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Being the guest editor of a
commemorative issue for Prof. Dr. Halil
İnalcık, who is the first name that comes to
mind in Turkish and world historiography, is
taking on a daunting responsibility. This
responsibility makes it difficult to prepare a
fitting tribute in appreciation of our teacher
who is known as "the master of historians".
Through the works of young researchers,
which passed the referee process, I think that
we overcame this difficulty.

Türk ve Dünya tarihçiliği denilince
ismi ilk sıralarda akla gelen Prof. Dr. Halil
İnalcık’a armağan sayısında misafir editörlük
yapmak, aynı zamanda sorumluluk almak
demektir. Bu sorumluluk “tarihçilerin kutbu”
kabul
edilen
hocamızın
beğenisine
sunabileceğimiz bir sayı hazırlamanın
zorluğudur. Hakem sürecinden geçen ve
yayınlanmasını uygun bulduğumuz genç
araştırmacıların çalışmaları sayesinde bu
The commemorative issue to Prof.
zorluğun
üstesinden
geldiğimizi Dr. Halil İnalcık includes a brief biography of
düşünüyorum.
our teacher along with twenty-seven articles
and two book reviews. The articles in the
Prof. Dr. Halil İnalcık’a Armağan
field of History, Art History, and International
sayımız, hocamızın kısa bir özgeçmişinin
Relations, are all valuable works. The article
yanında 27 makale ve 2 kitap tanıtımından
"History and International Relations: An
oluşmaktadır. Makaleler içerisinde Tarih
Appeal for a Constructive Dialogue" by
alanındaki yazıların yanında Sanat Tarihi ve
Hakkı Büyükbaş emphasizes the role of
Uluslararası İlişkiler alanlarında da değerli
historical works in the International Relations
çalışmalara yer verdik. Bunlardan Hakkı
discipline. In their articles, "Iran’s Nuclear
Büyükbaş’a ait olan “Tarih ve Uluslararası
Energy Policy and Its Implications", Zafer
İlişkiler: Yapıcı Bir Diyalog Çağrısı” adlı
Akbaş and Adem Baş answer to the call of
çalışma, Tarih biliminin Uluslararası İlişkiler
Hakkı Büyükbaş, and examine Iran's nuclear
disiplinindeki yeri ve rolünü ortaya
energy policy with historical references that
koymaktadır. Zafer Akbaş ve Adem Baş ise
takes Iran’s past conflicts with the Western
Hakkı Büyükbaş’ın çağrısına paralel bir
powers into consideration to understand its
şekilde “İran'ın Nükleer Enerji Politikası ve
present policy.
Yansımaları” başlığı altında, İran’ın nükleer
enerji üretimindeki tutumunun Batılı güçlerle
Savaş Yıldırım assesses the location
geçmişte
yaşadığı
sorunlardan of "Mosques in the Kalecik District of
kaynaklandığını tarihsel sürece yaptıkları Ankara"
in
the
Anatolian
Turkish
atıflarla incelediler.
Architecture. Through Hüseyin Üreten’s
article, “Iconographic Analysis of the
Bu sayıda eski çağlardan modern
Marsyas Statue in the Manisa Museum and an
Sanat Tarihi alanında ise Savaş Yıldırım
Inquiry on Apameia”, we journey through the
“Ankara’nın Kalecik İlçesindeki Camiler”in
ancient history of Anatolia. Selma Pehlivan
Anadolu Türk Mimarisindeki yerini ele
also examines Erzurum’s ancient period.
almaktadır. Hüseyin Üreten’in “Manisa
Müzesi’ndeki
Marsyas
Heykeli’nin
Pınar Ülgen’s article, “The Guild
İkonografik Çözümlemesi ve Apameıa Organization in the Late Medieval Europe”
Üzerine Bir Araştırma”sında Anadolu’nun and Mustafa Şahin’s article “Musicİlkçağına yolculuk yaptık. Selma Pehlivan, Entertainment Culture and Famous Musicians
Erzurum’un
ilkçağ
dönemine
dair in the Tamerlane Empire” give valuable
information on the medieval period in the
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araştırmaları incelemiştir.

East and West.

Pınar Ülgen’in “Geç Ortaçağlarda
Avrupa’da Lonca Teşkilatı” ve Mustafa
Şahin’in “Timurlular’da Müzik-Eğlence
Kültürü ve Yetişen Ünlü Müzisyenler” adlı
çalışmaları, Doğu’nun ve Batı’nın Ortaçağına
dair bilgiler vermektedir.

