
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Basım Tarihi : 2012 
Isbn                 : 9786055729288 
Tür : Tarih - Araştırma 
Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 351 sayfa 
Kâğıt : Kitap kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

24 NİSAN 1915’te 
NE OLDU? 

 
Ermeni Sevk ve İskanının Perde Arkası 
           

Yusuf SARINAY 
 
 
 
 

 
Günümüzde tarihi olaylar, belli bir sebep sonuç ilişkisi içinde 

değerlendirilmek ve kendi içinde tutarlılığı olan bir bütün olarak ele 
alınmak yerine, Ermenilerin işlerine gelen argümanları çekip 
çıkardıkları bir bilgi ambarı olarak kullanılmaktadır. Ermeni 
iddialarının objektif bilgi ve belgeden yoksun olması sebebiyle olay 
bilimsel ve tarihi temelden siyasi platformlara kaydırılmış, birçok ülke 
meclislerinde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararı almışlardır. 
    Yapılan propagandalar sonucu bugün dünyada Ermeniler lehine suni 
bir tarih rüzgârı estirilmektedir. Hâlbuki tarihi konularda verilecek 
hükümlerin tarihin sessiz tanıkları olan arşivlere dayanılarak ortaya 
konulması gerekir. Aksi halde tarihin objektif kaynakları olan arşivlere 
dayanmayan subjektif yaklaşımlar milletler arasında küllenmiş 
düşmanlıkları canlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.    
Elinizdeki bu eser, Ermeni meselesinin önemli yönlerini aydınlatan ve 
arşiv belgelerine dayanılarak hazırlanmış makalelerden oluşmaktadır. 
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Basım Tarihi : 2012 
Isbn                 : 9786055729271 
Tür : Tarih - Araştırma 
Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 196 
Kâğıt : Kitap kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1909 

ADANA ERMENİ 
OLAYLARI 

 
 

Yusuf SARINAY 
Recep KARACAKAYA 

 
 
 

 
1915’te son noktayı bulan Ermeni meseleleri belirli bir sürecin 
ardından ortaya çıkmıştır. Bu sürecin en önemli adımlarından birisi de 
1909’da Adana’da meydana gelen Ermeni faaliyetleridir. Adana, 
Ermeniler için dini, tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir. Eskiden 
Ermenilerin hüküm sürdüğünü iddia ettikleri Kilikya’yı diriltmek ve 
Ermeniliğin bir kısmını burada toplayarak Küçük Ermenistan’ı kurmak 
kutsal bir gaye, milli bir ideal haline gelmiştir. 
 Ruslar da uzun zamandır, Akdeniz’e çıkmak için Ermenileri 
kışkırtmışlardı. Bu amaçla öteden beri Adana ve çevresinde Ermeni 
nüfusu yoğunlaştırılmaya çalışılmıştır.  
Adana’da meydana gelen olaylar Türklerle Ermeniler arasındaki 
ilişkilerin pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermesi bakımından 
ilginçtir. 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-29-2 
Tür: Araştırma-Tarih   
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 232 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
TÂCEDDİN KÜLLİYESİ 

VE 
MEHMED AKİF 

 
 

Ahmet Köç 
 
 
 
 
 
İnsanoğlu yaşadığı mekana ve coğrafyaya hayat verip orayı 
şekillendirdiği gibi, aynı zamanda mekan da ona, farkında 
olmadan yeni bir şeyler katmaktadır. Taceddin Külliyesi’nde 
kalan kişilerin de üzerine mekanın rengi ve kokusu sinmiş; 
davranışlarına, dünyaya bakışlarına, ruh hallerine net bir biçimde 
yansımıştır. Dolayısıyla şair Mehmed Akif’in dünyaya bakışını 
şekillendiren en önemli husus, Taceddin Dergahı’ndaki tarikat, 
doktrin, adab ve erkanı olacaktır ki bu durum kişiliğinin 
şekillenmesinde çok önemlidir. 

Taceddin külliyesi hakkında o kadar çok bilinmeyen vardır ki 
muhtemelen istiklal şairimiz Mehmed Akif burada ikamet 
etmemiş olsaydı, külliyenin ismini belki de hiç duymamış 
olacaktık. Titiz bir araştırmanın neticesinde hazırlanan eser, 
İstiklal Marşı şâirimiz Mehmed Akif’in aziz hatırasını anarken, 
kendisinin yaşadığı Tâceddin Külliyesi’nin nasıl kurulduğuna, 
hangi amaçlara hizmet ettiğine ve mekânın günümüzdeki 
fonksiyonuna da değinmektedir. 
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Basım Tarihi : 2018 
ISBN                : 978-605-2101-13-1  
Tür : Araştırma&Tarih  
Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 368 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SOSYAL VE 
KÜLTÜREL HAYATTA 

 
BOLU HALKEVİ 

           
 
 

FATİH ÖZÇELİK 
 
 
 
Genç Cumhuriyetin en önemli kültür kurumlarından olan Halkevlerinin 
amacı çalışmalarıyla halkın bilgi ve kültür seviyesini yükseltmekti. 
Resmen açılış tarihi olarak kabul edilen 19 Şubat 1932’den itibaren  
Halkevleri kısa sürede yurdun büyük bölümüne yayıldı. Bu çerçevede 
Bolu Halkevi de ilk açılan 14 halkevinden biridir ve Cumhuriyet 
dönemi Bolu’sunun sosyal dokusunun zenginleşmesine, kültürel ve 
eğitim açısından da gelişmesine büyük katkılar sağladı. Geçmişin 
mirasıyla yoğrulan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e de daima önemini 
koruyan Bolu için Halkevi, önemli bir yere sahip olmuştur. Bu eser de 
Bolu Halkevinin kültürel faaliyetlerden sportif etkinliklere, sağlıktan  
tarihsel araştırmalara uzanan geniş yelpazedeki çalışmaları ayrıntılı bir 
biçimde ele alınmaktadır.  
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Basım Tarihi : 2016 
Isbn                 : 9786055729745 
Tür : Tarih 
Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 207 Sayfa 
Kâğıt : Kitap kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sicill-i Ahval Defterlerine 

Göre 
ORDULU DEVLET 

ADAMLARI 
           

Kemal SAYLAN-İlhan GÖK 
 
 
 
 

 
Devletlerin herhangi bir biriminde hizmet eden devlet adamlarının hayat 
hikayelerinin kaleme alınması oldukça eskiye dayanmaktadır. Osmanlı 
Devleti döneminde bu tür kayıtlara tercüme-i hal denilmiştir. Sultan II. 
Abdulhamid döneminde devlet memurlarının biyografilerinin resmi kayıt 
altına alınması için şer’i ve askeri sınıflar dışındaki tüm memurlara tercüme-i 
hal varakası doldurulup ilgili nezarete gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. 
1879-1909 yılları arasında düzenlenen ve Sicill-i Ahval Defterleri denilen 
defterlere binlerce memurun biyografileri kaydedilmiştir. 
 
Sicill-i Ahval defterleri, son dönemlerde yerel tarih çalışmalarına da kaynak 
oluşturmaya başlamıştır. Çalışmada, bu defterlere kayıtlı Ordu ili ve 
ilçelerinde doğan 95 memurun biyografileri incelenmiştir. Ordu’nun tarihi 
şahsiyetlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu 
çalışmanın okuyucuların da ilgisini çekeceği kanaatindeyiz. 
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Basım Tarihi: 2017 
ISBN: 978-605-2101-08-7 
Tür: Tarih-Araştırma 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 531 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SERBEDÂRÎLER 

 
DARAĞACININ GÖLGESİNDE KURULAN BİR DEVLET 

 
 

MUSTAFA ŞAHİN 
 
 
 
 

14. yüzyılda İlhanlı idaresi altında bulunan İran topraklarında karmaşa 
hakimdi. Moğol istilâsı sonucunda da harap olan köyler ve şehirlerdeki 
fakirleştirilmiş insanlar uzun müddet bu coğrafyada zulüm altında hayatta 
kalma mücadelesi verdiler. İlhanlı hükümdarı  Sultan Ebû Sa‘îd Bahadır 
Han’ın ölümüyle ortaya çıkan boşlukta emîrler birbirleriyle ihtiraslı bir 
mücadeleye giriştiler. Emirlerin uyguladıkları politikalar, halkı memnun 
etmek bir yana devlete karşı içten içe nefret tohumlarını atmıştı. “Böyle 
aşağılık yaşamaktansa mertçe ölelim daha iyidir!” sloganıyla yola çıkan 
isyancılar, o günden sonra başını darağacına verenler anlamında Serbedâr 
adını aldılar.  

 
             Serbedârîler eseri haksızlığa ve zulme karşı adalet sloganıyla bir 
başkaldırı hareketi olarak yola çıktıktan kısa bir süre sonra soyluluk ve asilliği 
ön planda tutan, ama diğer taraftan Şi’iliği kendi ihtirasları için kullanan 
hükümdarların hikâyesidir.  
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Basım Tarihi: 2017 
ISBN: 978-605-2101-05-6 
Tür: Tarih-Araştırma 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 484 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÂCOĞULLARI 
ve 

GÜNEY  
KAFKASYA 

 
276-317/889-929 

 
 

BAYRAM ARİF KÖSE 
 
 
 
Tarih boyunca savaşçı özelliklerinin yanı sıra idarecilik kabiliyetleri ile 
de ön plana çıkan Türkler, İslam coğrafyasında her zaman söz sahibi 
olmuşlardır. 9. yüzyılın karmaşık ve gerilimli politik ortamında da 
Abbasi halifelerinin de en büyük destekçilerinden biri de Sâcoğulları 
hanedanıydı. Hüküm sürdükleri Güney Kafkasya’da Türk varlığını 
etkin bir güç haline getirebilmeyi başaran hanedan, Azerbaycan 
Türklüğünün de ilk temsilcilerinden sayılmaktadır. Sâcoğulları ve 
Güney Kafkasya eseri, bir hanedan olarak izledikleri politikalarla 
Selçuklulardan Osmanlıya uzanan Türk devlet teşkilatının ilk 
oluşumunu başlatan Sâcoğulları tarihini okuyucu ve araştırmacılara 
sunan eşsiz bir kaynak özelliğini taşımaktadır. 
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Basım Tarihi: 2017 
Isbn: 978-605-5729-96-7 
Tür: Tarih 
Boyut: 13.5x21 cm. 
Sayfa: 296 Sayfa 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Baskı: 1. Baskı 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ 
SİGORTA SEKTÖRÜNDE MİLLİ 

YAPILANMA 
 

OSMANLI  
SİGORTA ŞİRKETİ 

 
YUNUS ÖZGER 

 
 

 
 

  
Osmanlı Devleti sigortacılık sistemiyle oldukça geç dönemde tanıştı. 

