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Eserde, Ondört makale, iki belge yay~n~~ ve iki kitap tan~ t~m~~ bulunmaktad~r.
Dergide makaleler yazar soyad~~ alfabeti~ine uygun ~eklinde yer almaktad~r. Yine, dergide baz~~ makaleler yabanc~~ dilde (~ngilizce) kaleme al~nm~~t~ r. Derginin arkas~nda ise, dergini içindekiler listesi ~ngilizce olarak da verilmi~tir.
Dergideki makaleler, ad~ndan da anla~~labilece~i gibi, Osmanl~lardaki siyasi olaylar,
onlar~n milletler aras~~ münasebetleri, bilimsel faaliyetleri, bu geni~~zaman kesitinde sosyal
hayattaki gösterdi~i de~i~imler vb. konulan ele al~p, incelemektedir.
Dergideki ilk makale Seçil Akgün taraf~ndan kaleme al~nm~~~olup, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Tanzimat~n do~u~u ile ilgilidir (~ngilizce) (s. 1-14); Gülhane Hatt-~~ Hümayunu
ve Tanzimat~n belli ba~l~~ sebepleri tart~~~lm~~t~r.
Dergideki ikinci makale Halil Cin'in Magrib ülkelerinde ~slam ve Türk idari ve hukuki etkileri ele al~n~p, incelenmi~ tir. (s. 15-38). Yazar konuyu idari ve hukuki olarak iki ana
esasta ele alm~~t~r ve bu görü~lerini baz~~ Ba~bakanl~k belgeleriyle de desteklemi~tir.
Derginin üçüncü makalesi, Musa Çad~rc~ 'n~n Nam~k Kemal'in sosyal ve ekonomik
görü~leriyle ilgili ilginç bir makalesidir (s. 39-e52). Makalede, bu me~hur ~airimizin sosyal
yap~la~mada ve ekonomik kurumla~ma bak~m~ndan ileri sürdü~ü görü~leri üzerinde k~saca
durulmaktad~r.
Dördüncü makale, Melek Delilba~~'n~n, Osmanl~~ Vergi Kay~ tlanna dayanarak onalt~nc~~ yüzy~l Preveze'sinin ~ngilizce bir de~erlendirmesidir. (s. 53-62).
Ferit Duka, onbe~inci yüzy~llar onsekizinci yüzy~lar aras~ndaki Arnavut nüfusun islamla~mas~~ süreci konusunda belirledi~i bulgulann~~ vermektedir (s. 63-72).
Bu makaleyi Yavuz Ercan'~n uzunca bir makalesi izlemektedir. (s. 73-126). Bu makale
iki k~s~mdan meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, 18°6 tarihinde III. Selim zaman~nda
Napeleon Bonapart'a elçi olarak gönderilen Seyyid Mehmed Emin'in Sefaretnamesi hakk~nda bir de~erlendirme ve ikinci k~s~m ise, söz konusu sefaretnamenin metnidir.
Bu makaleyi izleyen makalede ise, Esin Kâhya ondukuzuncu yüzy~lda Osmanl~lardaki
fizyoloji çal~~malar~~ ve deneysel f~zyolojinin kurulu~u hakk~nda bilgi vermektedir. (s. 1271 40).

Uygur Kocaba~~ise, ilk vilayet gazetesi olan Tuna Vilayet Gazetesi'ni tan~ tmaktad~r
(141-15o).
Bunu izleyen makale, ekonomi tarihi ile ilgili olan Y~ lmaz Kurt'un Sis Sanca~~'n~n
ekonomik yap~s~n~n de~erlendirmesidir. Yukanda hemen bütün makalelerde oldu~u gibi
burada da yazar kaynak metinlere (tahrir defterleri) dayanmaktad~ r (s. 151-201).
