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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
2020 Aralık sayısı ile yayın hayatına merhaba demiş olan Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi,
2021 Haziran sayısı ile ilk yılını tamamlamaktadır. Bu vesile ile dergimize teveccüh göstererek
katkıda bulunan yazar ve hakem kadromuza teşekkür etmek isteriz.

Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi’nin 2021 Haziran sayısında dört araştırma makalesi ile iki
kitap tanıtımı, bilim aleminin ilgisine sunulmaktadır. Muhteva itibari ile siyasî ve iktisat tarihi
konularında kaleme alınmış araştırma makaleleri, XVII. ve XX. yüzyıl arasındaki periyoda ilişkin
çalışmalardır.
“Rumî 1328 (1912-1913) yılı Samsun limanı ihracatı” başlıklı çalışmada Karadeniz’in uluslararası
ticarete açılmasının ardından bölgede hızla önem kazanan Samsun kenti ve gümrüğünün durumu
istatistiki veriler dahilinde gözler önüne serilmektedir.
“Ateşli silahlar çağında osmanlı silah sanayiine bir örnek: Pravişte Yuvarlak ve Humbara
Kârhânesi (MAD 4415 No’lu Muhasebe Defterine göre)” başlıklı çalışmada Pravişte
Dökümhanesi’nin XVIII. yüzyıldaki faaliyetleri, muhasebe defterindeki kayıtlar ışığında
değerlendirilmektedir.
“14 Temmuz 1958 Irak Darbesi’nin Türkiye’deki iktidar-muhalefet ilişkilerine yansımaları”
başlıklı çalışmada, 1958 yılında Ortadoğu’da gerçekleşen bir dizi siyasî krizin ve nihayetinde
Irak’ta yaşanan darbenin Türkiye’deki iç siyasete yansımaları masaya yatırılmıştır.
“Rum İsyanında İngiltere’nin rolü (1821-1830)” başlıklı çalışmada, Avrupa’da ortaya çıkan liberal
ve özgürlükçü akımlardan etkilenerek Osmanlı Devleti’ne karşı bir isyan hareketi gerçekleştiren
Rumların bu faaliyetlerindeki İngiltere etkisi irdelenmiştir.
Kitap tanıtma ve değerlendirme bölümünde ise Igor Despot’un; Savaşan Tarafların Gözüyle
Balkan Savaşları Algılar ve Yorumlar (2020) başlıklı kitabı ile Luo Xin’in; Hei-zhan Shang-de Beiwei Huang-di, (Kara Keçe Üzerindeki Kuzey Wei İmparatoru) (2015) adlı eseri incelenmiştir.
2021 Aralık sayısı için makale, tercüme ve kitap kritiği türünden çalışmaları kabul alan Rumeli
Tarih Araştırmaları Dergisi’nin bir sonraki sayısı için siz değerli araştırmacıların katkılarını ümit
ediyoruz. Yeni sayımızın sosyal bilimler alanında katkı sağlamasını temenni ederiz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
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EDITOR’S NOTE
Dear readers,
Rumeli Journal of Historical Studies, which started its publication life with the December 2020
issue, has been completing its first year with the 2021 June issue. We would like to take this
opportunity to thank our authors and referees for their contributions to our journal.
Four research articles and two book reviews are presented to the interest of the scientific
community in the June 2021 issue of the Rumeli Journal of Historical Studies. In terms of content,
research articles written on political and economic history are studies related to the period between
the 17 and 20th centuries.
In the study titled “Rumî 1328 (1912-1913) yılı Samsun limanı ihracatı”, the situation of Samsun
city and customs, which gained importance in the region after the Black Sea was opened to
international trade, is revealed within the scope of statistical data.
In the research titled “Ateşli silahlar çağında osmanlı silah sanayine bir örnek: Pravişte Yuvarlak
ve Humbara Kârhânesi (MAD 4415 No’lu Muhasebe Defterine göre)”, the XVIII. century activities
are evaluated in the light of the records in the accounting book.
In the study titled “14 Temmuz 1958 Irak Darbesi’nin Türkiye’deki iktidar-muhalefet ilişkilerine
yansımaları”, the reflections of a series of political crises in the Middle East in 1958 and the coup
in Iraq on domestic politics in Turkey are discussed.
In the paper titled “Rum İsyanında İngiltere’nin rolü (1821-1830)” the British influence in these
activities of the Greeks, who carried out a rebellion movement against the Ottoman Empire by
being influenced by the liberal and libertarian movements that emerged in Europe, was examined.
In the part of book reviews, Igor Despot’s book, Savaşan Tarafların Gözüyle Balkan Savaşları
Algılar ve Yorumlar (2020), and Luo Xin’s book, Hei-zhan Shang-de Bei-wei Huang-di, (Kara Keçe
Üzerindeki Kuzey Wei İmparatoru) (2015) have been studied.
We are waiting for the contributions of you, valuable researchers, for the next issue of the Rumeli
Journal of Historical Studies, which accepts articles, translations, and book critiques for the 2021
December issue. We hope that our new issue will contribute to the field of social sciences.
We hope you enjoy this first issue, and please join us in the future,
Editors, Rumeli Journal of Historical Studies
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