Sultan II. Abdülhamid zamanına kadar sigorta işlemleri, Batılı sigorta 

şirketleri tarafından yapılmaktaydı. Ülke kaynaklarının yurt dışına 

akışını engellemek için bu dönemde yerli ve milli arayışlar başladı. 

Nihayetinde 1892’de Osmanlı Sigorta Şirketi adıyla ilk yerli sigorta 

şirketi kuruldu. Osmanlı kanunlarına bağlı ve hükümet denetimine açık 

işlem yapmayı taahhüt eden şirketin genel merkezi İstanbul’du. 

Sağladığı devlet desteğiyle kısa sürede piyasaya egemen oldu. I. Dünya 

Savaşı sonlarına kadar varlığını sorunsuz sürdürdü. 1918’de işlemlerine 

son vererek tasfiye sürecine girdi. Aynı yıl Osmanlı Milli Umum 

Sigorta Şirketi’ne katıldı. İki yıl sonra tüzük değişikliğiyle İstanbul 

Umum Sigorta Şirketi’ne dönüştü.  Elinizdeki kitap, söz konusu 

şirketin kuruluş serüvenini, teşkilat yapısını ve sigortacılık işlemlerini 

incelemektedir. 
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Basım Tarihi : 2017 
Isbn                 : 978-605-5729-87-5 
Tür : Tarih 
Boyut : 16.5x24.5 cm. 
Sayfa : 384 Sayfa 
Kâğıt : Kuşe 
Kapak Türü : Sert Kapak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OSMANLI EPİGRAFİSİ 
KİTABELER VE MEZAR 

TAŞLARI 
 

İsmail YÜCEDAĞ 
 
 
 
 
 
 
Yapı ve mezar taşı kitabeleri açısından çok zengin olan Osmanlı coğrafyasının 
epigrafisi üzerine ülkemizde ve dünyada son dönemlerde çok sayıda çalışma 
yapılmış ve bu çalışmalar Osmanlı Epigrafisi adıyla yeni bir bilim dalının 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
 
Yapı ve eserlerle ilgili bilgi veren temel kaynaklardan biri olarak kabul edilen 
kitabeler, bir anlamda yapıların kimlik kartları özelliğine sahiptir. Kitabeler, 
üzerinde yer aldıkları yapıları tanımlarken aynı zamanda bulunduğu bölge ve 
yazıldığı dönemin kültür, sanat ve mimarisiyle ilgili bilgiler verir. Bu açıdan 
bakıldığında Osmanlı döneminden günümüze intikal etmiş yapılarda bulunan 
kitabelerin doğru okunması ve tarihlenmesi son derece önem kazanmaktadır. 
 
Mezartaşı kitabeleri de incelendiğinde, bunların yalnızca ölen kişinin 
kimliğini bildiren metinler olmadığı, aynı zamanda, biyografi çalışmalarına ve 
yerel tarihçiliğe dair ilk elden bilgiler içerdikleri görülür. Yine mezar taşı 
kitabeleri sayesinde tasavvuf tarihi, sanat tarihi, dil ve edebiyat, tarihsel 
topografya, demografik yapı, aile yapısı, göç ve yerleşim biçimleri, deprem, 
yangın gibi afetler, salgın hastalıklar vb. konularda bilgiler edinmek 
mümkündür. 
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-23-0 
Tür: Tarih   
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 186 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OSMANLI DEVLETİ’NDE 

MUHACERET, İSKÂN  
VE  

ENTEGRASYON 
 

BURSA SANCAĞI ÖRNEĞİ (1845-1908) 

 
İSMET SARIBAL  

 
 
 

 

Kırım Savaşı ve 93 Harbi sonrasında yaşanan kitle göçleri neticesinde 

Osmanlı Devleti göç olgusunun acı deneyimini defaatle yaşamak zorunda 

kaldı. Bu kitle göçleri, yüzyıllardır yaşadıkları topraklarda bir anda azınlık 

konumuna düşen Müslüman halk için Anadolu’yu âdeta bir sığınak hâline 

getirdi.  

Kırım’dan, Kafkasya’dan, Balkanlar’dan Osmanlı topraklarına gelen 

muhacirlerin iskânı için seçilen şehirlerden biri de Bursa’ydı. Birinci elden 

arşiv kaynakları ile hazırlanan bu eserle yazar, sadece Bursa sancağına göç 

eden muhacirlerin iskân sürecini ele almayıp iskân süreci sonrasında 

yaşadıkları entegrasyon problemlerine de yer vermiş, göç ve göçün etkilerini 

bir bütün olarak incelerken bir şehrin göç ile uğradığı değişimleri de ortaya 

koymuştur.  
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-07-0 
Tür: Tarih   
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 314 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 
Baskı: 2. Baskı 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
OSMANLI DEVLETİ’NDE 

AFET YÖNETİMİ 
VE  

DEPREMLERİN SOSYO-EKONOMİK 
ETKİLERİ 

 
 

SELAHATTİN SATILMIŞ 
 
 
 

Osmanlı’da Afet Yönetimi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, XIX. 
yüzyılda yaşanan depremlerin derinlemesine incelenmesinin 
neticesinde Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu afet yönetimini ve 
depremlerin Osmanlı toplumuna sosyo-ekonomik olarak yansımalarını 
ortaya koymaktadır. Büyük depremler sırasında Osmanlı 
padişahlarının, İstanbul’daki merkezi hükümeti temsil eden idareciler 
ile kurumların, mahalli idarenin temsilcileri olan vali, mutasarrıf ve 
kaymakamların aldıkları tedbirler, bir kaos ortamında ortaya çıkan 
problemlerle (göç, hırsızlık, karaborsa, yaralıların tedavisi, çadır ve 
gıda maddelerinin temini vb.) nasıl başa çıkmaya çalıştıkları örneklerle 
açıklanmaktadır. Ayrıca Osmanlı’da toplumsal dayanışmanın bir örneği 
olarak, depremzedeler yararına düzenlenen yardım kampanyaları ile 
sosyal etkinliklere ve Batılı ülkelerin depremzedelere yaptıkları 
yardımlara değinilerek, bunların hangi amaçlar doğrultusunda da 
gerçekleştirildiği sorgulanmaktadır. 

 
Depremlerin sonrasında ortaya çıkan olumsuzluklar, 

Osmanlı’da deprem bilimi, depremler üzerinden Osmanlı toplumundaki 
afet algısı, Osmanlı’da basının depremin yaralarının sarılması 
aşamasındaki oynadığı role ve depremler sonrasında yaşanan ilginç 
olaylar da eserde yer almaktadır.  
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Basım Tarihi: 2017 
ISBN: 978-605-2101-00-1 
Tür: Tarih/Osmanlı Tarihi 
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 286 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OSMANLI DEVLETİ 
ve  

DİPLOMASİ 
 

Selim Hilmi Özkan 
 
 
 
 

 
Henry Kissinger “Diplomasi” isimli eserinde “XX. 

yüzyılda, uluslararası ilişkileri hiçbir ülke Birleşik Devletler 
kadar kesin, fakat aynı zamanda kararsız bir şekilde 
etkilememiştir. Hiçbir toplum, onun kadar başka devletlerin 
içişlerine karışmama ilkesinde ısrarlı veya kendi değerlerinin 
bütün dünyaca uygulanması düşüncesine onun kadar ateşli 
olmamıştır.”  ifadelerini kullanır. Bu yaklaşım doğru olabilir 
veya tartışılabilir. Fakat kesin ve tartışmasız bir şey vardır ki, 
XV. ve XVI. yüzyılda hatta XVII. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nin dünya siyasetini yönlendirdiği kadar hiçbir devlet 
dünya siyasetine yön verememiştir. Bu yön verme Birleşik 
Devletlerin yaptığı şekilde kararsız da değildir. Kendi 
değerlerini diğer devletlere dayatma veya uygulatma 
konusunda da Birleşik Devletler kadar ısrarcı da olmamıştır.   
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Basım Tarihi : 2015 
Isbn                 : 9786055729363 
Boyut : 19,5x27,5 cm 
Sayfa : 343 sayfa 
Kâğıt : 1. Hamur 
Kapak Türü : Karton kapak-İplik dikiş 
Baskı             : 5. Baskı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OSMANLI ARŞİV 

VESİKALARI 
 

          
Recep KARACAKAYA 

İsmail YÜCEDAĞ 
 
 
 
 
 

Toplumlar, geçmişlerini hatırladıkları, onları 
toplum yapan kültürel değerlerini korudukları 
sürece sağlıklı olabilirler. Toplumsal hafızanın 
yaşatılması, ancak yazılı metinlerin okunup 
anlaşılmasıyla mümkün olabilir. 
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Basım Tarihi: 2019 
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OSMANLI ADLİYE TEŞKİLATI’NIN 
MODERNLEŞMESİ 

(1800-1850) 
 
 

HÜSEYİN VEHBİ İMAMOĞLU 
 
 
 
 
 
19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin gerek kurumlarıyla gerekse düşünce ve 
yaşam tarzıyla Batı’nın üstünlüğünü kabul ettiği bir dönem olmuştur. 
Bu kabulleniş, Osmanlı Devleti’nde, Avrupalı devletlerle her bakımdan 
aynı seviyede olabilme düşüncesini ortaya çıkarmış ve beraberinde 
hızlı bir biçimde tasarlanıp uygulanmaya çalışılan reformları gündeme 
getirmiştir. 
 
Osmanlı Adliye Teşkilatı’nın Modernleşmesi (1800-1850) isimli eserde, 
Osmanlı Adliye Teşkilatı’nın modernleşme sürecinin ilk dönemini 
inceleyen yazar, modernleşme gibi bir olgunun birden çok nedeni 
olabileceği ve bu nedenlerin de birbirine etki edebileceği anlayışını 
merkeze alarak, konuyu çok yönlü bakış açısıyla irdelemiştir. Osmanlı 
hukuk ve teşkilat yapısında yapılan yenilik hareketlerinin ve 
dönüşümlerin ele alındığı eserde, Osmanlı Devleti’nin Adliye 
Teşkilatı’nda öngördüğü değişiklik ve düzenlemelerle ilgili olan hareket 
tarzı ve planlar ele alınarak, teori ile pratik bakımından 
karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin açılışı ve teşkilat yapısı, 1840 Ceza 
Kanunu, 1850 Ticaret Kanunu, yeni açılan mahkemeler ile işleyişleri, 
ıslahat ve reformlar, nedenleri ve sonuçları açısından ele alınarak 
değerlendirilmiştir. 
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ORTA ÇAĞ 
TARİHİ 

                          
 

Editör: 
Selim Hilmi ÖZKAN 

 
 
 
 

 
Toplumları canlı tutan unsurların başında geçmiş ile olan bağları gelir. Bunun için 

de tarihi süreç içerisinde her toplum nereden geldiğini sürekli sorgulamıştır. Bu 
sorgulamanın bir sonucu tarih ilmi her zaman ön planda olmuştur. Bu nedenle ele 
almış olduğumuz bu eser de zaman ve mekân sınırları içerisinde tarihin bir döneminin 
izlerini bulacaksınız. Okuyucu bu eseri incelediği zaman tarihin bu dönemi hakkında 
detaylı bilgi sahibi olacaktır. 

