
Merhaba, 

Uluslar arası bir tarih dergisi çıkartmak, 

uzun soluklu bir işe girişmek ve bazı fedakârlıklara 

katlanmaya hazır olmak demektir. Bu bakımdan 

derginin bilim çevrelerince kabulü ve benimsenmesi 

uzunca bir süre gerektirmekte ve derginin kalitesi de 

yayın sürecindeki titizliğe bağlı olarak kendisini 

göstermektedir. History studies dergisi ülkemizdeki 

araştırmacıların rağbet gösterdikleri bir dergi olduğu 

gibi çeşitli ülkelerden bilim adamlarının yazılarını 

da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu durum 

derginin uluslar arası alanda da izlenmesi ve 

benimsenmesi açısından önemli işaretler olarak 

kabul edilmelidir. 

Misafir editörlüğünü üstlendiğim derginin 

bu sayısında 21 makale, bir çeviri, dört tane kitap 

tanıtma yazısı bulunmaktadır. Telif yazıların 

birincisinde İhsan Burak Birecikli, Batı’nın 

yükselişi ve modernleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin 

modernleşme algısı üzerinde durmakta, Osmanlı 

aydınlarının düşüncelerine çeşitli araştırmalardan 

yararlanarak yer vermektedir. İsmail Bülbül’ün 

makalesi ise tarih açısından az araştırılmış buna 

karşın çok önemli bir coğrafyadaki gelişmelerle 

ilgilidir. Dağıstan ve İdil-Hazar Ticaret Yolu’nu 

konu olarak işleyen İsmail Bülbül’ün araştırması, 

XVII. yüzyılda Kafkasya’daki Osmanlı, İran ve 

Rusya üçgenindeki bölgesel gelişmelere ışık tutacak 

niteliktedir. Nurgül Bozkurt’un çalışması Dazkırı 

Kazası’na bağlı bir köy olan Bolatlı’nın XIX. yüzyıl 

ortalarında sosyo-ekonomik yapısını incelemektedir. 

Gülay Karadağ Çınar ise makalesinde Muhammed 

Han Şibanî ile Şah İsmail arasındaki yazışmalar 

temelinde Özbek - Safevî karşıtlığını ele almaktadır. 

Hem Özbek hem de Safevî tarihi ile ilgilenenler 

açısından ilgi çekici bir makale olarak gösterilebilir. 

Murat Gökhan Dalyan Nasturiler 

hakkındaki çalışmasında hem bu topluluk hakkında 

bilgi vermekte, hem de XIX. yüzyılda Nasturilerde 

sağlık alanındaki durumu ve ağırlıklı olarak tıbbî 

folkloru incelemektedir. Tarihin yapısı ve tarih 

okulları ile ilgili çalışma ve çeşitli kitap 

tanıtımlarının da yer aldığı derginin bu sayısında 

Didem Delice’nin yazısı Annales Okulu ve 

Ricoeur’un eleştirisi üzerinedir. Genellikle çeviri 

olarak gördüğümüz bu alandaki yayınların yanında 

telif düzeyinde bir makalenin ortaya konulması 

sevindirici bir adım olarak kabul edilmelidir. 

Alpaslan Demir, XVI. yüzyılda Bayburt’a bağlı 

Koğans nahiyesi üzerinde durmakta, bu nahiyenin 

nüfus ve yerleşim yapısını ele almaktadır. Faruk 

Doğan, Midilli’de başlayıp İstanbul’da devam eden 

bir davayı ele almakta, bu dava çerçevesinde 

adaletin işleyiş sürecini sorgulamaktadır. Makale 

Ümmügülsüm Hanım’ın yaptığı hukuk mücadelesi  

Dear all, 

Publishing an international history journal 

means setting to a long running work and being ready 

to make some sacrifices. In this respect, recognition 

and acceptance of the journal by the scientific circles 

require a quite while and also depending on the 

accuracy of its publication process, quality of the 

journal. Journal of History studies is a highly 

demanded journal by the researchers in our country and 

involves the articles of scientists from various countries 

as well. This should be regarded as significant sings for 

being monitored and accepted in international arena. 

