
 

MİSAFİR EDİTÖRÜN TAKDİMİ 
 

HISTORY STUDIES İletişim çağındaki gelişmelerin 

akademik hayata kaçınılmaz bir yansımasıdır. O 

sadece bir E-dergi olarak kalmamakta basılıp 

araştırmacılara ulaşmaktadır. Son yıllarda akademik 

dergilerin sayısında bir patlama yaşanmaktadır. Buna 

paralel olarak E-dergilerin ve kitaplarda da artış 

gözlenmektedir. İnternet bilgiye ulaşımı 

kolaylaştırmıştır. Artık tarihçiler birçok kitabın pdf 

formatına ulaşabilmektedir. Bilgi akışının hızlanması 

akademisyenler için şüphesiz bir avantajdır. Ancak 

bilgi ve yayın miktarındaki artış araştırmacıları zaman 

bakımından sıkıntıya sokmaktadır. İşe yarar bilgiyi 

ayıklamak müşkülleşmektedir.  

HISTORY STUDIES’in bu sayısının editörlüğü şerefini 

bana veren derginin idare heyetine çok teşekkür 

ederim. Dergi çıkarmak kolay bir iş değildir. Geçmişte 

kendim de bir az meşgul olduğum için külfetini ve 

zahmetini bilirim. Başta Doç. Dr. Osman Köse olmak 

üzere arkadaşlarının Allah yardımcıları olsun.  

HISTORY STUDIES’in bu sayısında ekseriyeti Tür tarihi 

ile ilgili olmak üzere tarihinin değişik dönemleri 

üzerine çalışan çoğu genç tarihçiler tarafından kaleme 

alınmış seçkin yazılar yer alıyor. Bu durum son yıllarda 

üniversitelerimizde yetişen genç araştırmacıların 

sergilediği performansı yansıtması bakımından dikkat 

çekicidir. Mahalli tarih, sosyal ve ekonomik tarih 

alanındaki gelişmeler sevindiricidir. Türk arşiv ve 

kütüphanelerindeki malzemenin zenginliği dikkate 

alındığında bu gelişmenin henüz yeterli olduğu 

söylenemez. Ama bundan çok değil, yirmi yıl öncesine 

nazaran mühim bir bilgi birikiminin meydana geldiği 

müşahede olunmaktadır. Yayın sayısındaki artış; 

sempozyum ve kongrelerdeki sıklık ve yapılan doktora 

tezleri ve doçentlik çalışmalarındaki çoğalma bunun 

tezahürüdür.  

Bu noktada kısa bir süre sonra Türk tarihi ile ilgili 

olarak daha sentezci çalışmaların yapılabileceğine 

inanıyorum. Zira mahalli tarih alanında ciddi bir bilgi 

birikimi meydana gelmiştir.  

HISTORY STUDIES genç araştırmacıların yazılarına yer 

vererek önemli bir misyonu yüklenmiş 

görünmektedir. Kurumlaşmasını ve devamlı olmasını 

temenni ederim.  

Bu sayıya değerli yazılarıyla katkıda bulunan değerli 

araştırmacılara teşekkür eder, çalışmalarında 

başarılar dilerim. Sonraki sayılar için de araştırmaları 

ile HISTORY STUDIES’e desteklerini sürdürmelerini 

temenni ederim. 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal 

Misafir Editör 

PRESENTATION OF THE GUEST EDITOR 
 

HISTORY STUDIES is the inevitable reflection of 

developments in communication era onto the 

academic life. It is not only an E-book but also 

published and made available for the researchers. In 

recent years, there is a substantial increase in the 

number of academic journals. Correspondingly, an 

increase is observed in the number of e-journals and 

books. The internet has made it easy to gain 

knowledge and now, historians can access to PDF 

form of many books. Acceleration in the flow of 

knowledge is, indubitably, a great advantage for the 

academicians. However, the increase in the amount 

of knowledge and publication lead to problems for 

the researchers in terms of time. It becomes difficult 

to sort out the helpful information. 

 

I would like to express my thanks to the 

administrative board of HISTORY STUDIES, who 

honoured me with the editorship of this issue of the 

journal. Depending on my past experience in 

publishing a journal I am well aware that it is a 

demanding job to issue a journal. In this respect, I 

hope God will help notably Associate Professor 

Osman Köse and his friends.  

