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Dear All, 

A month after we published the special 

issue on imperialism, we are happy to present you 

the 11
th
 issue of History Studies (volume 4 issue 

4) before we leave 2012 behind. 2012 was a very 

successful year for History Studies and its readers. 

Earlier this year we published “A Tributary to 

Prof. Dr. Enver Konukçu” and presented this issue 

to him in a special programme in Sakarya 

University.  We were delighted that Prof. 

Konukçu as well as many of his colleagues, 

friends and students joined the event to honour 

him. 

After a year of meticulous preparations, 

History Studies hosted an international 

symposium titled “The Black Sea Trade and 

Canik Throughout History” in October. The 

symposium was a joint project by History Studies 

with Canik Municipality in Samsun. Over one 

hundred academicians from Turkey and abroad 

presented their research at the symposium. We are 

thankful to the academicians, who also serve as 

referees and writers for History Studies, for their 

contributions, participation and enthusiasm to 

make the symposium academically stimulating. In 

the meantime, the symposium was broadcast live 

via satellite and became available to the 

academicians who could not participate. The 

proceedings of the symposium will be published 

both as a special issue of History Studies and as a 

book. 

We have also made a major change in our 

publication schedule. Starting in 2013, History 

Studies will publish 6 issues a year. The first issue 

of 2013 will be published on January 30, 2013.  

The History Studies website has been in service 

for over 3 years. We are currently updating our 

website. Soon the History Studies website will 

appear with a new design and more user-friendly 

functions.  

As announced earlier, the tributary issue 

of 2013 will be published in honour of Prof. Dr. 

Halil İnalcık, world-renowned Ottomanist, 

historian and researcher. Prof. Dr. Metin Hülagü, 

the President of Turkish Historical Society, will 

be the guest editor of this tributary issue. We are 

thankful to the both distinguished professors and 

mentors for accepting our request. After the 

publication of the tributary issue in March 2013, 

we will organize a special event in honour of Prof. 

İnalcık and present him the special issue in 

 

Merhaba, 

 “Sömürgecilik” özel sayısını 

yayınladıktan bir ay sonra tekrar karşınızdayız. 

Yayınladığımız bu 11. sayı ile (Volume 4 Issue 4) 

2012 yılına veda ediyoruz.  

 2012 yılı, History Studies dergisi için 

yoğun bir yıldı. Bu yıl içinde “Prof. Dr. Enver 

Konukçu Armağanı”nı yayınladık ve değerli 

hocamızın meslek yolculuğundaki arkadaşları ve 

her biri günümüzde değişik üniversitelerde hoca 

olan öğrencilerinin katılımıyla Sakarya 

Üniversitesi’nde düzenlediğimiz bir programda 

özel sayıyı kendilerine takdim ettik.   

 Bu yılın Ekim ayında yine bir yıl süren 

hazırlığını yaptığımız “Tarih Boyunca Karadeniz 

Ticareti ve Canik” konulu uluslar arası bir 

sempozyum düzenledik. Sempozyum, Samsun 

merkez Canik Belediyesi ile ortaklaşa olarak 

Samsun’da düzenledi. Sempozyuma yaklaşık 

Türkiye ve değişik ülkelerden 100’e yakın bilim 

adamı iştirak etti. History Studies dergisine yazar 

ve hakem olarak katkılar sağlayan 

akademisyenlerin iştirak ettiği sempozyum, büyük 

katılımla ve coşkuyla geçti. Sempozyum aynı 

zamanda uydu aracılığıyla televizyondan naklen 

de verilerek bu bilim etkinliğinin dünya ile 

buluşması sağlandı. Canik Belediyesi ile ortaklaşa 

düzenlenen sempozyumda sunulan tebliğler en 

kısa zamanda kitap olarak basılacak ve tebliğler 

History Studies Dergisi’nde özel sayı olarak 

yayınlanacaktır. 