The journal which I have undertook its guest 

editor involves 21 articles, one translation, and four 

book reviews. The first research article belongs to 

Ihsan Burak Birecikli who emphasizes on the 

modernization perception of the Ottoman State with the 

rise and modernization of the West and includes the 

thoughts of Ottoman intellectuals by referring various 

researches. And the article of İsmail Bülbül is on an 

area which has not been studied much but it is about 

the developments in an important geography. The 

research of İsmail Bülbül on Dagestan and Volga-

Caspian Trade Route is such as to shed light on the 

regional developments in Ottoman, Iran and Russia 

triangle in Caucasus in 17
th

 century. The study of 

Nurgül Bozkurt analyzes the socio-economic structure 

of Bolatlı -a village connected to Dazkiri District- in 

the mid-19
th

 century. Gülay Karadağ Çınar tells of 

Uzbek-Safavid contrast based on correspondences 

between Muhammad Khan Shibani and Shah Ismail. It 

can be regarded as an interesting article for the ones 

who are interested in both Uzbek and Safavid histories.  

In his article on the Nestorians, Murat Gökhan 

Dalyan both gives information on this society and 

studies on the conditions of the Nestorians in 

healthcare field and mainly medical folklore in 19
th

 

century. In this volume of the journal which includes 

researches on the structure of history and history 

schools and various book reviews, the article of Didem 

Delice is on the Annales School and Ricoeur’s 

criticism. In addition to the publications in this field 

which are generally seen in translation, presenting an 

article at a research level should be regarded as a vital 

step. Alpaslan Demir emphasizes on Kogans sub-

district in Bayburt in 16
th

 century and tells of the 

population and settlement structure of this sub-district. 

Faruk Doğan mentions on a case beginning from 

Mytilene and continuing in Istanbul and examines 

running process of justice within the frame of this case. 

The article is such as to make important contributions 

to women history within the scope of the legal struggle 

carried out by Ümmügülsüm Hanım.  
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çerçevesinde kadınlar tarihine de önemli katkılar 

sağlayacak niteliktedir. 

Balkanlar tarihinin ülkemiz açısından da 

önemi büyüktür. Geçen yüzyıldaki kaynayan kazan 

hüviyetinde bir bölge olan Balkanlar ile ilgili tarih 

çalışmalarının önemli bir boyutunu ele alan Albina 

Dranqoli’nin çalışması da alandaki araştırmacıların 

dikkatini çekecek yapıdadır. Kosova meselesine de 

temas edilen bu makalenin Türk araştırıcılar 

tarafından değerlendirilmesi gerektiği açıktır. 

Cumhuriyet Tarihinin değerli araştırmacılarından 

biri olan Mehmet Evsile, makalesinde gizli celse 

zabıtlarından yararlanarak cephe gerisindeki 

güvenlik problemini ortaya koymaktadır. Osmanlı 

döneminde Cezayir-Portekiz ilişkilerini ele alan 

Cezayirli araştırmacı Adelkader Fkair’in makalesi 

Osmanlı tarihini de ilgilendirmesi yönüyle de dikkat 

çekicidir. Balkanlar ile ilgili bir çalışma da Metin 

Ziya Köse’ye aittir. Bu makalede Dubrovnik 

Cumhuriyeti’nin Hersek ile ilişkileri ve Osmanlı 

Devleti’nin Dubrovnik’e karşı politikası iki yazışma 

temelinde incelenmiştir. Marco Mitto, Venedik ve 

Arap kaynaklarını kullanarak Mısır Memluklarının 

Portekiz ile Hint Okyanusu’ndaki mücadelelerini 

ele almış, iki farklı bakış açısını da çalışmasında 

yansıtmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin 

önemli yerleşim yerlerinden biri olan Akşehir 

Kazası’nın sosyal ve iktisadî durumuna dair bazı 

tespitleri ihtiva eden Volkan Ertürk’ün çalışması 

hac yolu menzilindeki bir kaza olması bakımından 

ayrı bir önem taşıyan Akşehir’in tarihine ışık 

tutması bakımından önem taşımaktadır. Az işlenen 

bir konuyu, köle ticaretini, Zübeyde Güneş Yağcı 

ele almıştır. Gümrük defterine dayanarak köle 

ticareti konusunu ele alan Yağcı, Karadeniz köle 

ticaretinin tarihine yeni bilgiler eklemektedir. 

