Değerli Okuyucular,

Dear Readers,

History Studies Dergisi yayın
hayatına başladığı ilk sayıdan itibaren
alanında önemli bir boşluğu doldurmuş,
kısa süre içinde pek çok uluslar arası indeks
tarafından taranarak bilim dünyasında
kendine güçlü bir yer edinmiştir. Böylelikle
tarih ilmine gönül vermiş yerli ve yabancı
pek çok araştırmacı tarafından Türkiye’deki
en çok tercih edilen dergilerden biri
olmuştur.

Since the publication of its first
issue, History Studies has filled an
important gap and it has gained a prominent
place in the academic world by getting
indexed in international academic indexes.
As expected, History Studies has become
one of the most preferred journals not only
for historians in Turkey but also across the
globe.
Despite
the
improved
communication channels it is still a
challenge to publish an academic journal.
Finding suitable reviewers for each article,
following up the review process, additional
corrections and editing, journal design and
web hosting, joining new indexes and
acquiring programs, such as DOI and
CrossCheck are large responsibilities
requiring a lot of time and devotion.
Therefore, on behalf of the founder and
owner of journal Prof. Dr. Osman KÖSE, I
thank all colleagues who have contributed
to the publication of History Studies since
its foundation. We in the academic
community are proud of having a journal of
this magnitude.

Günümüzde başta iletişim olmak
üzere pek çok sahada imkânlar gelişmiş
olmasına rağmen, yine de böyle bir dergi
çıkarmak kolay olmasa gerektir. Makalelere
hakem tayini, hakemlerin bu makaleleri
incelemesi, varsa düzeltme işlemlerinin
takibi, derginin mizanpajı, web sayfasına
yüklenmesi, ayrıca güncel gelişmelere
paralel olarak yeni yeni indekslere üyelik,
DOI ile CrossCheck gibi birtakım
uygulamaların satın alımı ve bunların takibi
gibi pek çok iş, dergide sorumluluk alanları
beklemektedir. Bu yüzden bu derginin
ortaya
çıkmasında
ve
bugünlere
ulaşmasında katkısı olan herkese ama
herkese, derginin sahibi olan kıymetli
hocamız sayın Prof. Dr. Osman KÖSE’nin
In this issue we present you fifteen
şahsında teşekkür ederim. Bilim camiamızın
articles and two book reviews, all of which
böyle bir dergiye sahip olması bizi ancak
are significant contributions. I thank the
gururlandırır.
authors of these articles and reviews for
Bu sayımızda birbirinden değerli on their meticulous work and for their
beş makale ve iki kitap tanıtımı ile contribution to expand the knowledge of
karşınızdayız.
Makalelerin
yazarları Turkey. Once again, I am thankful to each
kıymetli akademisyenlerimize emekleri için one of the referees for their help.
çok teşekkür ederim. Onların bu gayretleri
Yours respectfully,
sayesinde Türkiye’deki bilgi birikiminin
Dr. M. Bilal ÇELİK
daha da zenginleşeceği kanaatindeyim. Yine
bu sayıda hakemlik yapan kıymetli
hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ederim.
Saygılarımla…
Dr. M. Bilal ÇELİK
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Merhaba