 
Aydınlanma felsefesi ile birlikte dünya üzerindeki birçok maddi ve manevi olaylar 

üzerinde etkili olmaya başlayan Avrupa Medeniyeti, Tarihin tasnifi hususunda da 
baskın bir rol oynamıştır. Bunun için de tarihin tasnifinde Avrupa'nın çok açık bir 
tesiri ortaya çıkar. Kaleme aldığımız ve tüm yönleri ile ortaya koymaya çalıştığımız 
Orta Çağ aslında "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Türk-islam Kültür ve Medeniyeti" 
açısından tam anlamı ile aydınlık bir dönemi ifade eder. Eğer Orta Çağ, Avrupa 
Tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasından hareketle ortada 
kalan çağa verilen isim ise diyecek bir sözümüz yok. Fakat kendi karanlık çağlarını 
örtmek adına Türk İslam Kültür ve Uygarlığını da kendi çuvallarının içine doldurmak 
için böyle bir tasnif yapmışlar ise burada yeniden çağları değerlendirmemizde büyük 
fayda vardır. Bunun için biz de eserimizi iki kısım halinde oluşturarak böyle bir 
yanlışlığın önüne geçmeye çalıştık.  
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On Sekizinci Asırda 
Mesele-i Şarkıyye 

ve 
Kaynarca Muâhedesi 

 
ALBERT SOREL 

 
Yayına Hazırlayan: EYYUB ŞİMŞEK 

 
 
 
 

 

 
Herşeyden evvel Albert Sorel’in bu çalışmasının bir Avrupa Tarihi eseri 
olduğunu belirtmek gerekir. Eser, Sorel’in mukaddimesinde yer alan “Türkler 
Avrupa’ya ayak bastığı günden beri Şark Meselesi zuhûr etti.” ifadesinin 
dışında günümüz tarihçileri tarafından pek de anılmaz. Hâlbuki Sorel 
kitabında, Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) somasında yaklaşık olarak bir asır 
boyunca Avrupa’da sürecek olan konjonktürel yapının temel sütunlarının nasıl 
oluşturulduğunu ve bu yapı içerisinde Şark Meselesi’nin Avıupalı büyük 
güçlerin çıkar-çatışma paradoksu ekseninde hangi şartlarda doğduğunu izah 
etmektedir. Müellif, Rusya’nın düvel-i muazzama arasındaki çıkar 
çatışmalarından nasıl yararlandığını, bu esnada Fransa’yı yalnızlığa mahkûm 
ederek ve Prusya ile Avusturya’yı kendi yanına çekerek, Kıta Avrupa'sında 
başat rol üstlenmeye başlamasını anlatır. Eserin en özgün taraflarından birisi, 
Avrupa politikasına yön veren ülke liderlerinin psikolojik analizlerine 
girişilmesidir. Öyle ki eser, bir yerde, Avrupalı liderlerin gayr-i ahlaki politik 
anlayışlarının rasyonalize edilmesinin hikâyesi olarak da görülebilir. Avrupa 
devletlerinin hem birbirleri hem de Osmanlı İmparatorluğu ile olan 
ilişkilerinde bir taraftan resmi, diğer taraftan gayr-ı resmi ya da gizli 
politikalarının ikiyüzlü özelliği, bu arada Voltaire gibi ünlü filozofların 
siyasetin çarpık ilişkilerinde kendilerine yer edinme çabası etkili ve hayret 
verici bir şekilde kurgulanmıştır. Eser, Avrupa devletlerinin politik çatışma 
arenasında Osmanlı İmparatorluğunu nasıl algıladıklarını ve Şark 
Meselesi’nin Avrupa devletlerinin bir sorunu olarak nasıl ortaya çıktığını 
anlatır. Sorel’in kurgusu, Avrupalı aktörlerin kendi aralarındaki 
anlaşmazlıkları giderme adına giriştikleri ahlaktan yoksun, faydacı olmaktan 
öte hırs ve ihtirasla yoğrulmuş politikalarının aslında yeni ve daha karmaşık 
bir takım problemleri de beraberinde getirdiğini göstermesi açısından son 
derece önemlidir. 
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MÜŞİR 
RECEP PAŞA 

 
ASKERİ VE SİYASİ HAYATI 

(1842-1908) 
 
 

ABDULNASIR YİNER 
 
 
 
Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki, özgeçmişleri aracılığıyla dönemin 

önemli olaylarının da aydınlığa çıkmasına vesile olurlar. Sultan II. 

Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti’nin kritik noktalarında elde 

ettiği başarılarla tarihimizin önemli askeri ve mülki idarecilerinden biri 

olarak kabul edilen Müşir Recep Paşa da bu şahsiyetler arasında anılır. 

Öyle ki askeri öngörüsü ile aldığı önlemlerle günümüzde Libya 

topraklarında yer alan Trablusgarp ve Bingazi şehirlerinin İtalyanlar 

tarafından işgalini geciktirebilmiştir. Arşiv kaynakları aracılığıyla 

hazırlanan bu eser, sadece bir askerin hayatını aktarmakla kalmayıp 

Osmanlı Devleti’nin gerek Balkan gerekse Arap dünyasından ayrılması 

ile sonuçlanan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’na zemin 

hazırlayan önemli sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelere de ışık 

tutuyor.   
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MÜBADELE  
 

ULUSLAŞMA SÜRECİNDE  
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN (1923-1930) 

 

 
İBRAHİM ERDAL  

 
 
 

 
Anadolu’nun işgali sürecinde Nansen tarafından Milletler 

Cemiyeti'nin teklifi ile hazırlanan rapora dayanılarak gündeme gelen 
nüfus mübadelesinin, uluslaşma sürecindeki her iki toplumda derin 
sosyal ve kültürel etkileri olmuştur. Mübadele her iki tarafta, farklı 
tonlarda ama benzer acılara, özlemlere, toplumsal sıkıntılara yol 
açmıştır. Balkanların “öteki”si Türk mübadiller, yaklaşık 500 yıldır 
yaşadığı ve artık vatan olarak da benimsediği topraklardan savaş 
ortamı ve uygulanan baskı politikaları gerekçesiyle köylerindeki 
mallarını, mülklerini terk ederek Anadolu’ya doğru yeni bir göçe 
başlamıştır. Nüfus Mübadelesi de yaşanan her türlü zorluğa karşın 
yurdunu, köyünü, toprağını terk etmeyip kalanların Anadolu’ya 
gönderilmelerinin sürecidir.  

Nüfus Mübadelesinin Anadolu’daki Hristiyan Rum tarafı da benzer 
trajediye sahip olmuştur. Yunan ordularının Batı Anadolu’yu işgali ile 
birlikte işgal bölgelerindeki uygulamaları, Anadolu’daki Hristiyan Rum 
nüfusun da mübadelesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte Karaman ve 
Kapadokya bölgesinde yaşayan Hristiyan Türkler de azınlık statüsünde 
zorunlu göçe tabi tutulmuş, Ortodoks Türklerin de içinde olduğu 
yaklaşık bir milyon iki yüz bin insan yurtlarını terk ederek Yunanistan 
ve adalara iskân olunmuştur. Binlerce yıldır Anadolu’da yaşayan 
Hristiyan Rumlar, Yunanistan’da uyum sorunları yaşamışlardır. Rum 
mübadiller de yurtlarından zorla koparılma hissiyatı ve tekrar geri 
dönmek düşüncesiyle hareket etmiş, Anadolu’daki köylerinin, 
kasabalarının, şehirlerinin isimlerini aynen taşıyarak Yunanistan’da 
“öteki” kimliği içinde yaşamışlardır. 
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Kaynaklar Işığında 

Bir Mîsâk-ı Millî Toprağı 
MENBİC 

ve 
TARİHİ 

 
ENES DEMİR 

 
 
Coğrafi konumu itibariyle stratejik öneme sahip olan Menbic, Antep-Halep, 
Urfa-Rakka hattının tam ortasında olup bu şehirlerin buluşma noktasıdır. 
Tarih boyunca bu bölgeye hâkim olmak isteyen güçlerin ilk ele geçirmek 
istedikleri ve üs olarak kullandıkları yerlerin başında Menbic gelmiştir. 
Menbic, Türk-İslam medeniyeti ve idaresi ile bin yılı aşkın süre yönetilmiş bir 
yer olarak Türkiye ile bağları tarihin derinliklerinden gelen bir şehirdir. 
Mîsâk-ı Millî topraklarının bir parçası olan Menbic, Milli Mücadele 
döneminde Anadolu’nun savunulması ve bölgenin düşman işgalinden 
kurtarılması noktasında üs olarak kullanılan önemli merkezlerden biri 
olmuştur. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin 1920-1921 yılları arasında düşman 
işgalinden kurtardığı ve Türk idaresinin yeniden tesis edildiği bir şehir olarak 
Menbic, bu yönüyle Türk idaresinden ayrılıp vatan sınırları dışında kalmış bir 
toprak parçası olarak da büyük önem taşır. Bu bağlamda günümüzde Fırat 
Kalkanı Harekâtının icra edilmesinin stratejik altyapısı ve tarihsel arka planı 
da, dönemin resmi kaynakları ışığında bilimsel olarak bu eserde ele 
alınmıştır.  
Fırat Kalkanı Şehitlerimizin Aziz Hatırasına… 
 
Kitapta Cevaplarını Bulacağınız Bazı Sorular; 
Menbic'i Kendi İrademizle Neden ve Nasıl Terk ettik? 
Menbic'in Tarihi Önemi Nereden Geliyor?  
Hangi Devletler Menbic'i Askeri Üs ve Başkent olarak kullandı? 
Menbic Ne Zaman Türkmen Yurdu Olmaya Başladı? 
Sultan II. Abdülhamid Menbic'e Neden Özel Önem Verdi? 
 
Kitapta Yer Alan Bazı Olaylar; 
Yavuz Sultan Selim, Menbic'i Osmanlı Sınırlarına Katıyor. 
Menbic Halkı Osmanlı Devleti'ne Bağlılığını İlan Etmişti.  
Mîsâk-ı Millî Toprağı Menbic.  
Menbic Ahalisi, Fransız İşgaline Karşı Kuvâ-yı Milliye'nin Emrinde. 
Milli Mücadele Döneminde Kuvâ-yı Milliye, Menbic'i Alıyor. 
Menbic'de Yeniden Türk İdaresinin Tesisi. 
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Azerbaycan, Gürcistan ve 
Kıbrıs Fatihi 

 
LALA MUSTAFA PAŞA 

 
 

Enes Demir 
 
 
 
 

   
Bu eserde 16. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesinde 
olduğu bir dönemde, en önemli görevlerde bulunan; Kıbrıs, Gürcistan 
ve Azerbaycan’ı fetheden Serasker ve Sadrazam Lala Mustafa Paşa’nın 
hayatı, kaynaklar ışığında birçok yönden ele alınmıştır. 
 
