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EDİTÖRDEN  

 

 

 

 

Değerli okurlar, 

History Studies Dergisi’nin yeni bir 

sayısı ile beraberiz. Bu sayıyı, bir süre 

önce genç yaşta kaybettiğimiz Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğretim üyesi değerli arkadaşımız 

merhume Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ 

anısına yayınlıyoruz. 

İnsan hayatı suya yazılan yazı gibi 

gelip geçiyor, geride sadece hatıralar ve 

bu çerçevede izler kalıyor. Bu anlamda 

İlknur Hanım, akademik camiada 

yaptığı yayınlar ve ortaya koyduğu 

eserler ile hep anılacak, hatırlanacak ve 

yaşayacaktır. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesine 1987 yılında başladık, 

1991 yılında aynı yılda mezun olduk ve 

yine akabinde aynı aylarda Araştırma 

Görevlisi olarak akademik camiaya 

adım attık.  

Anadolu insanının samimiyeti, 

dürüstlüğü, idealizmi ve insan 

sıcaklığını kendisinde görmek her 

zaman mümkündü. Bu idealizm ile titiz 

bir bilim insanı olarak akademik 

camiada yaşamını sürdürdü. İlknur 

Hanım, Orta eğitimden beri aynı 

yollarda yürüdüğüm, uzun yıllar mesai 

arkadaşlığı da yaptığım çok değerli 

kardeşim Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ’ün 

eşiydi. Bir nevi İlknur Hanım hem 

dönem arkadaşımız hem de ailemize 

gelen bir gelin olmuştu. Genç yaşta ve 

zamansız aramızdan ayrılması bizleri 

derinden üzdü. Kendisine takdir edilen 

ömrün bu kadar olduğuna inanmaktan 

ve dua etmekten başka yapılacak bir 

şeyimiz olmadığını biliyoruz.  

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet 

diliyoruz, mekanı cennet olsun. Eşi 

değerli kardeşim Prof. Dr. Rıza 

KARAGÖZ kardeşime ve değerli 

kızlarına sabırlar diliyorum.  

İlknur Hanım adına bu sayıyı 

yayınladığımız günler aynı zamanda, 

bir asırdır dünyanın şahit olmadığı 

kadar etki yaratan CORONA virüsü 

salgını ile yaşamaktayız. Şu ana kadar 

bir milyona yakın insan bu virüsten 

etkilendi, on binlerce insan yaşamını 

yitirdi. Türkiye’de de hayatı tamamen 

durdurmuş durumda. Bu günlerin kısa 

zamanda geçmesini temenni ediyoruz. 

Bu sayıya, yazılarıyla katkı veren 

değerli bilim insanlarına teşekkür 

ediyoruz. Ayrıca hakem sürecinden 

yayınlanması aşamasına kadar emek 

veren herkes bizim için çok değerlidir. 

Saygılarımla, 

 

Prof. Dr. Osman KÖSE 
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FROM EDITOR   

 

Dear Readers, 

We are together with the new issue 

of the Journal of History Studies. We 

are publishing this issue in memory of 

our dear friend Assoc. Prof. Dr. İlknur 

KARAGÖZ, academic member of 

Ondokuz Mayıs University Faculty of 

Education who we lost in a young age 

while ago. 

Human life passes like writing on 

water and only memories and traces are 

left behind. In this sense, İlknur 

KARAGÖZ will always be 

remembered, memorialized and live 

with her publications and studies in the 

academic community. We started our 

education at Ondokuz Mayıs University 

in 1987, graduated in 1991, same year, 

in same months we stepped into the 

academic community as a Research 

Assistant.  

It was always possible to see in her 

the sincerity, honesty, idealism and 

human warmth of the Anatolian people. 

With this idealism she lived in the 

academic community as a meticulous 

scientist. Mrs. İlknur, was my dear 

brother Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ’s 

wife whom I have been walking on the 

same roads since secondary education 

and whom I have been working 

together for many years. In some way, 

Mrs. İlknur was our friend and married 

into our family upon her marriage with 

Rıza KARAGÖZ. We are deeply upset 

because she left us behind in a young 

age and untimely. We know that we 

have nothing to do other than to pray to 

her and believe that this is the life that 

is appreciated for her. 

 

 

 

 

 

 

 

We wish mercy from Allah to our 

friend; may her place be heaven. I also 

wish patience to my brother Prof. Dr. 

Rıza KARAGÖZ and their precious 

daughters. 

The days we published this issue on 

behalf of Mrs. İlknur, we are also living 

with the epidemic of CORONA virus, 

which has been creating more impact 

than the world has witnessed for a 

century. So far, about a million people 

have been affected by this virus, tens of 

thousands of people have lost their 

lives. Also, in Turkey life has almost 

stopped because of it. I hope that these 

days will pass in a short time. 

We thank the valuable scientists 

who contributed to this issue with their 

articles. In addition, everyone who 

works from the referee process to the 

leaning phase is very valuable to us. 

Best regards, 

     

  Prof. Dr. Osman KÖSE 
 