Ahmet Gündüz ise Bekdik boyundan hareketle 

Kırşehir –Aksaray arasındaki bir yerleşim yeri olan 

Bekdik Köyünü gelenekleriyle incelemektedir. 

Kafkas Üniversitesi’nden öğretim üyesi Jülide 

Akyüz Onat, 18. yüzyılda Amasya kazasına tahmil 

olunan vergileri işlemekte, Muhammed Harzallah, 

19. Yüzyılın ortasında İrlanda’da toprak sahipleri ile 

ilgili yazısında Avrupa tarihinden bir örnek 

sergilemektedir. Cabir Doğan, Tanzimat’ın taşrada 

uygulanması ve tepkilerini Van örneğinde 

incelemektedir. Yürütülen faaliyetlerin İstanbul 

dışında hangi zorluklarla karşılaştığının 

bilinmesinin okuyucular için de cazip olacağını 

düşünmekteyiz. Fatma Tombak ise geçen yüzyılın 

dünya devlerinden biri olan Sovyetler Birliği’nin 

İslamiyet karşısındaki tutumunu birkaç yönden el 

almaktadır. Selman Yaşar güncelliği devam eden bir 

olayın, Kubilay olayının, bir boyutunu, Kubilay 

Anıtını incelemekte ve anıtın yapılışı ve özellikleri 

ile ilgili bilgi vermektedir. Kıbrıs sorunun bir 

History of the Balkans is important for our 

country. The study of Albina Dranqoli, who tells of an 

important dimension of history studies related with 

Balkans having had a hot spot identity in last century, 

also has a structure which will take attention of the 

researchers in this field. It is clear that the article which 

also touches upon Kosovo issue is required to be 

reviewed by Turk researchers. By referring to secret 

assembly records in his article, Mehmet Evsile, who is 

one of the noteworthy researchers of History of the 

Republican Period, puts forth security problems behind 

the front line. The article of Algerian researcher 

Adelkader Fkair on the Algerian-Portugal Relations in 

the Ottoman period is interesting as it concerns the 

Ottoman history as well. Metin Ziya Köse also writes 

an article on Balkans. In this article, the relations of 

Dubrovnik Republic with Herzegovina and the policy 

of Ottoman State against Dubrovnik are examined at 

the base of two correspondences. By using the sources 

of Venice and Arab, Marco Mitto tells of the struggle 

of Egyptian Memluks with Portugal in the Indian 

Ocean and reflects two different perspectives in his 

study. The study of Volkan Ertürk which involves 

some determinations on the social and economic 

conditions of Akşehir district -one of the important 

settlements in the Ottoman State in the 16
th

 century- is 

important as it sheds light on Akşehir history which has 

a particular importance because of being a district in 

pilgrimage route. Zübeyde Güneş Yağcı tells of a less 

studied subject that is to say slave trade. Depending on 

customs records Yağcı, who mentions on slave trade, 

adds new information to the Black Sea slave trade 

history. Ahmet Gündüz examines Bekdik Village with 

its traditions being an important settlement between 

Kırşehir and Aksaray. From Kafkas University, Julide 

Akyüz Onat remarks on the taxes charged to Amasya 

district in 18th century, Muhammad Harzallah gives an 

example from European history in his articles on 

landlords in Ireland. Cabir Doğan talks on the 

application of Tanzimat in the provinces and the 

reactions in Van case. We assume that making known 

how difficult to carry out the research activity out of 

Istanbul will be good for the readers. Fatma Tombak 

mentions on the attitude of Soviet Union, which was 

one of the world powers in the last century, against 

Islam in some respects. Selman Yaşar examines a 

dimension of an event keeping up to its date, Kubilay 

Event, The Monument of Kubilay and gives 

information on the construction of the monument and 

its features. Soyalp Tamçelik tells of a part of the 

Cyprus Issue. The conditions of law-enforcement 

officers according to solution plans in Cyprus are 

examined in this article. 