Kitapta ayrıca Lala Mustafa Paşa’nın, merkezinde olduğu birçok 
önemli olaya da ışık tutulmuştur. 
 
-Kânûnî oğulları Şehzade Selim ve Bâyezid arasındaki mücadelenin 
arka planı neydi? 
-Osmanlı Devleti’nde üst düzey idari ve bürokratik çekişmeler ne 
şekilde cereyan ediyordu? 
-Kıbrıs, Osmanlı Devleti tarafından nasıl fethedilmişti? 
-Kıbrıs’ın yerli halkı Osmanlı idaresine girmek için nasıl çabalamıştı? 
-Gürcistan ve Azerbaycan’ın Osmanlı toprağı haline gelme serüveni ne 
şekilde gerçekleşmişti? 
-Osmanlı-Safevî mücadelesinin arka planı ne idi? 
 
Tüm bu sorular ve daha fazlası Tarihçi Enes Demir’in kaleminden 
sizlerle buluşuyor.  
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Türk Kültür Tarihi İçerisinde 
 

KÖY ENSTİTÜLERİ 
 
           

Nurgün KOÇ 
 
 
 
 

Kuruluşlarının üzerinden yarım asırdan çok zaman geçmiş olmasına 
rağmen Köy Enstitüleri, üzerinde hâlâ en çok yazılan, konuşulan ve 
tartışılan konulardan birisidir. Çünkü enstitüler sadece bir eğitim 
kurumu değil; Türkiye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik sorunlarını 
çözmek amacıyla oluşturulmuş topyekün bir kalkınma merkezi olma 
sıfatını üstlenmiş çok yönlü kuruluşlardı.  

Üzerinden bu kadar çok zaman geçmiş olmasına ve bu kadar çok 
yazılıp çizilmesine rağmen genel duruma duruma bakıldığında Köy 
Enstitüleri’ne yönelik toptancı bir anlayışın benimsendiği 
görülmektedir. Yani karşımıza Köy Enstitüsü’nü savunanlar yada tam 
tersi şekilde iki zıt görüş çıkmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda 
bile bu bakış açısına zaman zaman rastlanmaktadır. Bu yüzden Köy 
Enstitülerine tarafsız şekilde yaklaşarak enstitülerde yaşanan gerçekleri 
olduğu gibi ortaya koymak amacı, bu çalışmanın yapılmasının temel 
amacını oluşturmuştur. Eserde, Köy Enstitüleri ile ilgili tüm 
gelişmeleri; kültürel, sosyal, siyasal ve eğitim yönleriyle görmek 
mümkündür. 
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KIRIM TÜRKLERİ 

 
Eskişehir’de Kırım Kültürünün  
Folklorik Olarak İncelenmesi 

 
 

ÇİĞDEM SÜTÇÜ – FATİH ÖZÇELİK 
 
 
 
 
Eskişehir’deki Kırım Kültürünün Folklorik Açıdan İncelenmesi adlı 

eserin konusunu Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye ve 

Şerefiye köylerinde yaşayan Kırım Türklerinin sosyo-kültürel 

yapılarının folklorik (halk bilimi) açısından incelenmesi ve 

karşılaştırılması oluşturmaktadır. Bu çalışma ile iki köyün mevcut 

kültülerini kaybolmadan kayıt altına almak, sosyokültürel yapılarının 

saptayarak günümüzdeki Kırım Türk kültürünün durumu ve yapısı 

açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca eserde Osmanlı Dönemi’nde Kırım ve 

Rus işgali, akabinde de Kırım Türklerinin vatanları olan Kırım’dan 

göçleri ele alınmıştır.  
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Kastamonulu  

Âşık Kemâlî  
ve  

Dîvânçesi 
 

Hazırlayan: Dr. SAGIP ATLI 
 
 
 
 
 
 

  
Yazılı belgelere göre 18. ve 19. yüzyıl, Kastamonu âşıklık 
geleneğinin en parlak dönemleridir. Kendi yöresine ait eski 
usta âşıklar ve halk şairleriyle Âşık Dertli ve Erzurumlu 
Emrah gibi 19. yüzyılın ve âşıklık geleneğinin önemli 
temsilcilerine ev sahipliği yapan Kastamonu, bu gelenek 
içerisindeki yerini daha da güçlü hâle getirmiştir. Belirli bir 
süre Kastamonu’da kalan Erzurumlu Emrah ve Âşık Dertli, 
burada kendilerine bağlı bir âşık kolu oluşturarak kendi 
geleneklerine göre âşıklar/çıraklar (Âşık Fevzi, Âşık İhsan 
Ozanoğlu, Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş, Âşık Meydânı, Âşık 
Celâli vb.) yetiştirmiş ya da yetiştirilmesine vesile olup 
Kastamonu’da âşıklık geleneğinin önemli ölçüde gelişmesine 
ve 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar güçlü bir şekilde devam 
etmesine hizmet etmişlerdir. 19. asırda Erzurumlu Emrah’ın 
tesirinde kalan Kastamonulu âşıkların başında Âşık Kemâli 
gelmektedir. Bu eser, 19. yüzyılda yaşamış Kastamonulu 
Âşık Kemâlî’nin hayatı, sanatı ve dîvânçesi üzerine yapılan 
bir çalışmadır. 
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Basım Tarihi : 2017 
Isbn                 : 978-605-5729-21-9 
Boyut : 17x24 cm 
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Kâğıt : 1. Hamur 
Kapak Türü : Ciltli 
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(Latin Harfleriyle) 

 

KÂMÛS-I TÜRKÎ 
Osmanlıca – Türkçe Sözlük 

 
Şemseddin Sami 

 
Hazırlayanlar 

 
Yrd. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU 
Yrd. Doç. Dr. Niyazi ADIGÜZEL 

Ebul Faruk ÖNAL 
 
 

 
“Lügat kitabı bir dilin hazinesi hükmündedir. Dil kelimelerden 

oluşmuştur ki bu kelimeler de her dilin kendine özgü bir takım 
kurallara uygun olarak oluşturulup kişinin isteğini anlatmasına yararlar. 
Bir dilin sermayesi kelimelerle dilbilgisi ve gramerinden ibarettir. 

Dünyada hiçbir insan düşünülemez ki dilin bütün lügatini bilsin ya 
da hepsini hafızasında tutabilsin. Yine pek az adamlar vardır ki dillerini 
tamamıyla kurallarına uygun olarak söyleyebilsinler. Bu hal ise her 
dilin içinde barındırdığı kelimelerden zaman geçtikçe bir kısmını 
unutup kaybetmesini ve kendine mahsus kurallarına uygun olmayan bir 
şekilde söylenerek fesahatten mahrum kalmasını ve kısacası geniş ve 
fasih iken, dar ve yanlış bir dil olması sonucunu doğurur. 

Lisanları bu geri kalmışlıktan koruyacak olan ancak edebiyattır. 
Edebiyatın yani ediplerin bu konuda edecekleri hizmetin ilk adımı ise 
lisanın mükemmeliyetini oluşturan kelimelerini ve fesahatini mucip 
olan kurallarını en iyi şekilde muhafaza etmekten ibarettir. Bu iki 
şıkkın birincisi lisanın bütün lügatini içeren mükemmel bir kamus ve 
ikincisi dilbilgisi kurallarını ve gramerini içine alan muntazam bir 
dilbilgisi ve gramer kitabı vücuda getirmekle hasıl ve mümkün 
olabilir…”  

(Şemseddin Sami) 
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  BASIM TARİH: 2015 
  ISBN: 978-605-5729-66-0 
  BOYUT: 13.5x21 cm. 
  SAYFA: 127 Sayfa + 337 Sayfa Tıbkıbasım 
  KAĞIT: Kitap Kağıdı 
  KAPAK: Karton Kapak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
IV.MURAD’IN BAĞDAD 
SEFERİ MENZİLNAMESİ 

(1638) 
      

Songül ÇOLAK 
 
 
 
 
 
   
 Sultan IV. Murad, 17. yüzyıl  Osmanlı padişahlarının en ta- nınmış olanıdır. Onu ön 
plana çıkaran unsurlar  ise fiziki gücü, koyduğu yasaklar, İran  üzeine gerçekleştirdiği  
Revan ve Bağdat sefeiridir. Özellikle Bağdat Seferi Osmanlı tarihinin  en ihtişamlı 
sefelerinden biridir.  Bu sefer , bizzat Padişah'ın  maiyetinde yer  alan fakat kim 
olduğu bilinmeyen bir şahıs tarafından günbegün, menzil menzil kaydedilmiştir. 
Çalışmamıza kaynaklık eden ve Berlin Staatsbibliothek (Devlet Kütüphanesi)’ten  
temin edilen bu anonim elyazmasında  IV. Murad,  hem şahsi özellikleri  hem de 
askeri  yönü  ile ayrıntılı bir  şekilde yer almaktadir. Müellif Bağdat seferi  boyunca 
Sultan  IV. Murad’ı  her' haliyle vermeye çalıştığı gibi Haseki Sultan'dan da yer yer 
bahsetmiştir. Yaptığımız çalışma ile bu anonim elyazmasının 17. yüzyıl Osmanlı  
tarihine  kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. 
 