 Gelecek yıldaki programlarımızı da bir 

karara bağlamış bulunmaktayız. 2013 yılında artık 

ikişer aylık periyotlarla yılda 6 sayı yayınlama 

kararı aldık.  Bu çerçevede 2013 yılının ilk sayınsı 

30 Ocak’ta yayınlayacağız.  

 Duyurusunu yaptığımız üzere 2013 yılının 

armağan özel sayınsı dünyaca ünlü tarihçimiz 

Prof. Dr. Hali İnalcık hocamız adına çıkaracağız. 

Değerli hocamız adına çıkaracağımız armağan 

özel sayısının misafir editörlüğünü Türk Tarih 

Kurumu Başkanı sayın Prof. Dr. Metin Hülagu 

hocamız yapacaktır. Önerileri kendilerine 

ilettiğimizde bizleri kırmayarak kabul eden iki 

hocamıza da teşekkür ediyoruz. Mart 2013’te 

yayınlayacağımız armağan özel sayısını Mayıs 

ayında Ankara’da düzenleyeceğimiz ve sizlere 

detaylarını duyuracağımız bir programda Prof. Dr. 

Hali İnalcık hocamıza takdim edeceğiz. 

 2013 yılı özel sayının konusunu da 



 
 H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 4 Issue 4 

Kasım /November 2012 

 

Ankara in May. We will announce the program 

details once we schedule the event. 

We are thankful to our authors for their 

valuable articles. In this issue you will find 

valuable articles from these distinguished authors: 

Neslihan Altuncuoğlu, Resul Babaoğlu, Rhauil 

Bhaumik, M. Bilal Çelik, Şenol Çelik, Emrah 

Çetin, Recep Dündar, H. Hande Duymuş Florioti, 

Sadullah Gülten, Nesrin Atıcı Kanberoğlu, 

Muhittin Kapanşahin, Elif Emre Kaya, B. Zakir 

Avşar, Cengiz Mutlu, Mücahit Özçelik, Cihan 

Özgün, Aysun Sarıbey Haykıran, Ali Özkan, 

Mustafa Salep, Cemal Sezer, Tahir Sevinç, Bülent 

Şener, Faruk Taşkın, Tufan Turan, Esin Tüylü 

Turan and Songül Ulutaş. 

Prof. Dr. Yücel Öztürk from Sakarya 

University, Department of History, is the guest 

editor of this issue. We thank Prof. Öztürk as well 

as the referees of this issue, whose names are 

listed on the credits page, for their contributions. 

We also thank Assoc. Prof. Dr. Christopher L. 

Miller and Assoc. Prof. Dr. Tamer Balcı from 

University of Texas-Pan American for their 

English proofreading since the July 2012 issue of 

History Studies. 

I respectfully thank everyone for their 

contribution to bring this issue to the publication 

stage. 

Looking forward to meeting you again in 

2013, 

 

            Sincerely, 

Assoc. Prof. Dr. Osman KÖSE 

 

belirlemiş bulunuyoruz. Özel sayınsın konusu ve 

detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle 

paylaşacağız.  

 History Studies Dergisi mevcut sitesinde 

5 yıldır sizlere hizmet vermektedir. Dergimizin 

yayınlandığı sitede görsel olarak yenilikler 

yapıyoruz. Şimdilik yapımı süren yeni site 

tamamen yenilenmiş ve daha estetik olarak çok 

yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır. 

 Bu sayıda birbirinden değerli 24 makale 

bulunmaktadır. Yazıları ve emekleri ile dergimizi 

renklendiren sayın Neslihan Altuncuoğlu, Resul 

Babaoğlu, Rhauil Bhaumik, M. Bilal Çelik, Şenol 

Çelik, Emrah Çetin, Recep Dündar, H. Hande 

Duymuş Florioti, Sadullah Gülten, Nesrin Atıcı 

Kanberoğlu, Muhittin Kapanşahin, Elif Emre 

Kaya, B. Zakir Avşar, Cengiz Mutlu, Mücahit 

Özçelik, Cihan Özgün, Aysun Sarıbey Haykıran, 

Ali Özkan, Mustafa Salep, Cemal Sezer, Tahir 

Sevinç, Bülent Şener, Faruk Taşkın, Tufan Turan, 

Esin Tüylü Turan ve Songül Ulutaş’a çok 

teşekkür ediyoruz.  

