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Dilimize Arapça’dan geçmiş tarih, anılmaya değer 

olayların hikâyesi anlamında bir sözcüktür. Batıdaki 

karşılığı araştırılmış haber demektir. Toplum hayatında 

sayısız olay cereyan eder. Bunlardan her biri tarihin konusu 

mudur? sorusu tarihçinin başta gelen sorunudur. Eğer 

tarihçi bunlar arasında bir seçim yapmıyor, yapamıyorsa 

her nesnenin geçmişi ile ilgilenebilir ve bunları tarih adı 

altında gündeme getirebilir. Gerçekte tarihçinin bir ölçütü 

olmalı ve tarih adına anlatılabilecek olayların da tasnifi 

yapılmalıdır. Mesela denilebilir ki bir olayın tarihin konusu 

olabilmesi için toplum hayatını birinci derecede etkilemesi 

ve o olayın teşkilatlı bir topluluk içerisinde geçmesi gerekir. 

Teşkilatlı topluluktan maksat devlet olduğuna göre tarih, 

devletin tarihidir, siyasi tarihtir.  Bu anlamda devlet 

kuramamış toplulukların tarihleri de yoktur ve olamaz. O 

zaman tarih adına yerellikten, tarih yazının icadıyla 

başladığına ya da yazılı belgelere dayandığına göre yine 

tarih adına sözellikten de söz edilemez. Tarihçi 

araştırmalarında ne yapmak istediğinin farkında olmalı, 

zaman zaman biyografi ve monografi çalıştığını 

anlayabilmelidir. History Studies’in bu sayısında yer alan 

Abdülkadir Gül, Ahmet Gündüz, Ümit Kılıç-Abdülkadir 

Gül ve Volkan Payaslı’nın makalelerini monografiler 

kısmına koyuyor, Hüseyin Kayhan’ın makalesinin konusu 

itibariyle bir tıp tarihi dergisinde yayınlanmasının uygun 

olacağı kanaatini taşıyorum. Kuşkusuz bunlar değerli 

çalışmalardır ve History Studies’in her yeni sayısında 

olduğu gibi tarihi bilgilerimizin zenginleşmesine katkı 

sağlayacaklardır. Bunların dışında Eski Çağ, Selçuklu ve 

Yakın Çağ Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalar da  

 

bu sayının dikkati çekeceğini umduğum makaleleridir. 

 Tarih, hemen her insanın onun adına bir şeyler 

söylediği veya kendini söylemek zorunda hissettiği alan 

olmuştur. Tarihçilik ise profesyonelliği gerektiren bir iştir. 

Doğruların yanında yanlışlıkların da olabileceği 

unutulmamalıdır. Yayın organları, tarih adına yapılan 

araştırmaların sonuçlarının ortaya konulabildiği başta gelen 

ve etkin olabilen vasıtalardır. Özellikle süreli yayınlar, daha 

kısa zamanda daha çok bilginin paylaşılmasına imkân 

sağlamaları bakımından önem taşımaktadır. Yanlışlıkların, 

eksikliklerin giderilmesinde ve düzeltilmesinde hakemlik 

sisteminin önemli rol oynadığı kuşkusuzdur. Akademik 

boyutta ve bir gurup öğretim üyesinin gayretleriyle 

yayınlanan dolayısıyla bu yönüyle özel tarih dergisi 

statüsünde bulunan History Studies böyle bir görevi 

üstlenmiş ve yürütmeye çalışmakta, bu arada çok sayıda 

okuyucuya ulaşabilmektedir. Dergimizin her aşamasında 

görev yapanlar, tarihin bir polemik olmadığını, tez-anti tez 

biçiminde algılanamayacağını, değer yargılarıyla hareket  

 

From The Guest Editor 
 

The Turkish word tarih, which is originally Arabic, 

means the story of events that is worth mentioning. The 

western word for it means “learning or knowing by 

inquiry”. Countless events take place in the community 

life. The question that “Is each of these the subject of 

history?” is the primary problem of the historian. If the 

historian can’t and doesn’t make a distinction between 

these, he can deal with the past of every object and bring 

these up under the name of history. The true historian 

must have a criterion and the events that could be narrated 

in the name of history must be classified. For example, it 

can be said that, for an event to be a subject of history it 

has to directly influence the community life and take 

place in an organised community. Since what we mean by 

organised community is the state, history is the history of 

the state and political history. In this sense, the 

communities, who have been unable to found a state, 

cannot and do not have history. Therefore, we cannot 

speak of locality and orality of history as it began with 

the invention of writing and depends on written 

documents. A historian must be aware of what s/he wants 

in his/her studies and understand that s/he occasionally 

studies biography and monography. In this issue of 

History studies, I place the articles of Abdülkadir Gül, 

Ahmet Gündüz, Ümit Kılıç-Abdülkadir Gül and Volkan 

Payaslı in the monography section and I am of the opinion 

that the article of Hüseyin Kayhan, regarding its subject 

matter, had better be published in a journal of history of 

medicine. It is no doubt that all these are valuable studies 

and they  

will enrich our knowledge of history as they do in every 

new issue of History Studies. In addition to these, I expect 

that the articles on Ancient History, Seljuqs, and Modern 

age Ottoman History will be of great interest to the 

readers.   