Günümüzde Osmanlı tarihine kaynaklık edecek çok sayıda elyazmasının yurt dışında 
olduğu bilinmektedir. Olaylara dair tarihi değerlendirmelerin yeni bilgiler ile farklı bir 
boyut kazanabileceği göz önünde bulundurulacak olursa bu kaynaklarının  tespitinin 
ve araştırılmasının önemi ortaya çıkacaktır.  Bu bağlamda Berlin’den temin ettiğimiz 
IV. Murad dönemine ait bir menzilnâmeyi yayınlamayı dikkate değer bulduk. 
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Basım Tarihi : 2012 
Isbn                 : 9786055729189 
Tür : İnceleme Araştırma 
Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 246 sayfa 
Kâğıt : Kitap kağıdı 
Kapak Türü : Karton Ciltsiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 
 

İSTANBUL’UN SIRLARI 
 

Raşit GÜNDOĞDU 
 
 
 
 
 

 
Eseri de, hayatı da sırlarla doludur Evliya Çelebi’nin… 17. asra 

şahitlik yapan ancak eseri için dünya edebiyatının en geniş ve en 
önemli seyahat kitabı, kendisi için de dünyanın en büyük ve en esrarlı 
seyyahı demek hiç de yanlış olmaz… 

 Evliya Çelebi Seyahatname’sinde yer alan sırlarla dolu İstanbul’u 
okumak, aynı zamanda 400 yıl öncesinin İstanbul’unda ve daha 
öncesinde yolculuk yapmaktır… O devirlerde tılsımlı ve esrarlı 
mekânlar, eserler ve hadiselerin birçoğu günümüzde henüz 
bilinmemekteyken; birçoğu da zamanın acımasız rüzgârında savrulup 
gitmiştir. Ancak, bu değerler Seyahatname’de yaşamaya hâlâ devam 
ediyor… 

Umarız bu eser, Evliya Çelebi’nin tanınmasında, daha da önemlisi 
onu anlatma ve tanıtma sevdasında bir adım olur… 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-27-8 
Tür: Tarih/Araştırma 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa:284 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

İSTANBUL ŞEHİR SUYU 
HİZMETİNDE ŞİRKETLER DÖNEMİ  

(1881-1937) 
 

 
 

Ali İhsan Öztürk 
 
 
 
 
 
Şehir ve belediye bahsinde, en öncelikli kamu hizmetleri arasında 
şüphesiz şehir suyu hizmetleri yer almaktadır. XIX. yüzyılın son çeyrek 
asırlık dilimine girilinceye kadar, İstanbul’un su hizmetleri faslı da 
kendi arasında alt bölümlere ve devrelere ayrılabilecek pek çok 
yaklaşım ve statüleri barındırır. Bu çalışmanın konusunu ise 
sanayileşme çağında, yeni kent ve toplum sorunlarının ortaya çıktığı bir 
dönemin İstanbul’a da sirayet eden şehir suyu hizmeti ile alakalıdır. Su 
hizmetinde şirketler dönemi, Osmanlı Devleti’nin yıkılması dahil pek 
çok dönüşüme şahitlik yapmış, en fazla ibret alınması gereken bir devir 
olması nedeniyle incelenmesi gereken pek çok unsur taşımaktadır. 
Elinizdeki eser, 1881-1937 yılları arasındaki dönemde söz konusu 
hizmetin halka ne şekilde ulaştırıldığını incelemekle birlikte meclis 
görüşmeleri tutanakları, hukuki metinler, su dağıtım şirketleri ile 
yapılan yazışmalar, ortaya çıkan sorunlar ve çözümlerini içermesi 
bakımından ilk kez okuyucuya bir bütün olarak sunmaktadır.  
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Basım Tarihi : 2017 
Isbn                 : 978-605-5729-84-4 
Tür : Tarih 
Boyut : 13.5x21 cm. 
Sayfa : 271 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton Kapak 
Baskı               : 1. Baskı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İngiltere Hâriciye Nâzırı  
Lord Palmerston’un 
Parlamento Nutku 
(25 Haziran 1850)  

 
Hazırlayanlar 
Songül Çolak 
Metin Aydar 

 
 
 
 
 
Lord Palmerston, İngiltere’nin 19. yüzyıl meşhur politikacılarıdandır. 
Uzun siyasi kariyeri boyunca takip ettiği politikalarında daima İngiliz 
İmparatorluk çıkarlarını korumayı temel prensip olarak kabul ettiğini 
savunmuştur. “Ben bir Roma vatandaşıyım” (Civis Romanus sum) 
ifadesini kullandığı meşhur söylevini 25 Haziran 1850 senesinde 
gerçekleştirmiştir. O, Londra’yı Roma gibi dünya çapında önemli bir 
merkez yapmak, İngiltere’yi Hindistan’da olduğu gibi dünyanın diğer 
bölgelerine de hâkim kılmak ideali ile büyük hedeflere yönelmiş, dış 
politikasını bu esaslar üzerine temellen- dirmiştir. Yayımladığımız 
nutuk, Palmerston’un, Hâriciye Nâzırlığı döneminde takip ettiği dış 
politikalarına getirilen eleştirilere karşı mecliste yaptığı bir savunudur. 
Onun bu savunusu kimliğini belirtmeyen bir Osmanlı aydını tarafından 
Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. Polonya’da, Wroclaw Üniversitesi 
Kütüphanesi’nden temin ettiğimiz Elyazma, genelde 19. yüzyıl 
İngiltere’sinin dış politikasına, bu bağlamda İngiltere, Fransa, Belçika, 
İsviçre, Yunanistan ilişkilerine ve özelde aynı yüzyıl Osmanlı-İngiliz 
münasebetlerine kaynaklık edecek bir muhtevaya sahiptir. 
 

 
 

 

 
İdeal Kültür Yayıncılık Tel: 0 212 528 85 41 Faks: 0 212 528 85 47 

www.idealkultur.com / bilgi@idealkultur.com 



 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Basım Tarihi : 2017 
Isbn                 : 978-605-5729-95-0 
Boyut : 13.5x21 cm. 
Sayfa : 190 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
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FIRKA-İ ISLÂHİYE 
 

Cevdet Paşa – Kozan ve Gâvur 
Dağı Ahvâline Dâir Lâhiya 

 
SAİM YÖRÜK 

 
 

 
  
Ahmed Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde yaşamış, önemli görevlerde bulunmuş ve 
birçok alanda eserler kaleme almıştır. Kendisi, önemli bir 
devlet adamı ve Osmanlı tarihçisi olarak tanınmaktadır. 

 Çalışmada, Ahmed Cevdet Paşa’nın, kendisinin de 
görevli olarak başında bulunduğu Fırka-i Islâhiye’nin 1864 - 
1867 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri 
hakkındaki lâyihasının tanıtımı ve değerlendirmesi 
yapılmıştır. Lâyihada Fırka-i Islâhiye’nin, günümüz Hatay, 
Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana il sınırları 
içerisinde yer alan, Kozan ve Gâvur Dağları bölgesinde 
yaptığı faaliyetlere dair bilgiler yer almaktadır. Şimdiye 
kadar varlığından bahsedilmeyen söz konusu lâyihanın 
tanıtımının yapılması yanında lâyihaya göre Fırka-i 
Islâhiye’nin Kozan ve Gâvur Dağları bölgesinde yaptığı 
faaliyetler de kısaca ele alınmıştır.  

Bu çalışma ile lâyihanın müellif nüshası incelenmiş, 
Ahmed Cevdet Paşa’nın bir eseri ilk kez gün yüzüne 
çıkarılmış ve birinci elden tarihi bir kaynak bilim dünyasının 
hizmetine sunulmuştur. Kısacası, bu lâyihanın mahiyeti, 
tetkîki, tahlîli ve Osmanlı tarihi için önemi  çalışmanın 
konusunu teşkil etmiştir. 
 
 

 
 

 

 
İdeal Kültür Yayıncılık Tel: 0 212 528 85 41 Faks: 0 212 528 85 47 

www.idealkultur.com / bilgi@idealkultur.com 



 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Basım Tarihi : 2017 
Isbn                 : 978-605-5729-80-6 
Tür : Politika&Siyaset 
Boyut : 13.5x21 cm. 
Sayfa : 238 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton Kapak 
Baskı               : 1. Baskı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ERMENİLERE YÖNELİK 
ERMENİ TERÖRÜ 

 
RECEP KARACAKAYA 

 
 
 
 
 
 
 

  
Komiteci Ermenilerin kendi milletinden olan Ermenileri 
öldürmeleri 1890’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar 
devam eden bir olgudur. Komiteciler, amaçlarına ulaşmak, 
kendilerine taraftar ve ekonomik kaynak sağlamak amacıyla, 
kendi dindaşlarına baskı yapmışlar, komitelere girmek 
istemeyenleri tehdit etmişler, bu tehditlere boyun 
eğmeyenleri öldürmüşler veya yaralamışlardır. Komiteciler, 
suikast yapacakları kişileri, genellikle Ermeni toplumu içinde 
belirli mevkiler edinmiş, Ermenilere yön verebilen, maddî 
birikimleri olup, devletle iyi ilişkileri bulunan kişiler 
arasından seçmişler, Ermeni toplumuna, kendilerinin 
aleyhine çalışan, konuşan, ihbarda bulunan herkesin 
cezalandırılacağı mesajını vermişlerdir. 
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Basım Tarihi : 2013 
ISBN   : 9786055729271 
Tür 
Boyut 
Sayfa 
Kağıt   

: Tarih
: 13,5x21 cm 
: 152 
: Kitap Kağıdı 

Osmanlı’da Sağır-Dilsiz ve 
Âmâların Eğitimi 

Dilsiz ve Âmâ 
Mektebi  
Fatih DEMİREL 

Sultan II. Abdülhamid döneminin eğitim alanındaki yeniliklerinden 
birisi de Dilsiz ve Âmâlar Mektebidir. Dilsiz ve Âmâlar Mektebi de 
modern eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi batı kaynaklıdır. İlk 
örnekleri XVIII. yüzyılda, Avrupa'da kurulmuş olan sağır-dilsiz ve 
âmâların eğitimiyle ilgili okullar XIX. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bu tür 
okullar, XX. yüzyıl başlarında özellikle Avrupa ve Amerika'da önemli 
sayılara ulaşmıştır. 
Dünya ve Avrupa'da ki gelişmelere rağmen bizde sağır-dilsiz ve 
âmâların eğitimine yönelik ilk okul olan Dilsiz ve Âmâlar Mektebi, 
ancak XIX yüzyılın sonunda kurulabilmiştir. Dilsiz ve Âmâlar 
Mektebinin kuruluşu, gelişimi, eğitim faaliyetleri, karşılaştığı 
problemler, öğrencileri ve onların istihdamı, dersleri ve okulda 
uygulanan öğretim yöntemleri, ülkemizde sağır-dilsiz ve âmâların 
eğitimi konusundaki gelişmelerin temellerini oluşturmaktadır.  
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-5729-62-2 
Tür: Araştırma 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa: 552 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: 1. Hamur 

ÇANKIRI’NIN 
TARİHİ  

VE 
KÜLTÜREL MİRASI 

XI-XX. YÜZYIL 

UĞUR DEMİRBAĞ

Bir bölgenin, şehrin yapılarının bütünü ile incelenmesi, kayıt 
altına alınması devrine olduğu kadar, geleceğe de ışık tutar. 
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Çankırı, ülkemizin önde gelen eski ve zengin kültürel 
mirasının üzerinde yer almaktadır. Çankırı’nın Tarihi ve 
Kültürel Mirası adlı çalışma ile Çankırı merkez başta olmak 
üzere, ilçe ve köylerinde bulunan tarihi nitelikteki yapılar 
incelenerek monografi niteliğinde bir çalışma ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan yapılar hakkında 
günümüze ulaşabilen her türlü detayın sunulduğu bu eser, 
onlarca medeniyetten günümüze ulaşan bu birikimin gelecek 
nesillere aktarılması konusunda da önemli bir görev 
üstlenmektedir.   
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Basım Tarihi: 2017 
ISBN: 978-605-5729-69-1 
Tür: Tarih/Araştırma 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa: 351 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE 
DÜZCE  