 11. sayının misafir editörlüğünü Sakarya 

Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi sayın 

Prof. Dr. Yücel Öztürk hocamız yapmıştır. 

Değerli hocamıza katkılarından dolayı teşekkür 

ediyoruz. Yine bu sayıda yayınlanan makalelerin 

hakemliklerini yapan ve isimlerini derginin ilk 

sayfalarında zikrettiğimiz değerli hocalarımız 

bizler için çok değerlidirler.  

 Son iki sayıdan itibaren her sayıda 

İngilizce metinleri tek tek gözden geçirerek bu 

sahada dergimize büyük katkılar sağlayan 

University of Texax-Pan American’dan Assoc. 

Prof. Dr. Christopher L. Miller ve Assoc. Prof. 

Dr. Tamer Bakcı’ya sonsuz teşekkürler. 

 Yayın sürecine kadar bu sayının ortaya 

çıkmasında emek sarf eden herkese teşekkür, 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 2013 yılında buluşmak dileğiyle,  

            Hoşçakalın    

Doç. Dr. Osman KÖSE  
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PREFACE 

The 11
th 

issue of History Studies is being 

released and again contains much valuable 

research. I sincerely thank the colleagues for 

inviting me be the guest editor of this issue. I am 

honoured to perform this duty. 

Assoc. Prof. Dr. Osman Köse has been 

making substantial contributions to Turkish 

academic life with his works. I hope that he will 

achieve many important works with his great 

effort and devotion. Unfortunately in Turkish 

cultural life the life span of cultural works is very 

short in the academic and the public sphere. There 

are not even a dozen periodicals old enough to 

stretch to the lives of a few generations. In its 

three years of publication life History Studies has 

already gained international and domestic 

recognition. I am confident that Dr. Köse will 

carry this important publication to the next 

generations and turn it into an institution of the 

national heritage. 

The first article in the present volume is 

the study of Nesrin Altuncuoğlu titled “Problem 

of Aegean Islands under the Light of International 

Agreements”. Interest in the subject of how 

Turkey lost the Aegean Islands perhaps extends 

beyond academic circles and it will attract the 

attention of all Turks. It must be a sorrowful 

historical tragedy that although Germany offered 

the Aegean islands to Turkey, Turkey complained 

about this to Britain. In this article, the readers get 

the opportunity to read about this issue from a 

competent researcher.  

In his article, Resul Babaoğlu writes about 

the injustices Turkey’s Greek community suffered 

during the 6/7 September 1955 incidents. I do not 

concur with Babaoğlu’s assessment, which 

disregards the developments in the late Ottoman 

period, on the existence of a paradox between the 

Ottoman and the republic period of Turkey in 

regard to the treatment of Turkey’s Greek 

community. The experts of the period agree that 

the ethnic problems of the Ottoman Empire were 

carried into the republic period. Of course, the 

readers will have the final decision. 

Rhauil Bhaumik’s article reveals the 

unconventional local sources of Western colonial 

medicine. Bhaumik’s work examines the 

contributions of Dr. Patrick Russell to medical-

zoology. It is an amazing research especially for 

 

ÖNSÖZ 

History Studies Dergisi’nin XI. sayısı da 

diğer sayılar gibi birçok değerli araştırma ile 

okuyucunun karşısına çıkıyor. Bu sayının misafir 

editörlüğünü şahsıma tevcih eden 

meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bu güzel görevi yerine getirmekten sonsuz haz ve 

onur duymaktayım. 

Değerli akademisyen, dostumuz Doç. Dr. 