 

This volume of HISTORY STUDIES contains 

distinguished articles mostly by young historians 

studying on, for the most part on Turkish History, 

different periods of history, which is quite remarkable 

in that sense it reflects the performance of young 

researchers educated at our universities in recent 

years. Developments in the fields of local, social and 

economic history are really pleasing. These 

developments cannot be said to be adequate when 

the richness of materials in Turkish archives and 

libraries taken into consideration. In comparison to 

not many but twenty years before, considerable 

amount of knowledge is observed to be obtained, 

which is manifested by the increase in the number of 

publication; frequency of symposiums and congresses 

and increase in doctoral theses and proliferation in 

the studies of associate professorship.   

 

At this point, I believe that more synthesizing studies 

could be carried out on Turkish history in the near 

future because a wide knowledge in the field of local 

history has been reached.   

 

HISTORY STUDIES appears to undertake an important 

mission by publishing the papers of young 

researchers. I wish it will be institutional and 

permanent.  

 



 
 

I would like to thank to dignified researchers who 

contributed with their valuable papers and I wish 

every success in their studies, expecting their support 

for HISTORY STUDIES in the next volumes with their 

researches.  

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Unal 

Guest Editor 
 

 



 

Editorun yazısı 

Değerli Tarihçiler ve kıymetli okurlar 

Akademik ve uluslar arası bir tarih dergisi 

olan History Studies Dergisi’nin 

(www.historystudies.net) 3. Sayısı ile 

karşınızdayız.  Süreli yayınları periyodik olarak 
çıkarmanın elbette zorlukları vardır. İlk yayın 

hayatına başladığı günden itibaren sizlerin 

katkıları ve ortaya çıkan eser, bu sıkıntıları 

ortadan kaldırmakta ve zevke dönüştürmektedir. 

Bu çalışmalar sonunda zengin içerikli bir sayıyı 

sizlere takdim etmekten onur duyuyoruz. 

History Studies Dergisi bilimsel bir 

dergidir. Bu nedenle dergiye, konusu tarih olan 

ve alanına bir katkı sunmayı hedefleyen tüm 

tarih araştırmalarını kabul etmekteyiz. Gelen her 
araştırma iki hakemin değerlendirmesi sonucuna 

göre yayınlanma aşamasına gelmektedir. Bu 

nedenle hakem süreci biten ve yayınlanması 

uygun görülen araştırmalar ancak mevcut sayıda 

yayınlanmaktadır.  Hakem süreci bitmeyen 

araştırmalar ise sonraki sayıya kalmaktadır.  

History Studies Dergisi’nin, kendi 

imkanlarımız ölçüsünde ve sınırlı sayıda basıldığı 

için sayfa sayısını belli bir oranda tutmak 

istiyoruz. Bu nedenle de hakem süreci biten 
makaleleri yayın sırasına koymak zorunda 

kalıyoruz.  

Dergimizin bu zaman kadar yayınlanan 1. 

Ve 2. Sayıları yazarlara ve bazı kütüphanelere 

gönderilmiştir. Bu sayı da kısa zamanda 

bastırılarak aynı şekilde ilgili yerlere ve yazarlara 

ulaştırılacaktır.    

Bu yıldan itibaren yılda bir veya iki tane 

konulu özel sayı yayınlamayı kararlaştırmış 
bulunmaktayız. Daha önce değişik duyuru 

platformlarında sizlere ilan ettiğimiz gibi 2010 yılı 

özel sayısı “Ortadoğu” üzerine olacaktır. 

“Ortadoğu” özel sayısı Ekim ayı sonunda Prof. 

Mustafa Öztürk ve Prof. Dr. William W. 

Haddad’ın misafir editörlüklerinde 

yayınlanacaktır. Bu sayı için değerli 

çalışmalarınızı bekliyoruz.  

  History Studies Dergisi’nin bu sayısı da 

zengin bir içeriğe sahiptir. Araştırmaların geneli 
Osmanlı dönemine ait bulunmaktadır. Şeyma 

Ay’ın Seha Nehri ülkesi, Cemil Bülbül’ün Alalah 

Krallığı ve Saadettin Gömeç hocamızın 

Karahanlılar dışındaki makaleler, Osmanlı ve az 

sayıda da olsa Cumhuriyet dönemini kapsayan 

Editorial 

Esteemed Historians and dear readers 

We are happy to present the 3rd issue of 

History Studies (www.historystudies.net), which 

is an academic and international history journal. 