Dear Readers,

We are happy to present you the
16 issue of History Studies. Although
History Studies Dergisinin yayın
every issue involves a long and arduous
yolculuğunda 18 sayıyı geride bıraktık ve
process, the outcome is pleasurable and
19. sayı ile karşınızdayız. Her sayı uzun bir
produces new enthusiasm.
hazırlık ve yorgunluğun ürünü olmakla
birlikte, ortaya çıkan eser bu yorgunluğu
We started publication of the
sevince ve yeni bir heyecanın başlamasına journal in 2009 with the help of many
vesile olmaktadır.
colleagues and ever since the journal has
gained prominence. As we thank our
2009 yılında başladığımız yayın
contributors, I feel the need to remind again
hayatına, tecrübelerinden istifade ettiğimiz
that since its foundation History Studies has
dergi ve kişiler oldu. Bize destek veren ve
never been a journal of an institution or an
tecrübelerinden
istifade
ettiğimiz
association: it has always functioned as an
arkadaşlarımıza her halükarda teşekkür ettik
independent academic journal. The journal
ve ediyoruz. Fakat bununla birlikte History
functions with the guidance of volunteer
Studies Dergisi’nin hiçbir derginin veya
members, who have been listed in its credits
grubun paydaşı veya yan kuruluşu
pages. History Studies does not belong to
olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz.
one person; it is a journal of all historians
History Studies Dergisi, künye kısmında
across the world. The journal is indexed by
yazılı kişilerin yönetiminde, gayet şeffaf ve
international
indexes,
notably
by
objektif bir yönetim tarzı ile yolculuğuna
ULAKBIM, and it publishes its issues as
devam etmektedir. History Studies Dergisi,
promised to its followers and it has been
tek bir kişinin dergisi değil bilakis Türkiye
over sighted by its editors both in Samsun
ve dünyadaki tüm tarihçilerin ortak dergisi
and in Texas.
ve buluşma noktasıdır. Dergi, ULABİM
başta olmak üzere uluslar arası indekslerin
We should also add that History
akademik normlarına uygun olarak ve bu Studies is an open-access and non-profit
normları ihlal etmeden Samsun ve Texas journal. Web hosting, publication and
merkezli olarak yayın hayatına devam maintenance of the journal are costly. The
etmektedir.
expenses of the journal are covered by
historians and volunteers and all revenues
Şunu da açık bir şekilde belirtmek
and expenses are transparently recorded.
istiyoruz ki; Histoy Studies Dergisi kar
amaçlı kurulan bir dergi değildir. Derginin
In this issue we present you 15
yayın sürecinde elbette ciddi miktarlarda articles and 2 book reviews. We are
masraflar ortaya çıkmaktadır. Derginin thankful to the authors of this issue;
yayına devam etmesi için oluşan giderler, Mustafa Alican, Figen Atabey, Sezai Balcı,
dergi etrafındaki arkadaşlarımızın ortak Ümit Çelik, İbrahim Hakan Sönmez, Ebru
çabalarıyla karşılanmaktadır. Bu anlamda Mandacı Uncu, Mustafa Müjdeci, Cem
dergi yönetiminin her hareketi gayet açık ve Karakılıç, Muharrem Öztel, Emine Pancar,
şeffaftır.
Selma Pehlivan, Serdar Sakin, H. Zeki
Kapıcı, Ulaş Töre Sivrioğlu, Faruk
Bu sayıda 15 makale ve 2 kitap
Söylemez,
Eyyub
Şimşek,
Koshim
tanıtımı yer almaktadır. Değerli katkılarıyla
Yesmegambetov, Gregg Carter and Tunay
derginin bu sayısının şekillenmesine katkıda
Karakök for their articles and reviews.
bulunan Sayın Mustafa Alican, Figen
Atabey, Sezai Balcı, Ümit Çelik, İbrahim
Dr. M. Bilal ÇELİK is the guest
th
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Hakan Sönmez, Ebru Mandacı Uncu, editor of this issue. Dr. ÇELİK is also the
Mustafa
Müjdeci,
Cem
Karakılıç, General Coordinator of History Studies. We
Muharrem Öztel, Emine Pancar, Selma thank him for his precious contributions.
Pehlivan, Serdar Sakin, H. Zeki Kapıcı,
Hoping to meet in the next issue,
Ulaş Töre Sivrioğlu, Faruk Söylemez,
Greetings and love,
Eyyub Şimşek, Koshim Yesmegambetov,
Gregg Carter ve Tunay karakök’e teşekkür
Prof. Dr. Osman KÖSE
ediyoruz.
Editör
Bu sayının misafir editörü History
Studies Dergisi’nin Genel koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik’tir. Değerli
hocamıza katkılarından dolayı teşekkür
ediyoruz.
Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle
Selam ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Osman KÖSE
Editör
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