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Sayın Okuyucular, 

 

Periyodik olarak dergiler çıkarmak ve 

bunu hiç ara vermeden devam ettirerek 

gelenekselliştirmek elbette zordur. Bu süreç 

içinde ilerleyen History Studies Dergisi, 4. 

yılını geride bırakmaya hazırlanırken, zengin 

içeriğe sahip 9. sayı ile bu yaz sıcağında 

sizlerle buluşmaktan mutluluk duymaktadır.  

Derginin 9. sayısını Türkiye’den çok uzaklarda, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas 

eyaletinde yayına hazırladık. İletişimin zirvede 

olmasından istifade ederek derginin gerek 

dizaynı ve gerekse diğer yayın sürecinde her 

zaman gönüllü çalışmaktan zevk duyan 

arkadaşlarımızla internet ortamında 

haberleşerek bu çalışmayı yürüttük. 

History Studies Dergisi her geçen gün 

kendini geliştirerek bu alanda sayılı dergi olma 

yolunda istikrarlı ve kararlı bir şekilde 

ilerlemektedir. Bu süreç içinde derginin tüm 

sistemlerini gözden geçirerek, Türkçe, 

İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca dil 

editörleri ile çalışmaya başladık. Dil editorleri 

alan hakemlerinden olumlu raporlar alan 

makaleleleri özetler de dahil olmak kaydıyla dil 

ve üslup açısından inceleyerek son düzeltmeleri 

yapacaklardır. Bu prosedür, makalenin yayın 

sürecini belki uzatacaktır fakat bunun güzel 

sonuçlar getireceğine inanmaktayız.  Ayrıca 

dergimize ülke temsilcileri belirledik. Ülke 

temsilcileri dergimizin hem Türkiye dışındaki 

ülkelerde yaygınlaşmasını hem de ihtiyaç 

halinde o ülkelerden hakem bulma konusunda 

yardım almamızı kolaylaştıracaktır.   

Şimdiye kadar makalelerde sayfa 

sayısı konusunda pek sınırlayıcı olmadık. 

Gelecek sayıdan itibaren, kitap tanıtımları 

hariç, gönderilen makaleleri en az 4 bin ve en 

fazla 10 bin kelime sınırı içinde tutmayı 

düşünüyoruz. Siz değerli araştırmacılarımızın 

buna riayet edeceklerini ümit etmekteyiz. Diğer 

taraftan da indekslere müracaatlarımız devam 

etmektedir. Çok sayıda indeksten cevap 

beklemekteyiz. Olumlu cevap aldığımız indeks 

adlarını derginin sitesinde yayınlamaktayız. 

Bugüne kadar ASOS, EBSCO, DOAJ, Index 

COPERNICUS ve Index ISLAMICUS’a üyelik 

işlemlerimiz tamamlanmıştır. Dergimiz bu 

indeksler ve onlara bağlı alt indeksler 

tarafından taranmaktadır. Bu sayıda muhtelif 

konuları ele alan 20 makale ve üç kitap  

Dear Readers,   

 

Publishing and maintaining a regular 

journal is a formidable task.  As History Studies 

leaves its fourth year behind we can say that it 

has been moving forward and becoming 

stronger with each issue. In these hot days it is 

a great pleasure to present you the new issue of 

the journal with its rich contents. We have 

edited the 9th issue of the journal in Texas-

USA with the help of volunteer friends who 

used many communication channels to make it 

possible. 

The History Studies is steadily 

becoming an exceptional history journal.  

Within this process, we have updated all 

systems of the journal and we have named 

Turkish, English, and Spanish, French, and 

Italian language editors. Language editors will 

do the final linguistic checks on the grammar 

and spelling on the articles approved by 

referees for their eligibility for publication. 

This extra step may extend the publication 

process but we believe it will only make 

articles better. We have also added country 

representatives, who will help to locate referees 

and area experts in case of a need.  Up until 

now, we have not restricted the page numbers 

of the articles. From the next issue on, the 

articles submitted to the History Studies, except 

book reviews, should be a minimum 4,000 and 

maximum 10,000 words in length.  We hope 

that all researchers will respect these 

reasonable limits. 

In the meantime, we continue to get 

the History Studies indexed in the major 

international indexes. We expect to receive 

responses from several indexes. We will share 

the indexing results with you through our web 

site as soon as we receive them. So far the 

History Studies has been included in the 

indexes of ASOS, EBSCO, DOAJ, Index 

COPERNICUS, and Index ISLAMICUS and 

their sub-indexes.  

In this issue, we are happy to present 

you 20 articles and 3 book reviews.  We hope 

that you will enjoy reading these unique articles 

with pleasure. We thank to the contributors of 

this issue: Zehra Arslan, Mehmet Aydin, Ersah 

Cakir, Nafize Tatar, Figen Erdogdu, M. Bilal 

Celik, Serif Demir, Suleyman Demirci, H. 