There are, of course, difficulties in issuing 
periodicals. However, from the first day it began 

to be published, your contributions and the work 

produced have abolished our problems and 

turned it into pleasure. As a result of these 

efforts, we feel honoured to introduce an issue 

rich in content to you.  

History Studies is a scientific journal. For 

that reason we accept all history researches with 

the subject of history and that aim to contribute 

to its field. Each research paper that reaches us 
is evaluated by two reviewers before the 

publication phase. Therefore, the researches 

that go through the reviewing process and are 

convenient for publication are published in the 

prevalent issue.  Researches that do not 

complete the reviewing process are left to the 

next issue.   

Since History Studies Journal is 

published with our own means and in limited 

numbers we want to keep the number of pages 
at a definite rate, which obliges us to put the 

reviewed researches in publication order.  

1st and 2nd issues of our journal were 

sent to authors and some libraries.  This issue 

will also be published and sent to authors and 

related places.  

From this year forth, we have decided to 

publish one or two special issues with a subject 

in a year. As we have announced before in 
different platforms, the special issue of 2010 will 

be on “Middle East”. Special issue of “Middle 

East” will be published in the guest editorships 

of Prof. Mustafa Öztürk and Prof. Dr. William W. 

Haddad in the end of October. We expect your 

precious papers for this issue.  

  This issue of History Studies Journal also 
has a rich content. Most of the researches are 

about the Ottoman period. Articles except 

Şeyma Ay’s The Seha River Land, Cemil Bülbül’s 
Kingdom of Alalah, and Saadettin Gömeç’s 

Karahanlilar State are researches that cover the 

Ottoman and at the least Republic period. I 

would like to present my thanks to  Ouddène 

Boughoufala from Algeria, Mohammed Salah 



araştırtmalardır. Cezayir’den Ouddène 
Boughoufala, Tunus’dan Mohamed Salah 

Harzallah, Amerika’dan Ethan L. Menchinger ve 

değişik üniversitelerimizden değerli 

araştırmacılarımız Ömer Subaşı, Zülfiye Koçak, 

Emine Güldüoğlu, Havva Selçuk, Songül Çolak, 

Emin Özdemir, Mesut Ayar, S. Battal Uğurlu, 

Süleyman Kızıltoprak, Mehmet Topal, Selim 

Özcan, Abdülmecit Mutaf, Mucize Ünlü, Abidin 

Temizer, Murat Yolun, Bilgin Çelik, Gülsen Baş, 

Mustafa Malhut, Hasan Babacan, Mehmet 
Aydın, Refik Arıkan, Osman Köksal, Hamza Altın, 

Süleyman İnan, Bülent Tarman ve Muhammed 

Bilal Çelik’e katkılarından dolayı çok teşekkür 

ediyorum. Her bir çalışma gerçekten çok 

değerlidir ve zevkle okuyacağınızı umuyoruz. 

Yine bu makaleleri tek tek okuyarak emek sarf 

eden değerli hakemlerimize de teşekkür 

ediyoruz. 

Bu sayının misafir editörü Pamukkale 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL 

hocamızdır. Bu yöndeki talebimizi geri 

çevirmediği için kendisine teşekkür ediyoruz. 

Esenlikle kalın. 

Doç. Dr. Osman KÖSE 

Editor 

 
 

from Tunusia, Ethan L. Menchinger from United 
States and esteemed researchers Ömer Subaşı, 

Zülfiye Koçak, Emine Güldüoğlu, Havva Selçuk, 

Songül Çolak, Emin Özdemir, Mesut Ayar, S. 

Battal Uğurlu, Süleyman Kızıltoprak, Mehmet 

Topal, Selim Özcan, Abdülmecit Mutaf, Mucize 

Ünlü, Abidin Temizer, Murat Yolun, Bilgin Çelik, 

Gülsen Baş, Mustafa Malhut, Hasan Babacan, 

Mehmet Aydın, Refik Arıkan, Osman Köksal, 

Hamza Altın, Süleyman İnan, Bülent Tarman ve 

Muhammed Bilal Çelik from our different 
universities. Each study is really precious and we 

hope you will read them in pleasure.  Also we 

feel obliged to thank our distinctive reviewers 

for their special efforts in reading these articles.  

The guest editor of this issue is Prof. Dr. 

Mehmet Ali ÜNAL from Pamukkale University 

Faculty of Science and Letters Department 

of History. We thank him for not rejecting 

our request.  

Best regards. 

Assoc. Prof. Osman KOSE 

Editor 
 

 