Osman Köse, gerçekleştirmekte olduğu 

faaliyetlerle Türk akademik camiasına ciddi 

katkılar yapmaktadır. Büyük emek, fedakârlık ve 

yorgunluğa mal olduğunu yakından bildiğimiz bu 

çalışmalarında daha nice başarılara imza atmasını 

temenni ediyoruz. Bizim kültür hayatımızda hem 

akademik, hem de halka ait kültür çalışmaları ne 

yazık ki çok kısa ömürlü oluyor. Bunların içinde 

birkaç kuşağın hayatını idrak eden süreli yayın 

sayısı bir düzine kadar bile değildir. Üç yıla 

yaklaşan yayın faaliyetiyle History Studies, kısa 

zaman içinde milletlerarası bir seviyeye ulaşmış, 

ülke içinde ve dışında akademisyenlerin ilgi odağı 

haline gelmiştir. Sayın Köse’nin, bu önemli yayını 

gelecek kuşaklara taşıyacak tedbirleri alacağı ve 

bunu millî miras içinde yaşayan kurum haline 

getireceği hususunda da ümitvar olduğumu 

belirmekten mutluyum. 

Mevcut sayının ilk makalesi, Nesrin 

Altuncuoğlu’nun “Uluslararası Antlaşmalar 

Işığında Ege Adaları Sorunu” isimli çalışmasıdır. 

Ege Adalarının elden kaçırılmasının, akademik 

ilginin ötesinde, her Türk insanının ilgi duyacağı 

bir konu olduğunda herhalde herkes mutabıktır. 

Almanların Türkiye’ye teklif ettiği halde 

Türkiye’nin bunu İngilizlere şikâyet etmesi, hazin 

bir tarih trajedisi olsa gerektir. Bu makalede 

okuyucu bu hususu yetkin bir araştırıcıdan 

okuyacaktır. 

Resul Babaoğlu, makalesinde, Osmanlı 

Devleti bünyesinde Türklerle kardeşlik içinde 

yaşayan Rumların, Cumhuriyet devrinde 6/7 Eylül 

1955’te maruz kaldıkları haksızlığı konu 

edinmektedir. Babaoğlu’nun, Osmanlı’nın son 

dağılma periyodunu göz ardı ederek Osmanlı – 

Cumhuriyet arasında bir paradoks icat etmesi, 

mevcut satırların yazarının katılmadığı bir 

değerlendirmedir. Cumhuriyet devrine intikal 

eden etnik sorunların çoğunluğunun Osmanlı’nın 

son iki yüz yılı boyunca olgunlaştığı, sahanın 

uzmanlarınca bilinmektedir. Tabii ki, nihai yargı 

okuyucuya ait olacaktır. 
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those interested in how the West benefited from 

the experience of local people in medical-zoology. 

The study of M. Bilal Çelik concentrates 

on the sources of Saidiye Khanate and the Khojas 

period of East Turkistan between the 16th and the 

18th centuries. The research offers valuable 

information on barely examined sources.  

The article of Şenol Çelik on the social 

structure of the Ottoman Empire examines the 

functions of subject-reaya and yoruk-nomad in the 

Ottoman Empire with the example of İçel. In this 

highly informative work Çelik unearths the legal 

differences between the settled peasants and the 

nomads in the Ottoman system, using primary 

documents along with a wide-range of secondary 

literature.  

Emrah Çetin evaluates the Ottoman press 

coverage on the financial sources of the Hejaz 

Railway, which became the most important 

Ottoman transportation line in the early 20
th
 

century.  

Recep Dündar assesses the Cyprus poll 

tax book data and discusses the financial and 

demographic divisions of non-Muslim subjects in 

the 17th century Cyprus. Data from Ottoman 

primary sources contributes greatly to the 

understanding of the Ottoman financial and 

demographic structure in Cyprus. 

M. Hande Duymuş Filoriti’s article about 

river transportation in Mesopotamia during the 

times of Assyrians presents that Anatolia was 

bound to Mesopotamia with an effective 

transportation network. One of the most important 

factors that makes her research valuable and 

unique is the fact that Filoriti analysed the detailed 

data reflected in the Assyrians annuals. This 

article will certainly raise further interest among 

the readers about the dimensions of this river 

transportation during the times of the Roman, the 

Byzantine, the Seljuq and Ottoman empires. 

In his research Sadullah Gülten assesses 

the social and economic formation of an Ottoman 

town with the example of Çokradan town in 

Bozok. His reliance on the Ottoman tax 

registeries, tax units, and census, income and 

Shariyya registeries from the Bozok district 

certainly makes this article an original reference 

source about the foundation of settlements in the 

Ottoman Empire.   