History has always been a major that everybody says 

or feels compulsory to say something about it. Being a 

historian, however, is a job that necessitates 

professionalism. It must always be kept in mind that 

mistakes exist as well as the truths. Organs are the 

primary and effective means in which the results of 

history researches can be presented. The periodicals are 

particularly of importance in respect that they enable more 

knowledge to be shared in less time. It is certain that peer-

review system plays an important role in the correction 

and completion of mistakes and deficiencies. The Journal 

of History Studies, which has been published 

academically as a result of unique efforts of a group of 

lecturers, and is, in this respect, a special history journal, 

takes on such a task and reaches a great a number of 
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edilemeyeceğini iyi bilmekte ve buna özen 

göstermektedirler.  

 2011 yılının ilk sayısını yayınlarken, her zaman 

olduğu gibi emeği geçenleri tebrik ediyorum. Genç ya da 

yaşlı hepsi değerli akademisyenler oldukları bilinmekte, 

ancak tükenmek bilmeyen çalışma azmiyle History 

Studies’in bu günlere gelişinde bir adım önde görünen ve 

sizlerle buluşmamı sağlayan editörümüz Doç.Dr.Osman 

Köse’yi ayrıca kutlamak, kendisine teşekkür etmek 

istiyorum.  

 

 

 

 Nice sayılara. Saygılarımla 

  

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

readers. Those, who take part in every phase of the 

journal, know very well and study in a very elaborate way 

that history is not polemics, cannot be perceived as thesis- 

antithesis, and cannot be dealt with value judgements.  

 I avail myself of the introduction of the first issue of 

2011 to thank all those who contributed. It is well known 

that they are, young or gold, distinctive academicians. 

However, I separately would like to congratulate and 

thank Assoc. Prof. Osman Kose, who, with his unending 

determination, seems to be one step ahead and provided 

me the opportunity to meet you. 

 

 

Best regards. 
 

Prof.Dr.Dursun Ali AKBULUT  
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Editörden 

 

          2009 yılında yayın hayatına başlayan 

Histoystudies dergisi üçüncü yılına girmiş bulunmaktadır.  

Dergi üçüncü yılın girerken daha önce planladığımız 

şekilde ve aralıklarda yayın hayatına devam etmektedir. 

Şimdi de sizlere dergimizin 5. sayısını takdim etmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

 Yayınlanmak üzere dergiye gelen makalelerin 

sayısı her geçen gün artmakta ve gelen yazıları 

yayınlanmak üzere sıraya koymaktayız.  Bu nedenle 

dergimize gelen ve hakem sürecinden olumlu geçen 

makalelerin yayınlanmasında elimizde olmayarak  

gecikmeler olmaktadır. Fakat bu süreçten olumlu geçen 

makaleler müteakip sayılarda mutlaka yayınlanacaktır.  

 Her yıl çıkarmayı planladığımız özel sayının bu 

yılki konusu “ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri” olarak 

belirlenmiştir. Bununla ilgili duyurularımızı daha önceden 

yapmış bulunmaktayız. Bu sayının editörlüklerini Prof. Dr. 

Ali Arslan ve Prof. Dr. Christopher Miller yürütecekledir. 

Değerli araştırmalarınızla bu özel sayının oluşumuna katkı 

vereceğinizi ummaktayız. 

 Bu sayı da birbirinden değerli araştırmalardan 

oluşmaktadır.  Bu sayıda 15 makale, üç kitap tanıtımı ve bir 

değerlendirme yazısı bulunmaktadır. Makaleler Eskiçağ, 

Selçuklu devleti, Osmanlı devleti ve erken dönem Türkiye 

Cumhuriyeti tarihini kapsayan konuları içermektedir. 

Zevkle ve ilgiyle okuyacağınıza ve çalışmalarınızda istifade 

edeceğinize inanmakatayız.  

 Bu sayı  Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut’un misafir 

editörlüğünde yayınlanmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. 

Dergimize değerli çalışmalarını göndererek katkı sağlayan 

ve gelen makaleleri karşılık beklemeksizin okuyarak 

hakemlik yapan değerli bilim insanlarına teşekkür 

ediyorum. 

 Saygılarımla 

 

Doç. Dr. Osman KÖSE 

25. 03. 2011 

Editör 

 

 

 

 

 

 

From the editor 

 

The Journal of History Studies, which started to be 

published in 2009, has begun its third year. At the 

beginning of third year, the journal continues to be 

published periodically and in the way we planned 

previously. Now, we are happy to present you the 5th 

Issue of the Journal. 

The number of the articles sent to be published in the 

journal has been increasing day by day and they are put 

in order to be published later. As for this reason and due 

to reasons beyond our control, there are delays in the 

publishing of the articles that were sent to the journal 

and approved in the peer review process. However, those 

articles that complete this process will certainly be 

published in the following issues.  

The special issue of this year will be on “The United 

States of America and The Great Middle East 

Relationships”.  Prof. Dr. Ali Arslan and Prof. Dr. 

Christopher Miller will be the editors of the issue. We 

expect your precious studies will greatly contribute to 

the forming of this special issue.  

In this issue, there will be 15 articles, 3 book reviews 

and an assessment essay. The articles contain the 

subjects that cover Ancient History, The Seljuk State, 

The ottoman State and history of early period Republic 

of Turkey. We hope you will enjoy reading and make 

best use of the issue. 

This issue has been published in the guest-editorship 

of Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut. I wish to thank the 

guest editor and those scientists who contributed with 

their articles and peer-reviewed the articles without 

expecting any return. 

 

Sincerely yours. 

 

 

  

Assoc. Prof. Osman KOSE 

25. 03. 2011 

Editor 
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