(1946-1960)

              FATİH ÖZÇELİK

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce, Bithynia, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Düzce, Osmanlı Devleti’nin 

kurucusu Osman Gazi’nin yakın arkadaşlarından Konur Alp Gazi tarafından 1323 

tarihinde fethedilmiştir. Böylece Düzce, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği yerlerden 

birisi olma özelliğini taşır. Düzce, bulunduğu coğrafi konumundan ötürü her zaman 

ekonomik, siyasi, sosyal ve askerî açıdan önemli bir yere sahip olmuştur. Düzce’yi bu 

derece önemli kılan verimli topraklara sahip olmasıyla birlikte, Roma ve Osmanlı 

Devletlerinin uygulamış oldukları yol politikalarıdır. Zira her iki devlette de hem 

Rumeli hem de Anadolu topraklarında ülkenin dört bir tarafına ulaşan ve düzenli 

olarak işleyen bir yol sistemi kurulmuştur. Bu yol sistemi İstanbul merkez olmak 

üzere Anadolu ve Rumeli’de sağ, sol ve orta kol olmak üzere üç ana güzergâhtan 

oluşmaktaydı. Düzce bu yol sistemi içerisinde Anadolu tarafında bulunan hem orta 

hem de sol kol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Düzce’nin, ekonomik, askeri ve 

sosyal açıdan önemi Türkiye Cumhuriyeti Döneminde artarak devam etmiştir. Zira 

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük şehri İstanbul’u Başkent Ankara’ya bağlayan yol 

güzergâhı üzerinde bulunması, Karadeniz’e açılan güzergâhların da ana kavşak 

noktasında yer alması Düzce’yi önemli kılmaktadır. Elinizdeki bu kitap ile Osmanlı 

Devleti'nin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları da ele alınarak 

Düzce'nin, 1946-1960 yılları arasında ekonomik, demografik, idarî, siyasal, sosyal ve 

kültürel durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-45-2 
Tür: Tarih-Araştırma 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 243 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

BİLİNMEYENDEN 
‘ÖTEKİ’YE 

Rusya’nın Kafkasya’yı İşgalinde 
Oryantalizm Etkisi 

Mertcan Akan 

Dünya tarihine bakıldığında ülkelerin ve toplumların kaderini 
biçimlendiren temel unsurlardan biri olmuştur ideolojiler. 
Sınırların ötesini anlayabilmek, bağ kurabilmek adına ortaya 
çıkan oryantalizm ve Sanayi Devrimi’nin ardından 
işlevselliğini kaybetmesine rağmen Rusya’nın uzun soluklu 
Kafkas politikasına yön veren itici bir güç olmuştur. Dünya 
devletleri arasında kendine yer edinmek isteyen Rusya, 
ticaret yollarına ve ham maddeye hâkim olma amacıyla 
Kafkasya’yı işgal etmiş, “öteki” olarak gördüğü bu 
coğrafyanın imparatorluğa ait bir vatan toprağına 
dönüştürülmesi için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Disiplinler 
arası bir bakış açısının ürünü olan Bilinmeyenden ‘Öteki’ye: 
Rusya’nın Kafkaska’yı işgalinde Oryantalizm Etkisi kitabı, Rus 
düşünce sisteminin Doğuya olan bakış açısını irdelerken aynı 
zamanda Avrupa’dan ithal edilen akademik bir bilim dalı 
olan oryantalizmin ve oryantalizm çalışmalarının 
imparatorluk Rusya’sının amaçları doğrultusunda 
Kafkasya’da gerçekleştirdiği sistematik istila hareketleri ile 
arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-26-1 
Tür: Tarih/İnceleme 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa: 415 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE 

İSTANBUL’UN BELEDİYELERİ 

Ali İhsan Öztürk 

Belediye, sadece yerel yönetim olarak tanımlanmaktan öte 
üstlendiği iş ve hizmetlerle bir beldeyi yaşanabilir hale 
getiren en temel kurumdur. İstanbul, uzun zaman önce siyasi 
başkent olmaktan çıkmış olmasına rağmen, pek çok başka 
sahada olduğu gibi yerel yönetim bakımından edindiği 
tecrübeler ile aslında ülkemizin diğer belediye yönetimlerine 
örnekler sunmaktadır. Bu imparatorluk şehrinin yaşadığı 
sorunlar ve çözümler diğer illerimiz için de bir emsal niteliği 
taşımaktadır. Başlangıçtan Bugüne İstanbul’un Belediyeleri 
isimli bu eser, İstanbul sınırları içerisinde kurulmuş olan 
belediyeleri kuruluş aşamaları, sınırları, sahip oldukları 
imkanlar, sorunları çözme kabiliyetleri ve kapatılma-
dönüştürme süreçleri ile ele almaktadır.  
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Basım Tarihi : 2013 
ISBN : 978605729417 
Tür : Tarih 
Boyut : 13,5x21 cm. 
Sayfa : 219 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton 

BALKAN FACİALARI 
(1912-1913) 
AHMED CEVAD 

Yayına Hazırlayanlar 

Fatma Ürekli – Ebul Faruk Önal 

Oku, Ağla, Düşün ve Uyan” başlığı altında bir giriş kısmı ile başlayan 
kitabın alt başlıklarında, toplumun farklı kesimlerine hitap edildiği, bu 
kesimlerin vazife ve sorumluluklarının hatırlatıldığı, çekilen sıkıntıların 
dile getirildiği ve bunlara yönelik çârelerin sunulduğu görülür. 
Dolayısıyla bu eseri, Balkan facialarından çıkarılacak derslerle, devletle 
birlikte Türk ve Müslüman toplumun yeniden toparlanabileceği 
ümîdine yönelik bir çalışma olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. 
Zîrâ, eserde intikamınyalnız silahla alınamayacağı, sanatın, ticaretin, 
ziraatın da bir silah olduğu ve bu yolla da pekâlâ başarılı olunabileceği 
belirtilmektedir. Buradan, çok çalışmayı, daha bilgili, daha zengin daha 
dirayetli olmayı anlamak gerekir. Bu sebeple bu kitap, basit bir 
“propaganda” ve “ötekileştirme” çabası olarak görülemez. Aksine, 
“millî bir şuur ve hâfıza inşâsı” olarak değerlendirmek, su uyur düşman 
uyumaz atasözüne uygun olarak, devamlı uyanık bulunmayı öğütleyen 
yakın geçmişten yükselen bir ihtârbelgesi olarak görmek daha yerinde 
olacaktır.  
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-24-7 
Tür: Uluslararası İlişkiler  
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 436 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

ATATÜRK DÖNEMİ  
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

II  

EDİTÖRLER 

İSMAİL ŞAHİN  
ERSİN MÜEZZİNOĞLU 

1930’lu yıllara kadar barışçıl ve uluslararası hukuka uygun bir bakış 

açısı takip edilen Türk dış politikasında 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı 

ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur. Uluslararası gelişmeler bağlamında İkinci 

Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşendiği bu zaman diliminde Türk dış 

politikasında belirtilen bakış açısına uygun olarak çök yönlü ilişkiler 

geliştirilmeye, Milletler Cemiyeti şemsiyesi altında kolektif güvenliğe hizmet 

edilmeye çalışılmıştır.  

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II adlı bu eser, yukarıdaki 

perspektiften hareketle dönem boyunca Türk dış politikasında etkili olan 

kavramları, olayları ve şahsiyetleri bilimsel metotlarla, objektif olmaya özen 

göstererek, çoğunlukla birinci el kaynaklara dayalı olarak ele almayı 

amaçlamıştır. Dönemle ilgili çok sayıda telif-tetkik araştırma yapılmasına 

rağmen döneme ait tüm dış politika olaylarının her yönüyle ve detaylı bir 

şekilde ele alındığı söylenemez. İşte takdimi yapılan bu kitap çalışması böyle 

bir ihtiyacı karşılamaya adaydır.  
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Basım Tarihi: 2017 
ISBN: 978-605-2101-09-4 
Tür: Tarih-Araştırma 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 247 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

ATATÜRK DÖNEMİ  
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

-I- 

EDİTÖR 
DOÇ. DR. İSMAİL ŞAHİN

Yüzyılların biriktirdiği sorunları Atatürk’ün liderliğinde büyük ölçüde 

Lozan Antlaşması’yla yola koyan yeni Türk devleti, verilen büyük 

mücadeleleri her an hatırda tutarak karşı karşıya kaldığı sorunları 

barışçıl ve uluslararası hukuka uygun şekilde kendi lehine çözmeye 

çalışan bir dış politika takip etmiştir. 1930’lara kadar bu şekilde bir 

seyir takip eden dış politikada, 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı 

ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur.  

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I adlı bu kitap çalışması, 

yukarıdaki perspektiften hareketle dönem boyunca Türk dış 

politikasında etkili olan kavramları, olayları ve şahsiyetleri bilimsel 

metotlarla, objektif olmaya özen göstererek, çoğunlukla birinci el 

kaynaklara dayalı olarak ele almayı amaçlamıştır. Dönemle ilgili çok 

sayıda telif-tetkik araştırma yapılmasına rağmen döneme ait tüm dış 

politika olaylarının her yönüyle ve detaylı bir şekilde ele alındığı 

söylenemez. İşte takdimi yapılan bu kitap çalışması böyle bir ihtiyacı 

karşılamaya adaydır.  
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-46-9 
Tür: Tarih-Araştırma 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 360 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

ATATÜRK DÖNEMİ  
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

-III- 

EDİTÖRLER: 

Ersin Müezzinoğlu - Latif Pınar 

“Beynelmilel siyasi emniyetin inkişafı için, ilk ve en mühim şart, 

milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde, samimi olarak 

birleşmesidir... Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak milletin refahla 

yaşamağa ve ilerlemeğe hakkı olduğunu teslim eden bir zihniyetle, 

bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında 

görüyoruz”. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa TBMM, 1 Kasım 1932. 
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-14-8 
Tür: Tarih   
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 559 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

ARAFTAKİ KAFKASYA 

ABDULLAH TEMİZKAN

Kafkas halkının özgürlük savaşları, jeo-politik konumu nedeniyle her 

zaman uluslararası politikaların odak noktası olmuştur. XIX. yüzyılda ise 

Kafkasya yalnızca bölge güçleri olan Rusya, İran ve Osmanlı Devleti arasında 

değil o zamanki dünyanın sömürgeci güçleri olan İngiltere ve Fransa arasında 

da ‘Çerkes meselesi’ adı ile devleteler arası askeri ve siyasi çıkarlar 

çatışmalarında kilit bir rol oynamıştır. Oysa bu ‘Çerkes meselesi’, söz konusu 

devletlerin Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki sahada üstünlüğü ele geçirip 

Yakın ve Uzak Doğu’daki zengin sömürgelere hakim olma gayeleri için 

oluşturdukları bir sis perdesinden ibaretti.  