 

Rhauil Bhaumik’in araştırması, Batı 

tıbbının kolonyal sahalarda resmî, empistemolojik 

kaynaklar dışındaki beslenme kaynaklarını teşkil 

eden sivil kaynakları konu edinmiştir. Bhaumik’in 

çalışması, şahsi merak ve tecrübe sahibi 

uzmanlardan Dr. Patrick Russell’ın tıp ve 

zoolojiye katkılarını ele almaktadır. Batı’nın bu 

sahalarda sivil tecrübeden nasıl yararlandığını 

merak edenler için ilginç bir araştırma olduğunu 

belirtelim. 

M. Bilal Çelik’in çalışması, Doğu 

Türkistan’ın, XVI. yüzyıl ile XVIII. yüzyıllar 

arasındaki tarihini teşkil eden Saidiye Hanlığı ve 

Hocalar Devri’ne ait kaynaklar üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Çelik’in, büyük kısmı henüz 

değerlendirilmemiş olan bu kaynaklar hakkında 

verdiği bilgilerin sahaya ilgi duyanlar için büyük 

önemi haiz olduğu kuşkusuzdur. 

Şenol Çelik’in araştırması Osmanlı 

Devleti’nin sosyal yapısı ile ilgilidir. Osmanlı 

Devleti’nde reaya ve Yörüklerin sosyal yapı 

içindeki yeri ve fonksiyonları İçel örneğinde tahlil 

edilmiştir. Çelik, geniş çaplı bir literatür eşliğinde 

ana kaynakları da kullanmıştır. Osmanlıların 

Yörük – göçebe nüfusunun çiftçi ile mukayese 

edilmesi oldukça aydınlatıcıdır. 

Emrah Çetin, araştırmasında, XX. yüzyıl 

başlarında Osmanlı Devleti’nin en önemli ulaşım 

hattını teşkil eden Hicaz Demiryolu’nun mali 

kaynaklarının oluşturulması için gösterilen 

gayretler hakkında Osmanlı literatürüne yansıyan 

bilgileri değerlendirmiştir. 

Recep Dündar, Kıbrıs Cizye defteri 

verilerini değerlendirmiştir. XVII. yüzyılda 

Kıbrıs’a bağlı kaza ve nahiyelerde meskûn gayri 

Müslim tebaanın mali ve demografik dağılımını 

ele almaktadır. Birinci elden kaynak verilerinin 

Osmanlı maliye ve demografi alanlarına önemli 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

M. Hande Duymuş Filoriti’nin 

araştırması, Asurlular döneminde 

Mezepotamya’da nehir ulaşımı ile ilgilidir. 

Filoriti, çalışmasında Anadolu’nun 

Mezepotamya’ya etkin bir nehir ulaşım ağı ile 

bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Filoriti’nin, 

Asur yıllıklarına yansıyan verileri 

değerlendirmesi, kanaatimizce araştırmasını 

değerli kılan en önemli faktörler arasındadır. Bu 

konunun Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

zamanlarında nasıl bir boyut kazandığı hususunun 
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Nesrin Atıcı Kanberoğlu examines the 

development of the art of sculpture in the late 

Ottoman Empire and Turkish republic. 

Kanberoğlu identifies the mentality problem as 

the main obstacle to the development of sculpture 

in this period and underlines the importance of 

Atatürk for encouraging this art. The impressive 

finding of this research is that the development of 

sculpture was a painstaking process because of the 

negative mentality toward sculpture. 

Muhittin Kapanşahin focuses on the 

significance of the Abbasid Caliphate as the main 

source of legitimacy for all Muslim states. Under 

this framework, Kapanşahin analyzes the relations 

between the Abbasid caliphs and the Seljuk 

sultans. This is an interesting research in regard to 

the role of religion in the establishment of 

political legitimacy. 

