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             Sayın Okuyucular, 
History Studies dergisinin 31. sayısı ile sizlere merhaba diyoruz. 2016 yılının 

bu ilk sayısını Balkan tarihçisi Prof. Dr. Šerbo Rastoder adına yayımlıyoruz. 
Bilindiği gibi her yılın ilk sayısını tarih alanında önemli eserler vermiş, 

alanında saygın tarihçiler adına özel sayı çıkarmaktayız. Şimdiye kadar Türkiye’de 
bazı tarihçi hocalarımız adına çıkardığımız dergiyi, bu yıl biraz sınırlar ötesine, 
Balkanlar’a kadar giderek Balkanlar’ın ve Karadağ’ın önemli tarihçisi Prof. Dr. Šerbo 
Rastoder adına yayımlıyoruz. Prof. Rastoder, Karadağ’da doğdu, eğitimini Yugoslavya 
döneminde Belgrad Üniversitesi’nde tamamladı ve burada görev yaptı. 
Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Karadağ Devlet Üniversitesi’nde göreve başladı 
ve hâlâ burada görevine devam etmektedir. Prof. Rastoder, Osmanlı tarihi, Karadağ ve 
Balkan tarihi üzerine çok sayıda esere imza attı ve Osmanlı tarihi alanında çok sayıda 
öğrenci yetiştirdi. Balkan tarihi alanında çok sayıda eser veren tarihçi Prof. Rastoder’i 
sizlerle buluşturmaktan onur duymaktayız. 

Yakın zamanda tarih alanında çok sayıda elektronik akademik derginin yayın 
hayatına başladığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Yayın hayatına yeni başlayan 
dergilere başarılar dileyerek, bu dergilerin çok sayıda makale yayınlamak yerine makul 
ölçüde ve gerekli ihtimamı göstererek kaliteden ödün vermeden yollarına devam 
etmelerini temenni ediyoruz. History Studies dergisi, bu alanda belirlediği ilkelerden 
vazgeçmeyerek 10 makaleyi aşmadan yayın hayatına devam etmektedir. 

Bu sayıda yine ilgiyle okuyacağınız ve tarih alanına büyük katkılar 
sağlayacağına inandığımız değerli tarihçilerimizin makaleleri bulunmaktadır. Bu 
kapsamda emekleriyle katkı veren Abidin Temizer, Ahmet Sağlam, Ayla Efe, Derya 
Derin Paşaoğlu, Engin Eroğlu, Erdal Çiftçi, Mehmet Güneş, Mustafa Kurt, Tekin Önal 
ve Uğur Üçüncü’ye teşekkür ediyoruz. Bu sayının hazırlanmasına katkı veren hakem 
hocalarımız ve emeği geçen arkadaşlarımıza ayrıca gönülden teşekkürler. 

Sevgi ve saygılarımla, 
 
Prof. Dr. Osman KÖSE  
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FROM EDITOR  
 

 

 

Dear Readers, 
We are pleased to present you the thirty first issue of History Studies. We 

dedicate this issue to Balkan historian Prof. Dr. Šerbo Rastoder. 
Every year we dedicate an issue of History Studies to a prominent historian. 

Previously we recognized the achievements of several Turkish historians. This year we 
move beyond Turkey and recognize the achievements of a prominent Balkan historian 
from Montenegro, Prof. Dr. Šerbo Rastoder. Prof. Rastoder was born in Montenegro 
and completed his education in Belgrade University, where he worked during 
Yugoslavia. After the disintegration of Yugoslavia, he took a post in Montenegro State 
University and ever since he has been working there.  Prof. Rastoder has published 
many works on the history of Ottoman Empire, Balkans and Montenegro and has 
trained many students. We are pleased to present you prominent Ballkan historian 
Prof. Dr. Šerbo Rastoder. 

We are happy to see the emergence of new online history journals in recent 
years. We hope all these new journals to be successful and hope that they will keep the 
number of articles they publish in each issue low and focus on improving quality. 
History Studies will remain in the same position and publish no more than ten articles 
in each issue.  

In this issue we are happy to present you nine articles and a brief biographical 
information on Prof. Dr. Šerbo Rastoder. We thank the authors of this issue; Abidin 
Temizer, Ahmet Sağlam, Ayla Efe, Derya Derin Paşaoğlu, Engin Eroğlu, Erdal Çiftçi, 
Mehmet Güneş, Mustafa Kurt, Tekin Önal and Uğur Üçüncü. 

We are also thankful to our colleagues and reviewers who has prepared this 
issue. 

 
Sincerely, 
 
 
Prof. Dr. Osman KÖSE  
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