The translation study which can be regarded 

as a classic article of Gotthard Jäschke is on the 

dethronement of Sultan Mehmet VI. It is also important 

for the ones who are interested in the Republican 

History. Three book reviews are done on the 

methodological sides of the history and history 
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boyutu Soyalp Tamçelik’in yazısında işlenmiştir. 

 Kıbrıs’ta çözüm planlarına göre kolluk 

kuvvetlerinin durumu bu yazıda incelenmiştir. 

Çeviri çalışması Gotthard Jäschke’nin 

klasik sayılabilecek bir makalesi olup Sultan VI. 

Mehmet’in tahttan indirilmesini konu olarak alan bu 

çalışmanın tercüme edilmesi inkılâp tarihi ile ilgili 

olanlar açısından önem taşımaktadır. Üç kitap 

tanıtması tarihin metodolojik tarafları, tarih felsefesi 

gibi eserler için yapılmış olup, bu tür eserlerin 

çevirisindeki zorluklar da bu yazılarda belirtilmiştir. 

Diğer kitap tanıtması ise II. Abdülhamid döneminde 

Osmanlı Almanya ilişkilerini ele alan bir kitaba 

aittir. 

Yazıyı bitirirken, derginin bu sayısının 

hayırlı olmasını diliyor, Osman Köse ve 

arkadaşlarını kutluyor, dergiye yazıyla katılan 

araştırmacılara, zaman ayırarak makaleleri inceleme 

zahmetine katlanan hakemlere teşekkür ediyorum. 

 

Prof. Dr. Mehmet ALPARGU 

28.07.2011, SAKARYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

philosophy and the difficulties in the translations of 

such kind of sources are defined as well. Another book 

review is on a book which is about the relations 

between the Ottomans and Germans in Abdülhamid II 

period. 

While I am completing this paper, I wish this 

volume to be successful and would like to congratulate 

Osman Köse and his friends, and thank to the 

researchers who have participated to the journal with 

their articles and the reviewers who have examined the 

article by sparing time.  

Prof. Dr. Mehmet ALPARGU 

July 28, 2011, SAKARYA 
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Editörden 

Değerli araştırmacılar ve kıymetli okuyucular, 

History Studies dergisinin yeni bir sayısı ile 

daha karşınızdayız. Bu sayı ile beraber dergimiz 6 

sayıyı geride bırakmış ve sizlerin destekleriyle her 

geçen gün büyük bir birikim ve tecrübeye sahip 

olmuştur. Gerek değerli araştırmalarınız ve gerekse 

gösterdiğiniz ilgi bizim için büyük güç kaynağı 

olmuştur. Bu vesileyle sizlere gönülden teşekkürü 

bir vazife kabul etmekteyiz. 

Bir dergiyi yayın hayatına hazırlamak ve 

bunun devamlılığını sağlamanın elbette büyük 

zorlukları vardır. Hele bu bilimsel bir dergi ise 

burada yayınlanan her yazının ayrı bir sorumluluğu 

vardır ve büyük itina göstermek gerekmektedir. 

Bizler bu zorluğu değerli arkadaşlarımızın katkıları 

ile kolaylıkla aşmaktayız ve sahip olduğumuz 

ilkelerden ve düzeyden asla ödün vermemekte 

kararlıyız. Bu vesileyle daha iyiye gitmek için de 

yararlı yönlendirmelere açık bulunmaktayız. Bu 

konuda sizlerden gelecek tavsiyeler ve uyarılar 

dergimiz için yol gösterici ve yararlı olacaktır. 

Dergimizin bu sayısında değerli 

araştırmacılarımıza ait 22 makale, 1 çeviri ve 4 adet 

kitap tanıtım ve değerlendirme olmak üzere toplam 

27 yazı yer almaktadır. Makalelerin ağırlık noktası 

Osmanlı dönemine ait olmakla beraber, Avrupa, 

İrlanda, Yugoslavya, İran, Cezayir, Portekiz ve 

Venedik’i konu alan değerli araştırmalar da vardır. 