The collaborative work of Elif Emre Kaya 

and B. Zakir Avşar covers the positive 

government-opposition relations in the aftermath 

of the plane crash of Turkish Prime Minister 

Adnan Menderes in 1959. The comprehensive 

research conducted on the Turkish press makes 

this article significant in understanding the general 

political framework of the period.  

Cengiz Mutlu focuses on the propaganda 

against the Ottomans during World War I in 

Switzerland and the activities of the Ottoman 

Association for the Defence of Rights to counter 

this propaganda. Mutlu argues that Greeks and 

Armenians led this propaganda in order to divert 

attention from the human rights violations of the 

Greek army in Anatolia. The research is useful for 

analyzing the effects of propaganda in 

international scope. 

In his research Mücahit Özçelik discusses 

Treaty of Bucharest signed between the Central 

Powers and Romania on 8 May 1918. This treaty 

exhibits the post-war designs of the Central 

Powers on the Ottoman Empire, Romania and 

Bulgaria, prior to their defeat in fall 1918.  

The collaborative research of Cihan 

Özgün and Aysun Sarıbey Haykıran covers 

banditry in Kuşadası in the late Ottoman Empire. 

He analyzes the banditry in this coast town 

Kuşadası under the scope of land-island relations, 

which makes this research unique. 

 

okuyucuyu şimdiden meraklandırdığını 

hissediyoruz. 

Sadullah Gülten’in araştırması, Çokradan 

Köyü örneğinde bir Osmanlı köyünün teşekkülü, 

sosyal ve ekonomik yapısını aydınlatmayı 

hedeflemektedir. Tahrir, avarız, temettuat 

defterleri ve şeriyye sicillerinden derlenmiş 

olması, değeri hakkında başka açıklamaya gerek 

bırakmamaktadır. 

Nesrin Atıcı Kanberoğlu, Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemlerinde heykel sanatının 

gösterdiği seyri ele almıştır. Kanberoğlu, heykel 

sanatının Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 

maruz kaldığı zihniyet engeli üzerinde durmuş, bu 

hususta Atatürk’ün bu sanatı teşvik etmesinin 

ehemmiyetini vurgulamıştır. Heykelciliğin 

zihniyet engeli nedeniyle oldukça zorlu bir 

gelişim süreci izlediği tespiti, araştırmanın ulaştığı 

çarpıcı olgudur. 

Muhittin Kapanşahin, İslam tarihinin en 

önemli safhasını teşkil eden Abbasi 

İmparatorluğu’nun İslam tarihinde ona tabi olan 

veya olmayan bütün devletler için bir meşruiyet 

kaynağı olması olgusunu konu edinmiştir. 

Kapanşahin, bu olgu çerçevesinde Büyük 

Selçuklu Sultanları ile Abbasi Halifelerinin 

ilişkilerini analiz etmiştir. Araştırmanın siyasal 

meşruiyette dinin rolü açısından oldukça ilginç 

olduğu kabul edilecektir. 

Elif Emre Kaya / B. Zakir Avşar’ın 

müşterek çalışması, Adnan Menderes zamanında 

iktidar - muhalefet ilişkilerini konu edinmektedir. 

Adnan Menderes’in maruz kaldığı uçak kazasının 

ilgili dönemde iktidar – muhalefet ilişkilerinde 

gösterdiği olumlu etkiler araştırmanın merkezî 

temasını teşkil etmektedir. Dönemin medyasının 

geniş ölçekte taranmasıyla yapılan çalışmanın 

ilgili periyodun genel şemasının anlaşılmasına da 

önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. 

Cengiz Mutlu, Birinci Dünya Savaşı ve 

sonrasında İsviçre’de cereyan etmiş olan Osmanlı 

aleyhtarı propaganda ve buna karşı Osmanlı 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin faaliyetleri 

üzerine odaklanmıştır. Rumlar ve Ermenilerin 

gerçekleştirdiği ağır insan hakları ihlallerini 

propaganda ile örterek kendilerini masum, 

Türkleri suçlu gösterme stratejisi karşısında 

Türklerin teşkilatlanarak bu stratejiyi etkisiz 

kılmaya çalışmalarını analiz etmektedir. 