~srafil Kurtcephe, di~er makaleler de görüldü~ü üzre, belgelere dayanarak, yüzy~l~m~z~n ba~lannda ancak günümüzde hala baz~~ yönleriyle problem olmay~~ sürdüren, yani
güncelli~ini bir ölçüde devam ettiren Rodos ve Oniki Adan~n ~talyanlarca i~galini tart~~maktad~r (s. 201-2 t 6).
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~spanyol bilim adam~ , Victor Morales Lezcano, ilginç bir konuya de~inmekte ve ~spanya ve Türkiye aras~ ndaki siyasi yakla~ma konusunu özlü bir ~ekilde ele al~ p, aç~klamaktad~r (S. 217-230).
Bilindi~i gibi, tarih ara~t~ rmalar~nda, seyahatnameler yaz~ ld~klan devrin yap~s~n~~ aksettirmesi aç~s~ ndan önemli belgelerdir. Ertu~rul C~nalp taraf~ndan kaleme al~nm~~~olan bu k~sa makalede ise, onalt~nc~~ yüzy~ la kadar olan dönemde (XII-XV) ~spanyol gezginlerinin
Türkiye ve baz~~ ~slam ülkeleri hakk~ nda bilgi verilmektedir (231-238).
Yine ayn~~ devri ele alm~~~olan Mehmed Ali Ünal ise, Çemi~gezek ülkesi diye de adland~ ran Mazgird, Pertek ve Sa~man sancak beylikleri ile Pir Hüseyin o~ullann~n siyasi
idarelerini inceleyerek, bu yerlerin Osmanl~ lara geçene kadar ki siyasi yap~ s~n~n bir de~erlendirmesini yapm~~t~ r (s. 239-266).
Dergideki son makale, Nesimi Yaz~ c~~ taraf~ndan kaleme al~nm~~~olup, Vekâye-i M~snyye adl~~ Arapça-Türkçe bas~lm~~~ilk gazetesi hakk~ nda bilgi vermektedir (s. 267-278).
Derginin bundan sonraki iki yaz~s~ , belgeler ba~l~~~~alt~nda verilmi~~olup, bunlardan
ilk Muzaffer Ar~kan'~ n sundu~u Türk Deniz Tarihi ile ilgili Salazar Kütüphanesinde bulunan on belgenin metnidir (s. 279-301).
Yücel Özkaya ise Ba~bakanl~k Ar~ivinde, Cevdet Dahiliye 430 numarada bulunan ve
onsekizinci yüzy~ lda Rumelindeki sosyal hayata ~~~ k tutan bir belgenin transkripsiyonu vermektedir (s. 303-334).
Derginin son k~sm~~ kitap tan~ tmalara ayr~lm~~~olup, burada M. Mehdi ~lhan taraf~ndan Wolf Dieter Hutteroth'un Palestine and Transjordan in the Sixteen Centu~ry adl~~ eseri
ve Ligor Mile taraf~ ndan Kopi Koçi'nin Mustafa Kemal Atatürk adl~~ eseri tan~ t~lmaktad~r.
Sonuç olarak de~erlendirirsek, ikinci say~s~~ ç~kan bu dergide, genellikle makaleler kaynak metinlere dayan~ larak kaleme al~nm~~t~r. Bazen yazarlar, dayand~klan kaynak metinlerden k~s~mlar aktarm~~lar ya da metnin bütünün vermeyi tercih etmi~lerdir. Bunlara ilave
olarak, baz~~ makaleler, yukar~ da da belirtildi~i sadece kaynak metin yay~n~ndan ibarettir.
Günümüzde tarih çal~~malar~n~ n sadece siyasi olaylar~ n de~erlendirilmesiyle anla~~lamayaca~~ , ancak siyasi olaylar~~ haz~ rlayan içtimai, iktisadi ve kültürel etkenlerin de bu
olaylar~n ~ekillenmesinde ne kadar önemli oldu~u göz önünde bulundurulursa, birinci
planda kaynak metin çal~~ malar~ na önem veren bu yay~n~ n gereklili~i daha belirginle~mektedir.
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