The works on the Ottoman History,
which constitutes a significant period of
Turkish history and our teacher's field of
specialization, take up an important part in
this issue. Of these studies, the one by to
Murat Yıldız, "From Past to Present Structure
and Place Relationship in the Ayazma District
of Üsküdar", holds an important place in our
teacher's work and it is a good example of the
perception of space. İsmail Kıvrım's article
entitled "Daily Life of a Sultan’s Mother in
the Seventeenth Century: Vâlide Hadîce
Turhan Sultan” studies a significant sample
from the Ottoman palace. As Turan Açık
analyses the modern concept of the
"individual" in the Ottoman world, Zübeyde
Güneş Yağcı presents crucial information on
the slave trade. Beyond the articles on
Ottoman history, several articles cover social
and economic history.

Türk Tarihi’nin önemli bir dönemini
oluşturan ve hocamızın da çalışma alanı olan
Osmanlı Tarihi’ne dair çalışmalar, bu
sayımızda da sayıca önemli yer tutmaktadır.
Bu çalışmalardan Murat Yıldız’a ait olan
“Yapı-Mekân İlişkisi Bakımından Dünden
Bugüne Üsküdar Ayazma Mahallesi”,
hocamızın çalışmalarında önemli yer tutan
mekân
algısına
güzel
bir
örnek
oluşturmaktadır. İsmail Kıvrım’ın “XVII.
Yüzyılda Bir Vâlide Sultanın Günlük Hayatı
(Vâlide Hadîce Turhan Sultan)” adlı çalışması
ise Tarih çalışmalarının temel taşı insanı,
Osmanlı
sarayından
seçtiği
örnekle
anlatmaktadır. Turan Açık, modern bir
kavram olan “birey”i Osmanlı dünyasında
ararken, Zübeyde Güneş Yağcı ise kölelere
dair bilgiler sunmaktadır. Osmanlı Dönemine
dair bu çalışmaların yanında sosyal ve
ekonomik hayatı konu alan çalışmalara da yer
verilmiştir.
20. yüzyıla dair çalışmalarda, Türk
tarihinin yanında uluslararası konulara da yer
verildi. Gökhan Bolat bu bağlamda İngiliz
Arşivlerinden de faydalanarak “Anglo-Persıan
Oil Company’den British Petroleum’e (Bp):
İngiltere’nin İran’daki Petrol Macerası” adlı
çalışmayı akademi camiasına sunmuştur.
Yaşar Demir ise “L’établissement du mandat
français en Syrie et dans le sandjak
d’Alexandrette” başlıklı çalışmasıyla Suriye
ve İskenderun’da Fransız manda yönetimine
dair bilgiler vermiştir.

In this issue the subjects of articles
range from Turkish history to international
history, especially in the twentieth century.
One of these articles “From Anglo-Persian
Oil Company to British Petroleum (BP):
Britain’s Oil Adventure in Iran” by Gökhan
Bolat relies on British archival materials.
Yaşar Demir’s article “Establishment of
French Mandate in Syria and Sandjak of
Alexandria” informs us on the French
administration during the French mandate in
Syria and Iskenderun.
Although here we could not name all
the articles one by one, we think they will all
gain the appreciation of Prof. Dr. Halil
İnalcık’s and the readers. Hereby, I am
thankful to the valuable members of History
Studies and the ones who contribute to its
publication, and I pay my respect to our
teacher.

Burada tek tek sayamayacağımız
Prof. Dr. M. Metin Hülagü
ancak okuyucuların beğenisi kazanacağını
düşündüğümüz çalışmalarla hocamız Prof.
The President of Turkish Historical
Dr. Halil İnalcık’a minnet borcumuzu bir Society
nebze olsun ödemeye çalıştık. Bu vesile ile
misafir editörlüğünü yapmış olduğum History
Studies Dergisi değerli üyelerine ve katkıda
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bulunanlara teşekkür
saygılarımı sunarım.

ederken,

hocamıza

Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ
Türk Tarih Kurumu Başkanı
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Editör’ün önsözü