Araştırma, propagandanın uluslararası imaj 

oluşumunda sahip olduğu etkinin araştırılması 
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Ali Özkan analyzes the religious policies 

of Albanian leader Enver Hodja during the Cold 

War. Özkan argues that although Enver Hodja led 

Albania to independence, his leadership was 

overshadowed by his dictatorship with the 

removal of basic human rights and freedoms in 

Albania.  

Mustafa Salep analyzes Soviet foreign 

policy during World War II. It is highly 

interesting and pleasant reading to follow the 

paradox between the ideological rhetoric of the 

Soviet Union and its imperialist discourse in the 

foreign policy practices. 

Cemal Sezer’s work covers the activities 

of the in the Ottoman Empire during World War I. 

Sezer expresses that the health services Red 

Crescent Society provided to the soldiers and the 

civilians during war years were irreplaceable. 

The work of Tahir Sevinç based on the 

Ottoman archival documents examines the 

corruption of a high level Ottoman officer in the 

18th century Damascus. This research is 

interesting to show not only how the corruption 

took place with the help of another officer in the 

capital but also how it was revealed and how the 

culprits were punished. It also gives a detailed 

account of a significant property confiscation 

from the punished in the Ottoman Empire.     

Bülent Şener analyzes the Ağrı Rebellion 

(1926-1930) and its impact on the Turkish-Iranian 

relations. Şener reached the conclusion that 

Turkey’s coercive diplomatic strategy applied 

during the crisis produced an affirmative result 

against Iran’s provocative policies alongside the 

Turkish-Iranian border. 

Faruk Taşkın examines the missionary 

institutions founded by the American Board 

through the sample of Central Turkey College in 

Ayıntap. One of the interesting results of this 

research is that this institution remained open 

during World War I. The central theme of the 

article exhibits the scope of the effects of 

missionary schools in the late Ottoman and the 

early stage of the Turkish republic.  

The collaborative research of Tufan Turan 

and Esin Tüylü Turan about the Balkan 

Conference and the Balkan Pact examines the 

conceptual evolution of the Balkan Pact. 

 

bakımından güzel bir örnektir. 

Mücahit Özçelik, araştırmasında İttifak 

Devletleri ile Romanya arasında 8 Mayıs 1918 

tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması’nı konu 

edinmektedir. Savaşın ilk ve son safhaları 

arasındaki çarpıcı tezatları ortaya koyan en iyi 

örneklerden birisi bu antlaşmadır. İttifak 

Devletleri, mağlup olmadan önce Osmanlı, 

Romanya, Bulgaristan üzerinde birçok planlar 

kurmuşlar, ancak, söz konusu tarafın mağlup 

olmasıyla bu planların bir geçerliliği kalmamıştır. 

Bu öğretici tezadı Özçelik’in araştırmasından 

takip etme fırsatı bulacağız. 

Cihan Özgün / Aysun Sarıbey 

Haykıran’ın müştereken gerçekleştirdikleri 

araştırma, Kuşadası örneğinde Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son döneminde cereyan eden 

eşkıyalık olgusunu konu edinmektedir. 

Kuşadası’nın sahil kasabası olmasının, eşkıyalık 

olgusuna kara – ada bağlamında yaklaşılmasına 

imkân tanıması, araştırmayı ilginç kılan 

özelliklerden biridir. 

Ali Özkan, Arnavutluk’un en önemli 

liderlerinden Enver Hoca’nın dinî politikalarını 

analiz etmektedir. Özkan, Enver Hoca’nın 

Arnavutluk’un bağımsızlığını sağlayan kişi 

olmakla birlikte, onun liderliğinin diktatörlüğünün 

gölgesinde kaldığı sonucuna ulaşmıştır. Özkan, 

Enver Hoca’nın akıbetinin bu şekilde 

gerçekleşmesinin en önemli sebebinin, 

Arnavutluk halkının temel haklarını büyük ölçüde 

ortadan kaldırması olduğunu tespit etmiştir. 