Zengin bir arşiv çalışması ile hazırlanan Araftaki Kafkasya, bu sis perdesini 

aralayarak, Kafkasya’nın adım adım işgalinde Rusya, Kafkas halkı ve Osmanlı 

Devleti arasında yaşananları tarihsel gerçeklerden ayrılmadan roman 

akıcılığıyla anlatıyor. 
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Basım Tarihi : 2016 
Isbn       : 9786055729721 
Boyut : 13.5x21 cm. 
Sayfa : 280 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 

1923  
MÜRETTİPLER GREVİ 

Ahmet Ali Gazel 

İstanbul’da Türkçe Yayımlanan gazetelerde çalışan mürettipler İkinci 
Meşrutiyet ve Milli Mücadele dönemlerinde birçok kez greve gitmiştir. Ancak 
en çok ses getiren grevlerini 1923 yılında yapmışlardır. Bu grev on beş gün 
sürmüştür. İstanbul’da Türkçe yayımlanan gazetelerde çalışan mürettipler 
çalışma saatlerinden ve aldıkları ücretten memnun olmadıkları için gazete 
sahiplerine başvurmuşlar, taleplerine olumlu cevap alamayınca da 6 Eylül 
1923 tarihinde iş bırakmışlardır. Bu durum karşısında İkdam, Akşam, İleri, 
Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazetelerinin 
sahipleri de yeni mürettipler temin ederek birlikte Müşterek Gazete adında bir 
gazate çıkarmışlardır. Gazete sahiplerinin bu tavrı karşısında Türk Mürettipler 
Cemiyeti önce el-Adl adlı bir gazeteyi yayımlamış, ancak bu gazeteyi sadece 
bir nüsha neşretmiştir. Daha sonra Haber adlı bir gazeteyi yayın organı haline 
getirmiştir. Cemiyet, grev süresince hatta grev sonrasında bu gazeteyi 
yayımlamıştır. On beş gün süren grev süresince Müşterek Gazete ve Haber 
kıyasına bir mücadelenin içine girmiştir. Neticede 20 Eylül 1923’te anlaşma 
sağlanarak Müşterek Gazete’nin yayımına son verilmiş ve yukarıda belirtilen 
sekiz gazete de yayın hayatlarına kaldıkları yerden devam etmişlerdir. 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-47-6 
Tür: Tarih Bilimi 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa: 456 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

TARİH BİLİMİ 
VE 

METODOLOJİSİ
EDİTÖR:  

MEHMET YAŞAR ERTAŞ 

Tarih metodolojisi üç temel bilgi alanına dayanmaktadır. Bunların birincisi 
tarihin felsefesi, ikincisi ilk çağdan itibaren tarih incelemelerinde üretilmiş 
yaklaşımlar, üçüncüsü ise araştırma yöntem ve teknikleridir. Tarih üzerinde 
düşünmek veya tarihi bir konuyu anlamaya ve açıklamaya çalışmak, bu üç 
alanda da belli düzeyde bir birikim gerektirir. Tarihin ne olduğu konusunda 
fikri olmayan, geçmişte veya günümüzdeki farklı bakış açılarının neden ve 
nasıl oluştuğunu idrak edemeyen bir kişinin, araştırma teknik ve yöntemlerini 
öğrenmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulaması beklenemez. 

İdeal Kültür Yayıncılık Tel: 0 212 528 85 41 Faks: 0 212 528 85 47 
www.idealkultur.com / bilgi@idealkultur.com 



Basım Tarihi: 2017 
Isbn: 978-605-5729-97-4 
Tür: Tarih
Boyut: 13.5x21 cm. 
Sayfa: 616 Sayfa 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Baskı: 1. Baskı 

TÜRK-AMERİKAN 
İLİŞKİLERİ 

(1971-1984) 

Amerikan Belgeleriyle Stratejik 
Müttefikliğin Buhran Yılları 

MURAT ÖZATA 

İkinci Dünya Savaşını takip eden süreçte ABD ile kurulan 
ittifak Türkiye siyasetinde merkezde konumlandırılmıştır. 
Soğuk Savaş yılları süresince Türkiye ABD’nin yanında 
kararlı bir müttefik olarak yer almıştır. 1970’li yılların ilk 
yarısında ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaştan “Soğuk Barışa” 
doğru yönelişi, Türkiye gibi ittifakın kanat ülkeleri tarafından 
hissedilebilmiştir. Türkiye’de bir askeri muhtıranın 
başlangıcından bir darbenin sona erişine kadar olan dönemi 
ele alan bu kitap, Türk-Amerikan ilişkilerinin en iniş çıkışlı 
olduğu yılları değerlendirmeyi amaçlamıştır. Türkiye’de 
yükselen Amerikan karşıtlığı, haşhaş sorunu, Kıbrıs krizi, 
silah ambargosu, Amerikan üslerinin kapatılması gibi  ikili 
ilişkilere damgasını vuran sorunlar Amerikan belgeleri  
ışığında incelenmiştir. Bu sorunların çözüm sürecine 
yakından bakıldığında ise  Türkiye’de gerçekleşen askeri 
müdahalelerle Amerikan yönetiminin  girift ilişkisi tüm 
açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. 
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Basım Tarihi : 2017 
Isbn       : 978-605-5729-83-7 
Tür : Tarih 
Boyut : 19.5x27.5 cm. 
Sayfa : 336 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton Kapak 
Baskı               : 1. Baskı 

Tarihin Canlı Tanıkları 
Arşiv Belgeleri  

Rıfat Günalan 

Son dönemlerde Osmanlı Türkçesi'nin öğrenilmesi konusunda oldukça 
önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak meraklılarına 
Osmanlı Türkçesi'nin öğretilmesi konusunda birçok eser kaleme 
alınmıştır.  

Bu eserlere ek olarak Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı idari merkez 
ve taşra teşkilatı ile bürokratik faaliyetlerin yer aldığı akademik 
yayınların da hızla arttığını görmekteyiz. 

Bu yayınlardan bir kısmını kitap, makale, ansiklopedik madde ve belge 
neşri, bir kısmını ise sözlükler oluşturmaktadır. Bütün bu yayınların 
temel amacını Osmanlı belgelerine aşinalık ve Osmanlı tarih ve 
bürokrasinin tüm yönleriyle anlaşılmasını sağlamak olarak özetlemek 
mümkündür. 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-28-5 
Tür: Tarih   
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 688 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TARİHİ SÜREÇTE 

MUSUL VE MUSUL SORUNU 
 

 
EDİTÖRLER: 

 
Tolga Akay - Süleyman Tekir 

 
 
 
 
 
Musul, sahip olduğu jeopolitik avantajları nedeniyle Asya, Afrika 
ve Avrupa arasında bir kavşak noktasını teşkil etmektedir. 
Bereketli toprakların ve yeraltı zenginliklerinin yanı sıra jeopolitik 
ve stratejik konumu yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti tarafından 
özenle muhafaza edilse de 1. Dünya Savaşı ve sonrasında 
Skyes-Picot Anlaşması ile izlenen politikalar Musul’u adeta 
Ortadoğu’nun kanayan yarası haline getirmiştir. 
 
Elinizdeki eser Musul’un dünya haritasında yüzyıllardır taşıdığı 
önemi ön plana çıkarmayı amaçlamıştır. Ortaçağ döneminden 
itibaren başlayarak bölgedeki Osmanlı idaresi ve akabinde 
Musul’un elden çıkmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesi, Musul 
sorunu özelinde görece zengin olan bu eserde detaylı bir 
biçimde ele alınmıştır. Musul’daki toplumsal hayatı, gerek eğitim 
gerek ise Musullu kadınların nasıl bir yaşam sürdüğüne dair 
başlıklarını da dahil ederek aktaran bu eserin Musul tarihi 
açısından eksiklikler bulunan literatüre bir katkı yapacağı 
umulmaktadır. 
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Basım Tarihi : 2016 
ISBN                : 978-605-5729-82-0  
Tür : Arkeoloji&Mimarlık 
Boyut : 21x21cm 
Sayfa : 480 Sayfa 
Kâğıt : Kitap Kağıdı 
Kapak Türü : Karton kapak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARİH ÖNCESİ 
VE 

İLK ÇAĞ 
MİMARLIĞI 

           
Prof. Dr. M. Gül AKDENİZ 

 
 
 
 
 
 

Mimarlık sanatının ilk dönemlerini herkes için anlaşılır bir şekilde 
okuyucuya sunan bu kitap, mimarlar ve mimarlık adayları için olduğu 
kadar, sanat tarihçi, arkeolog ve rehberlerin ören yerlerini tanıtırken de 
yararlanabilecekleri bir başvuru kitabı niteliğinde olması nedeniyle 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Kitabın sonunda yer alan değerlendirme bölümünde ise İlk Çağ 
uygarlık, mimarlık, sanat ve inançları gibi birtakım konular alışılmışın 
dışında bir yaklaşımla ele alınmış, İlk Çağla ilgili bugüne kadar 
yapılmış olan değerlendirmelerin oldukça dışına çıkılmıştır. Roman 
akıcılığında yazılmış olan bu kitapta özellikle Türk okuyucu açısından 
önemli sayılabilecek bilgiler bulunmaktadır. İlk Çağ uygarlık, mimarlık 
ve sanatı ile ilgili soru ve sorunlar farklı bir bakış açısıyla göz önüne 
serilmiş, bu dönem konuları ile ilgili araştırma yapmak isteyen bilim 
insanlarına aynı zamanda geniş araştırma alanları sunulmuştur. 
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-18-6 
Tür: Tarih 
Boyut: 16*24 cm 
Sayfa: 503 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
YENİ ve YAKIN ÇAĞ TARİHİ 

 
EDİTÖR:  

SELİM HİLMİ ÖZKAN   
 
 
 
 
 
 
 

Tarih ilminin ortaya çıkışından günümüze kadarki olaylar dört çağa 
sıkıştırılmış durumdadır. Günümüz dünyasını büyük oranda 
şekillendiren Yeni ve Yakın Çağ, dört çağın en kısa dilimini 
oluşturmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen olayların eserde Osmanlı 
Devleti merkeze alınarak aktarılmasının yanı sıra devletlerin ve 
toplumların yaşadığı değişimler dönemin diğer ülkelerini ne derece 
etkilediği de ele alınmıştır. 
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Basım Tarihi: 2019 
ISBN: 978-605-2101-40-7 
Tür: Tarih 
Boyut: 13.5x21 cm 
Sayfa: 301 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE 
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARININ 