Editor’s Preface

History Studies Dergisi 2013 yılına
girerken, yayın hayatında beşinci yılının
içinde bulunmaktadır. Beş yıldır sizlerin
destekleri ve aynı heyecan ve çalışma azmi ile
yayın hayatımızı
sürdürmekteyiz. Bu
vesileyle 2013 yılının ikinci sayısı ile
karşınızda olmaktan mutluluk duymaktayız.
Bu sayı Türk ve dünya tarihinin
yaşayan en büyük tarihçisi olan değerli
hocamız Prof. Dr. Halil İNALCIK adına
armağan olarak çıkarılmıştır. Prof. Dr. Halil
İNALCIK hocamız 97 yıllık ömrünü Türk
tarihine adamış ve bu uğurda yüzlerce ve
hatta binlerce eserler vermiştir. Bu gün gerek
Türkiye’de ve gerek dünyada Avrupa’dan
Arap yarımadasına ve Afrika’dan Ukrayna’ya
kadar bu yörelerin tarihini araştırmak
isteyenler Prof. Dr. Halil İNALCIK
hocamızın çalışmalarına müracaat etmek
zorundadır. Hocamız asra varan yaşına
rağmen büyük bir özveri ile çalışmalarına
hala
devam
etmekte
ve
öğrenciler
yetiştirmektedir. History Studies Dergisi
olarak tarihçilerin üstadı ve dünyanın yaşayan
en büyük tarihçisi adına bir özel sayı
çıkarmaktan mutluluk duymaktayız. Adına
böyle bir özel sayı çıkarmamıza izin veren
değerli hocamıza da çok teşekkür ediyoruz.
Kendilerine çok daha uzun, sağlıklı ve verimli
ömürler diliyoruz.
Bu sayıda eski çağlardan modern
zamanlara kadar konuları içeren 27makale, iki
kitap tanıtımı ve Prof. Dr. Halil İNALCIK
hocamızın yaşamını konu alan bir yazı
bulunmaktadır. Bu sayıya çalışmaları ile
destek veren Alaatin UCA, Aytunç ÜLKER,
Alper Başer, Aydın Efe, Bekir KOÇLAR,
Celil BOZKURT, Derya Derin PAŞAOĞLU,
Gökhan BOLAT, Gökhan DİLBAŞ, Hakkı
BÜYÜKBAŞ, Hüseyin ÜRETEN, İsmail
KIVRIM,
Melike
SARIKÇIOĞLU,
Muharrem ÖZTEL, Murat ÖZTÜRK, Murat
YILDIZ, Mustafa ŞAHİN, Pınar ÜŞGEN,
Sait OLGUN, Savaş YILDIRIM, Selma

We are happy to present you the
second issue of 2013. This year History
Studies is in its fifth year of publication. For
five years, we have always published the
journal with the same excitement and
eagerness.
This commemorative issue is
published as a gift to Prof. Dr. Halil
INALCIK, the greatest living historian of
Turkish, Ottoman, and world history. He has
devoted all of his professional life to research,
write, and teach Turkish history and has
produced hundreds of works. Today any
researcher studying the history of the
Ottoman Empire, Eastern Europe, the Arabian
Peninsula, and Africa as well as Ukraine and
Poland, uses the work of Prof. Dr. Halil
INALCIK. We are happy to witness that at
the age of 97, Dr. INALCIK still works with
great dedication and educates students. We,
History Studies, are very pleased to dedicate
this special issue to one of the world's greatest
living historians. We thank our distinguished
teacher Dr. INALCIK for his cooperation in
making this special issue possible.
This issue includes twenty-seven
articles from ancient times to modern times,
two book reviews, and an article on the life of
Prof. Dr. Halil INALCIK. We thank Adem
BAŞ, Alaatin UCA, Aytunç ÜLKER, Alper
Başer, Aydın Efe, Bekir KOÇLAR, Celil
BOZKURT, Derya Derin PAŞAOĞLU,
Gökhan BOLAT, Gökhan DİLBAŞ, Hakkı
BÜYÜKBAŞ, Hüseyin ÜRETEN, İsmail
KIVRIM,
Melike
SARIKÇIOĞLU,
Muharrem ÖZTEL, Murat ÖZTÜRK, Murat
YILDIZ, Mustafa ŞAHİN, Pınar ÜLGEN,
Sait OLGUN, Savaş YILDIRIM, Selma
PEHLİVAN, Tahir SEVİNÇ, Turan AÇIK,
Volkan ERTÜRK, Zafer AKBAŞ, Yaşar
DEMİR, Zübeyde Güneş YAĞCI, Abidin
TEMİZER, and Margaret Rose GRAHAM for
their contributions to this issue.
We also thank Prof. Dr. Metin
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PEHLİVAN, Tahir SEVİNÇ, Turan AÇIK, HÜLAGU, President of Turkish Historical
Volkan ERTÜRK, Zafer AKBAŞ, Yaşar Society, for acting as the guest editor of this
DEMİR, Zübeyde Güneş YAĞCI, Abidin issue.
TEMİZER ve Margeret Rose GRAHAM’e
Preparing each issue of this journal
teşekkür ediyoruz.
for publication is an enjoyable but a laborious
Bu sayının misafir editörü Türk Tarih task. I thank all colleagues and friends who
Kurumu
Başkanı
Prof.
Dr.
Metin have helped to make this publication possible.
HÜLAGU’dur.
Bu
sayının
misafir
Hoping to address you again in the
editörlüğünü
kabul
etme
nezaketi
May issue,
göstermesinden dolayı değerli hocamıza
Best Regards,
ayrıca teşekkür ediyoruz.
Her sayıyı çıkarmak bu dergide görev
alan arkadaşlarımız için hem zevkli ve hem de
bir o kadar yorucudur. Bu sayının
yayınlanması sürecinde görev alan ve emek
sarfeden tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza
ve dostlarımıza gönülden teşekkürler.
Mayıs
ümidiyle,

ayı

sayısında

Assoc. Prof. Dr. Osman KÖSE

buluşmak

Saygılarımla.
Doç. Dr. Osman KÖSE
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