Mustafa Salep, II. Dünya Savaşı 

döneminde Sovyet dış politikasının niteliklerini 

analiz etmiştir. Sovyetler Birliği’nin cennet 

vadeden ideolojik niteliği ile uygulamada 

emperyalist nitelikli reel dış politikası arasındaki 

paradoksu temel kaynaklardan izlemek oldukça 

ilginç ve zevkli bir okumaya konu olacaktır. 

Cemal Sezer’in çalışması, Birinci Dünya 

Savaşı sırasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 

faaliyetlerini ele almaktadır. Hilal-i Ahmer’in 

cephe ve cephe gerisindeki sağlık hizmetlerinin bu 

dönem için yeri doldurulamaz olduğu 

araştırmacının vurguladığı en önemli sonuçtur. 

Tahir Sevinç’in çalışması, XVIII. yüzyılın 

ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin taşra 

defterdarlığını yürüten bir kişinin sahip olduğu 

imkânları merak edenler için güzel bir veri 

kaynağıdır. Bu araştırma, merkezle sağlam 
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Songül Ulutaş studies the impacts of 

modern capitalism on traditional agriculture of the 

Ottoman Empire during Ottoman 

industrialization. Ulutaş examines the case of 

Tarsus and concludes that the clash of capitalism 

and agriculture produced positive results for 

Tarsus. Her research sheds lights on the 

characteristics of agricultural development during 

the early Ottoman industrialization.  

Lastly, I hope that these valuable articles 

in the 11th issue of History Studies will be 

beneficial to all historians and the academic in the 

world at large. Thank you for giving me the 

opportunity to become the guest editor of this 

issue. 

Guest Editor 

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK 

30.11.2012 

 

ilişkilere sahip taşra mali kurum yöneticilerinin 

yetkilerini nasıl aştıkları ve nasıl infaz edildikleri 

hakkında ilginç bir çalışmadır. 

Bülent Şener, 1926-1930 yıllarında patlak 

veren Ağrı İsyanı’nı Türk-İran ilişkileri 

merkezinde tahlil etmiştir. Şener, Türk-İran 

ilişkilerinin resmî çerçevesine aykırı olarak 

İran’ın sınır halkına karşı uyguladığı kışkırtıcı 

politikalar karşısında Türkiye’nin zorlayıcı 

diplomasi uygulaması ile ulaştığı başarılı sonucu 

analiz etmiştir. 

Faruk Taşkın, Gaziantep’te kurulmuş olan 

Merkezi Türkiye Koleji örneğinde misyonerlik 

kurumunu araştırmıştır. Amerikan Board’a ait bu 

kurumun Birinci Dünya Savaşı sırasında yerli bir 

kurum gibi hizmet yapmış olduğu araştırmanın 

ulaştığı ilginç sonuçlar arasındadır. Misyonerliğin 

son Osmanlı ve ilk Cumhuriyet yıllarında sahip 

olduğu etkiler, araştırmanın temel alanını teşkil 

etmektedir. 

Tufan Turan ve Esin Tüylü Turan’ın 

müşterek yürüttüğü araştırma, 1930 tarihinde 

kurulan Balkan Konferansı ve Balkan Paktı’nın 

fikri hazırlık safhası ve imzalanmasını mercek 

altına almaktadır. 

Songül Ulutaş, Osmanlı Devleti’nin 

sanayileşmeye başladığı XIX. yüzyılda geleneksel 

tarımın modern kapitalizmden nasıl etkilendiği ve 

ne gibi dönüşümlere uğradığını araştırmıştır. 

Ulutaş, Tarsus örneğinde incelediği verilerle, 

sanayileşmenin tarımsal gelişmede olumlu 

sonuçlar doğurduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

bulguların, erken sanayileşme safhasında tarımsal 

gelişmenin niteliklerine ışık tutacağını 

düşünüyoruz. 

Son olarak History Studies dergisinin XI. 

sayısını oluşturan birbirinden kıymetli 

makalelerin bilim âlemine yararlı olmasını ve ışık 

tutmasını temenni ediyor, bana böyle bir sayının 

misafir editörlüğü imkânını verenlere teşekkür 

ediyorum. 

Misafir Editör 

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK 

30.11.2012 

 

 

 