Yine Jacke’nin Padişah IV. Mehmed’i konu alan 

Almanca bir çevirisi ile Almanca ve İngilizce 

yayınlanan 4 kitabın tanıtımı bulunmaktadır. Bu 

vesileyle göz nuru ve emek ürünü çalışmaları ile 

dergimize şekil veren araştırmacılarımız İhsan 

Burak Birecikli, İsmail Bülbül, Nurgül Bozkurt, 

Gülay Karadağ Çınar, Murat Gökhan Dalyan, 

Didem Yıldırım Delice, Alpaslan Demir, Cabir 

Doğan, Faruk Doğan, Albina Dranqoli, Volkan 

Ertürk, Mehmet Evsile, Adelkader Fkair, Ahmet 

Gündüz, Mohamed Salah Harzallah, Metin Ziya 

Köse, Marco Miotto, Jülide Akyüz Onat, Soyalp 

Tamçelik, Fatma Tombak, Zübeyde Güneş Yağcı, 

Selman Yaşar, Aytunç Ülker, Mustafa Gencer, 

Gökhan Kağnıcı, Tamer Yıldırım ve Sami Yuca’ya 

teşekkür ediyouz.  Yine bu sayıda yer alan 

makalelerin bilimsel hakemliğini yapan değerli 

hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Bu sayımızın misafir editörü Sakarya 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Mehmet Alpargu hocamızdır. Dergimiz 

adına bu görevi kabul etme nezaketi gösterdikleri ve 

emekleri için teşekkür ediyoruz. 

Ekim 2011’de yayınlanacak olan “ABD ve 

Büyük Ortadoğu İlişkileri” özel sayısında buluşmak 

dileğiyle hoşçakalın. 
 

Sevgi ve saygılarımla 

Doç. Dr. Osman KÖSE 

30 Temuz 2011 

From the Editor 

       Dear researchers and and precious readers, 

          We,one more time, meet you with a new issue of 

the History Studies Journal. With this issue, our 

journal, we have left 6 issues behind so far and has 

gained much  aggregation and experience. Both your 

researches and your interest have become a source of 

power for us. As a result of this, we owe you a debt of 

gratitude. 

 Preparing a journal for  the publication life  and extending its 

continousness have many great difficulties. As it is a scientific  

journal, each article has its own responsibilities and the utmost 

attention needs to be given. We have overcome this difficulty 

with the help of our precious friends and we are determined not to 

concede the principles and the level we have. For that reason, we 

are open to beneficial directions. Your advice and warning will be 

instructive and beneficial to our journal.  

 In this issue of our journal, there are 27 pieces of 

writing of our researchers take place. They are 22 

articles, 1 translation, 4 book introductions and 

evaluations. Articles are heavily based on Ottoman 

Period, but there are valuable researches that include 

Europe, Ireland, Jugoslavia, Iran, Algeria, Portugal 

and Venice. Also, the German translation of Jacke 

about Sultan Mehmed IV and 4 book introductions  

which are published in English and German are 

included. As a result, we  owe thanks to our 

researchers who added much to the journal with their 

studies; Ihsan Burak Birecikli, Ismail Bulbul, Nurgul 

Bozkurt, Gulay Karadag Cinar, Murat Gokhan 

Dalyan, Didem Yildirim Delice, Alpaslan Demir, 

Cabir Dogan, Faruk Dogan, Albina Dranqoli, Volkan 

Erturk, Mehmet Evsile, Adelkader Fkair, Ahmet 

Gunduz, Mohamed Salah Harzallah, Metin Ziya 

Kose, Marco Miotto, Julide Akyuz Onat, Soyalp 

Tamcelik, Fatma Tombak, Zubeyde Gunes Yagci, 

Selman Yasar, Aytunc Ulker, Mustafa Gencer, 

Gokhan Kagnici, Tamer Yildirim and Sami Yuca. We 

also owe our special thanks to the academic members 

who took over the responsibility of being the 

scientific referee of the articles that take place in the 

journal.  

 The guest editor of this issue of our journal is Prof. 

Dr. Mehmet Alpargu, the academic member of 

Science and Literature Faculty of Sakarya University. 

We also owe our special thanks to him for accepting 

this duty, for making great  endeavour in the name of 

the journal.  

 Hope to see you again with “the USA and Great 

Middle East Relations” special issue which is going to 

be published in October 2011. 

  

With my best wishes and regards, 

                 Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE 

                        30 July, 2011 

 