Hande Duymus Florioti, Sertug Galip Inan,  
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tanıtımı yer almaktadır. Birbirinden değerli bu 

çalışmaları zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

Bu vesileyle çalışmalarıyla dergimizi 

onurlandıran sayın Zehra Arslan, Mehmet 

Aydın, Erşah Çakır, Nafize Tatar, Figen 

Erdoğdu, M. Bilal Çelik, Şerif Demir, 

Süleyman Demirci, H. Hande Duymuş Florioti, 

Sertuğ Galip İnan, Ömer Karakaş, Yakup 

Karataş, Hüseyin Kayhan, Nurgün Koç, Cengiz 

Mutlu, Muammer Öztürk, Mehmet Soytürk, 

Ahmet Türkan, Songül Ulutaş, Dilara Uslu, 

Hüseyin Üreten, Nedim Yalansız, Rawaa 

Mahmoud Hussain, Ulvi Keser ve Edip 

Uzundal’a teşekkür ediyoruz.     

Derginin bu sayısını Texas’ta 

hazırladığımızı söylemiştim. Yaklaşık bir aydır 

devam eden çalışmalarımızda derginin ilk 

yayına başladığı günden bu yana bizi yalnız 

bırakmayan University of Texas – Pan 

American’da öğretim üyesi ve aynı zamanda 

derginin Amerika temsilcisi Tamer Balcı’ya 

çok teşekkür ediyorum. Kendisi Ekim ayında 

çıkacak olan “Sömürgecilik” özel sayısının da 

misafir editörüdür. Bu sayıya da çalışmalarınızı 

bekliyoruz. Yine katkılarından dolayı 

dergimizin İngilizce Dil Editörü olan aynı 

üniversiteden Christopher L. Miller’e de 

hoşgeldin diyor ve dergimizi birinci sınıf bir 

dergi haline getirmek için gösterdiği çabadan 

dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın 

Miller şimdiden katkıları ile dergimizin 

gelişmesinde yardımcı oldu. Gelecekte de 

kendisinin tecrübelerinden büyük ölçüde 

faydalanacağız. Yine aynı üniversiteden 

İspanyolca Dil Editörü olan Glenn Martinez’e, 

Türkçe Dil Editörü Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Aydın’a, 

İtalyanca Dil Editörü olan Democritos 

University of Thrace’den Marco Miotto’ya ve 

Fransızca Dil Editörlüğü görevini üstlenen 

Fransa Buhara Enstitüsü’nden Yaşar Demir ve 

Kenan Şen’e hoşgeldiniz diyoruz. 

Son olarak, makalelerin sizlerin 

istifadesine sunulması sürecinde büyük emekler 

sarfederek hakemlik yapan değerli 

hocalarımıza da teşekkürü bir borç biliyoruz.  

Emek çok değerlidir. Katkısı olan 

herkese teşekkürler. 

Saygılarımla, 

 

Doç. Dr. Osman Köse 

Texas / USA 

Omer Karakas, Yakup Karatas, Huseyin 

Kayhan, Nurgun Koc, Cengiz Mutlu, 

Muammer Ozturk, Mehmet Soyturk, Ahmet 

Turkan, Songul Ulutas, Dilara Uslu, Huseyin 

Ureten, Nedim Yalansiz, Rawaa Mahmoud 

Hussain, Ulvi Keser ve Edip Uzundal. 

I have edited this issue in Texas with 

the help of Dr. Tamer Balci at University of 

Texas-Pan American (UTPA). I thank Dr. Balci 

for his help. He is the USA representative of 

the History Studies. He has never left us alone 

since the first day of the History Studies and 

during our latest research trip in Texas for 

almost a month. Dr. Balcı is the guest editor of 

the special issue on “Imperialism” to be 

published in October. We welcome your 

contributions to this volume as well. I also 

welcome and thank to our new English 

Language Editor Dr. Christopher L. Miller 

from the UTPA for his contributions to move 

the History Studies forward toward becoming a 

first class journal. His contributions have 

already improved the journal. We will continue 

to benefit greatly from his experience. We also 

welcome our new Spanish Language Editor Dr. 

Glenn Martinez from UTPA, Turkish Language 

Editor Dr. Mehmet Aydin from Ondokuz 

Mayıs University, Italian Language Editor Dr. 

Marco Miotto from Democritos University of 

Thrace and French Language Editors Yasar 

Demir and Kenan Sen from the Institut Privé 

Buhara de France.                                

Last but not least, I would like to 

thank to all referees, who voluntarily reviewed 

the articles and submitted their reports in a 

timely manner to make this issue ready on time. 

You may see the names of referees served in 

this issue in the credits pages. 

 

Labour is very valuable. Thanks to all 

contributors. 

 

Sincerely yours, 

Assoc. Prof. Dr. Osman Kose 

Texas / USA 

30 July 2012 

 

  


