
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Editörden… 

The Legends 

Journal of European History Studies 

 

“Spientia est viro prudentia”  yani  “Bilgelik, gerçek sağduyudur”. 

Thomas Aquinas 

Tarih ve İnsan… Hem farklı hem birbirine çok benzeyen aynı zamanda 

ikisi de bir bütünün parçaları… Ve bu bütün içerisinde gerçek bilgelik 

büyük önem taşımaktadır. Avrupa tarihinde de bunun örneklerini 

görmekteyiz.  Çünkü Avrupa, çok gizemli, bazen korkutucu bazen de 

şaşırtıcı ve de çok sayıda Rönesansa ve Reforma sahne olan bir 

dünyadır. Ve bu dünya, tarihte diğer toplumlarla da etkileşim 

içerisinde olmuştur. Çünkü olayların ve durumların anlaşılması için 

tarihi her yönüyle ele almak ve diğer disiplinlerle de ilişkilerini 

incelemek gerekmektedir.  Bu nedenle Avrupa tarihini siyasi, sosyo-

ekonomik ve kültürel yönleriyle de bilmek oldukça önemlidir. Bilgiyi 

öğrenirken sağduyulu davranmak, çok yönlülüğü arttırmak, bilginin 

gelecek nesillere aktarımı açısından oldukça önemlidir.  Her çağ, 

kendi Rönesansını yaratmıştır. Ama en kıymetlisi bilgiye dayanandır. 

Batı’yı hem kendi sosyal yapısı hem de kültür çerçevesinde tanıma ve 

diğer toplumlarla etkileşimlerini anlatma amacını taşıyan The Legends 

Journal of European History Studies adlı dergimiz ilk sayısı ile yayın 

hayatına başlamıştır. İlk sayımızda hem Türk hem de yabancı olmak 

üzere çok değerli akademisyenlerin makaleleri bulunmaktadır. 

Dergimizin ilk sayısı olmasına rağmen gösterilen ilgi ve destek için 

çok teşekkür ederiz.  Akademik dünyaya faydalı olması dileğiyle… 

Keyifli okumalar... 

Prof. Pınar ÜLGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  From the Editor… 

The Legends 

Journal of European History Studies 

 

“Spientia est viro prudentia” namely “Wisdom is true common sense”. 

Thomas Aquinas 

 

History and Human .. Both different and very similar to each other 

and at the same time both are parts of a whole . And in this whole, 

true wisdom is of paramount importance. We see examples of this in 

European history. Because Europe is a very mysterious, sometimes 

scary, sometimes surprising world that has witnessed many 

Renaissance and Reforms. And this world has also interacted with 

other societies in history. Because, in order to understand events and 

situations, it is necessary to consider all aspects of history and to 

examine its relations with other disciplines. For this reason, it is very 

important to know the history of Europe with its political, socio-

economic and cultural aspects. It is very important to behave with 

common sense while learning information, to increase versatility and 

to transfer information to future generations. Each era has created its 

own Renaissance. But the most valuable is based on knowledge. Our 

journal, The Legends Journal of European History Studies, which 

aims to get to know the West within the framework of its own social 

structure and culture and to explain its interactions with other 

societies, started its publication life with its first issue. In our first 

issue, there are articles by very valuable academicians, both Turkish 

and foreign. Although it is the first issue of our journal, we thank you 

very much for the interest and support. Hope it will be useful to the 

academic world… 

 Have a pleasant reading .. 

Prof. Pınar ÜLGEN 

 

 

 

 

 

 

 


