Studies. In 2013 we published 6 

issues one of which was a commemorative 

issue in honor of Prof. Dr. Halil İnalcik and 

two special issues on the Lausanne 

Conference and the Balkans. Also in 

collaboration with Canik Municipality, 

History Studies organized the Third Canik 

Symposium themed on Samsun/Canik and 

Its Values. Furthermore, the Proceedings of 

the 2012 Canik Symposium “Black Sea 

Trade Throughout History and 

Canik/Samsun.” was published by the 

Canik Municipality Culture Publications. 

In its last meeting in Samsun the History 

Studies editorial board decided on the 2014 

publication agenda. We will publish 4 

issues in 2014 one of which will be a 

commemorative issue dedicated to a 

distinguished history professor. In case a 

need emerges we may publish additional 

issues. We will publish no more than 15 

articles in an issue. 

                 In this Balkans-themed issue we 

publish eight articles on the Balkans, five 

articles on various subjects and two book 

reviews. We thank the authors of this issue; 

Liliana Boscan Altın, Ümit Çelik, Mustafa 

Çolak, Huriye Emen, İlker Erkan, Hasan Ş. 

Haştemoğlu,  Serap İnci, Mehmet Kaya, 

Bünyamin Kocaoğlu, Mehmet Köseoğlu, 

Miloš Lukovic, Ömer Metin, Cengiz Mutlu, 
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Haştemoğlu,  Serap İnci, Mehmet Kaya, 

Bünyamin Kocaoğlu, Mehmet Köseoğlu, 

Miloš Lukovic, Ömer Metin, Cengiz Mutlu, 

Tuncay Öğün,  Kemal Saylan, Alfina 

Sibgatullina, Mustafa Şahin ve Serap 

Toprak’a teşekkür ediyoruz. 

Yine bu sayıdaki makalelerin 

hakemlerine gönülden teşekkürü bir borç 

biliyoruz. 

Tüm History Studies camiasina 

şimdiden mutlu yıllar diliyor, 2014 yılının 

verimlilik, mutluluk ve huzur getirmesini 

temenni ediyoruz, 

 

Saygılarımızla, 

 

                                                

            Prof. Dr. Osman KÖSE  

            Doç. Dr. Tamer BALCI                

Kasım 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuncay Öğün,  Kemal Saylan, Alfina 

Sibgatullina, Mustafa Şahin and Serap 

Toprak. We also thank to the referees of this 

issue for their volunteer work. 

              We wish a happy new year to all 

History Studies family and hope that 2014 

will bring you all productivity, happiness 

and peace. 

 

             Best regards, 

 

             Prof. Dr.Osman KÖSE 

             Associate Prof. Dr.Tamer BALCI 

 

  

 

 

 

 


