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Editörden 

 

Merhaba, 

 

History Studies dergisi ilk 

günden itibaren akademik yayın 

titizliğini büyük bir kararlılıkla 

sürdürmektedir. Dergiye, yayınlanmak 

üzere gelen makale sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Bir kartopu gibi 

gittikçe büyüyen ve büyüdükçe 

sistemleşen derginin 8. sayısını 

yayınlamaktayız. Çok değerli yazarlara 

ait çalışmaların yer aldığı bu sayıyı siz 

değerli araştırmacı ve okurlar 

dünyasına kazandırmaktan mutluluk 

duymaktayız.  

 

History Studies dergisi, 

Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen 

akademik bir dergi olarak 

sorumluluklarının farkındadır. Bu 

sorumluluklar çerçevesinde siz değerli 

araştırmacıları bir araya getirmek 

amacıyla 19-21 Ekim 2012 tarihleri 

arasında Samsun Canik Belediyesi ile 

ortaklaşa olarak “Tarih Boyunca 

Karadeniz Ticareti ve Canik ( 

Samsun)” konulu bir sempozyum 

düzenlemekteyiz. Bu sempozyuma siz 

değerli araştırmacıların katılacağını 

ümit ediyor ve bu vesileyle Samsun’da 

bir araya geleceğimizi umuyoruz. Tüm 

masrafların Canik Belediyesi tarafından 

karşılanacağı bu sempozyumun 

bildirileri daha sonra ayrıca ek sayı 

olarak History Studies dergisinde 

yayınlanacaktır. 

 

Yine mevcut 8. sayıya paralel 

olarak ülkemizin yetiştirdiği değerli 

tarihçi ve bilim adamı Prof. Dr. Enver 

Konukçu adına armağan sayısı 

çıkarmaktayız. Bu vesileyle bir gelenek 

oluşturarak Tarih alanında çalışmalar 

yapan ve ömrünü bu uğurda vakfetmiş 

olan saygın bilim adamlarımız adına 

armağan sayılar çıkaracağımızı 

duyurmaktan onur duymaktayız.  

 

History Studies dergisinin 8. 

sayısı yine zengin bir içeriği sahip 

bulunmaktadır. Bu sayıda Türk ve 

dünya tarihine ait 23 makale ve 2 kitap 

From the guest editor 

 

          Dear all, 

 

          From first day on, the Journal of 

Historystudies sustained academical 

publishing accuracy by great 

unwaveringly.  The articles submitted 

to the journal have increased day by 

day. We are publishing the 8
th

 issue of 

the journal which has been growing 

like a snowball and becoming 

systematized. We have great pleasure 

to bring in this journal to the 

distinguished researchers and readers. 

 

          The Journal of Historystudies 

are very sensitive of his 

responsibilities as an outstanding 

journal which are observed both in 

Turkey and world. In terms of these 

responsibilities, in order to bring 

together the eminent researchers , we 

will hold a symposium entitled 

“Throughout History The Black Sea 

Trade and Canik (Samsun)” as a joint 

programme with Samsun Canik 

Municipality between 19-21 October 

2012.  We hope your pariticipation in 

this symposium and to come together 

in Samsun. The proceedings of the 

symposium whose expenditure will be 

paid by Canik Municipality will be 

published as a special issue in the 

journal of Historystudies later. 

Correspondingly to the 8
th

 issue, we 

will prapare a tribute to Prof. Dr. 

Enver KONUKÇU who is one of the 

eminent scholars of our country. 

Hereby, we feel honored to declare 

that we will publish tributes for such 

distinguished scholars as an 

establishing tradition. 

 

             We thank to many friends who 

have great efforts in preparing this 

issue. The labour is holy and it is our 

duty to respect it. 

A happy and peaceful future will be 

you. 

             Love and best regards, 

 

Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE                           

March 30, 2012 
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tanıtımı bulunmaktadır.  Çalışmaları ile 

katkıda bulunan değerli 

araştırmacılarımıza teşekkür ediyoruz.  

 

Bu sayının hazırlanmasında 

emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür 

etmeyi vicdani bir sorumluluk olarak 

kabul ediyoruz. Emek kutsaldır ve bu 

kutsala saygı göstermek vazifemizdir. 

Mutlu ve huzurlu gelecekler 

sizlerin olsun. 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

 

      Doç. Dr. Osman KÖSE 

                30 Mart 2012 

                     Samsun 

 

 

 

 

 

  

 