TÜRKİYE ZİYARETLERİ  
(1953-1993) 

 
 

YASİN COŞKUN 
 
 
 
 
 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin NATO’nun bir 
üyesi hâline gelmesi ile Türkiye ve ABD arasındaki ilişkinin stratejik 
önemi artmıştır. Ancak daha sonraki süreçte ikili ilişkilerde birtakım 
pürüzler meydana gelmiştir. İki ülke devlet yetkililerinin 
gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler hakkında basında yer alan haberler ve 
kamuoyu tepkileri bu stratejik ortaklığın durumunu ortaya net biçimde 
koyan unsurlar olmuştur. İkili ilişkilerin seyrinde önemi göz ardı 
edilemeyecek olan bu ziyaretleri bir arada sunan bu eser, Türk dış 
politikası tarihinin belli bir alanına ışık tutmaktadır. Bu yönüyle sadece 
araştırmacılar için değil, Türk siyasi tarihine de ilgi duyan okuyucular 
için de rehber niteliğini taşımaktadır.  
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-20-9 
Tür: Tarih-Sosyoloji-Araştırma   
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa: 158 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE GÜRCÜLERİNİN 

DÜNÜ-BUGÜNÜ 
 

Sinop İlinde Gürcü Kültürünün 
Sosyokültürel İncelemesi 

 
VEYSEL ŞAHİN    

 
 
 
 
Osmanlı Gürcüleri olarak da bilinen Türkiye Gürcülerinin Anadolu 
serüvenleri samimiyet ve acılarla yoğrulmuş bir hikâyedir. 
Kafkasya’nın en eski milletlerinden biri olarak kabul edilen ve aynı 
zamanda Osmanlı Devleti içerisinde saygın bir yere sahip olan 
Gürcülere, 93 Harbi sonrasında Anadolu adeta bir anne şefkati ile 
kucağını açmıştır. Savaşın en acı yüzünü, unutulmaz dramını yaşayarak 
Batum ve civarından Osmanlı topraklarına göç eden Gürcü halkı da 
yaşadığı toprakları yadırgamamış tam bir Anadolulu olmuştur. 
Günümüzde Türkiye ve Sinop Gürcüleri ülkemizin yerli öz 
halklarından biri ve bu topraklarda yaşayan çok kültürlü zenginliğin 
değerli bir parçası olarak, hiçbir baskı yaşamadan ve etnik bir düşünce 
peşinde olmadan, Türklük ve Müslümanlıkla özdeşleşmişler, 
Anadolu’nun öz evlatları gibi rahat ve huzur içinde hayatlarını idame 
ettirmektedirler. Türkiye Gürcülerinin Dünü-Bugünü, Sinop İlinde 
Gürcü Kültürünün Sosyokültürel İncelemesi başlıklı bu eser ile Türkiye 
Gürcülerinin göç hikayelerinin yanı sıra bugün Anadolu topraklarında 
yaşayan Gürcü neslinin sürdürdüğü gelenek ve görenekleri 
sosyokültürel bir çalışma çerçevesinde sunulmaktadır. 
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Basım Tarihi: 2018 
ISBN: 978-605-2101-15-5 
Tür:Tarih 
Boyut: 16x24 cm 
Sayfa: 351 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KRONOLOJİK ve TEMATİK 
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 

 
 

EDİTÖR: MUSTAFA GÜNDÜZ  
 
 
 
 
 
 
 
Öğrenmek ve öğretmek temalı bir eylem olan eğitim, insanlığın en 
kadim olgularından biridir ve her medeniyetten bugüne aksetmiş zengin 
bir mirasa sahiptir. Türk Eğitim Tarihi ise bu mirastan en fazla paya 
sahip bilim alanlarından biridir. Eğitim tarihini bilmek bireye bugünün 
sorunlarının nedenlerini anlayabilme ve geleceğe ilişkin doğru 
yorumlar yapabilmesine imkan sağlar. Bu noktadan hareketle 
hazırlanan Türk Eğitim Tarihi kitabı, özel bir içerik çalışmasının 
ürünüdür. Eğitim tarihimizi ilk kez hem kronolojik hem de tematik 
olarak bir bütün içerisinde sunmasının yanı sıra daha derinlemesine 
araştırma yapmak isteyenler için her bölümün ele aldığı konuya yönelik 
ileri okuma kaynakları ilave edilmiştir.  
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Basım Tarihi : 2014 
Isbn                    : 9786055729561 
Tür : Tarih, Araştırma 

Boyut : 13,5x21 cm 
Sayfa : 287 sayfa 
Kâğıt : Kitap kağıdı 
Kapak Türü : Karton Kapak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Türk Boğazlarında  

Uluslararası Kontrol  
(1918-1936)  

 
 

Abdurrahman Bozkurt 
 
 
 
 
Mitolojik dönemde yaşanan Truva Savaşları’ndan yakın tarihlerde 
patlayan Kırım olaylarına değin bölgesel ve uluslararası güçlerin 
hakimiyet mücadelerine sahne olan “Türk Boğazları” tarihi, coğrafi, 
siyasi, askeri, hukuki, iktisadi, ticari ve hatta sosyo-kültürel dinamikleri 
etkilemiş, sürekli ilgi odağı olmuştur. Günümüzde dahi Çanakkale yada 
İstanbul Boğazları’na yönelik projeler gündeme geldiğinde hegemonik güçler 
Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini tartışmaya açmak istiyorlar. 
Peki böyle bir hakkı nereden buluyorlar? 
 
I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, Türk Boğazlarını hangi 
gerekçelerle işgal etmişlerdi?  
 
TBMM Boğazlarda hakimiyeti geri alabilmek amacıyla neler yaptı? 
 
Lozan Konferası’nda Türk Boğazlarının uluslar arası kontrole tabi tutulmasına 
neden müsaade edildi? 
 
Türk Boğazlarının uluslar arası kontrol altında kaldığı dönemlerde neler 
yaşandı? 
 
Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile uluslararası kontrole nasıl son verildi? 
 
Bu çalışma yerli ve yabancı arşiv belgelerine dayanarak bu soru ve 
tartışmalara cevap aramakta, Türk Boğazları ile ilgili spekülasyonları 
sorgulamaktadır. 
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Basım Tarihi: 2012 
ISBN: 978-605-5729-30-1 
Tür: Tarih  
Boyut: 13.5x20 cm 
Sayfa: 283 Sayfa 
Kapak Türü: Sert Kapak 
Kâğıt: Kuşe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KONYA’NIN TARİHİ 
ÇEŞMELERİ 

 
 

 
Mehmet Akif Sarıkaya 

 
 
 
 
 
 
Çeşmelerimiz, Osmanlı Dönemi'nden ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarından kalmadır. Tarihi çeşmelerde özellikle taş işçiliği ve 
kurşun çatı dikkat çekmektedir. Tarihi çeşmelerimizin çoğunda 
tatlısu akıtılmış, birkaç tanesinde şebeke suyu verilebilmiştir. 
Çeşme kültürü Konya'da örfi bir konu haline gelmiş, zaman 
içerisinde de gelenek halini almıştır. Şu anda Konya çeşmeleri 
Türkiye'de yaşatılan çeşme kültürüne tek örnektir. Ve tatlısu 
olarak adlandırılır. Bilinçlendirme çalışmalarımızın etkisi ve 
geçmişten de kalan örfi konuların yaşatılması bu örneğin 
oluşmasında ve devam ettirilmesinde en önemli faktör olmuştur. 
Yeni ile geçmişin uyumu ve bunun yanında hemşehrilerimizin 
çeşmelere karşı kadirşinaslıklarını bu hizmeti verimli hale 
getirmektedir. 
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Basım Tarihi: 2011 
ISBN: 978-975-0026-80-5 
Tür: Tarih 
Boyut: 14x21 cm 
Sayfa: 712 Sayfa 
Kapak Türü: Sert Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mut (Claudiopolis) 
 

 
Ensar Köse 

 
 
 
 
 
Mut şehrinin tarihi oldukça eski olup, kuruluşu Roma 
İmparatorluğu dönemine rastlamaktadır. İmparator Augustus 
Antonius’un M.Ö. 39’da Dağlık Klikya’da “Pax Romana” (Roma 
Barışı)’yı tesis etmek amacıyla uyguladığı politika çerçevesinde 
oluşturulan ve emekli askerleri yetiştirmek için kurulan 
“koloni”lerden biri olan “Colonia lulia Augusta Felix Ninica”, daha 
sonra İmparator Claudios döneminde (M.S. 41-45) “şehir 
statüsü” kazanmış ve bu kişinin adına izafeten şehre 
“Claudiopolis” denilmiştir.  
 
Sonraki dönemlerde “Mut” adını alan ve günümüze kadar da bu 
adla gelen şehir, 2010 yılı itibariyle Mersin iline bağlı ve 28.842 
(köyleriyle birlikte toplam 63.607) nüfuslu bir ilçedir. 
 
İşte elinizdeki bu kitapta, Mut’un tarih öncesi dönemlerden 
başlayarak Cumhuriyete kadar gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve 
kültürel tarihini bulacaksınız. 
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Basım Tarihi: 2015 
ISBN:978-605-5729-64-6 
Tür: Tarih 
Boyut: 13,5x21 cm 
Sayfa:  215 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rus Elçilik Raporlarına Göre 
Hokand Hanlığı 

 
 

Dinçer Koç 
 
 
 
 
 
Taşkent, Hokand Hanlığı'nın bir bölgesinden ibarettir. Taşkent'in iklimi 
harikuladedir. Orada kış neredeyse hiç yoktur. Fakat yazın dayanılmaz 
sıcaklar vücudu zayıf düşürüyor ve havayı yoğunlaştırarak hastalığa 
neden oluyor. Ahali çiftçilik ve meyvecilikle uğraşıyor ve minnettar 
toprak onların emeğini bollukla ödüllendiriyor. Üstelik buradaki 
nehirlerden akan kanallar hünerle sürülmüş tarlalara ve bahçelere su 
taşıyarak toğrağın verimliliğine maddi katkıda bulunuyor. O yüzden bu 
halkın büyük bir kısmı nehirlere ve derelere yakın çayırlık yerlerde 
çiftçilik yapıyor. Genelde büyük baş hayvancılığı ile uğraşmıyorlar. 
Taşlıkentliler ilimle neredeyse hiç uğraşmıyorlar. Gene de, onların 
büyük mescitlerinin yanında sadece Tatarca, Farsça, Türkçe ve Hokand 
dilinde okuma ve yazma eğitiminin verildiği ve Kur'an öğretimi yapılan 
mektepleri var. Müzik aletleri çeşitli büyüklükteki trompetler, dombra, 
davul ve bizim klarnetlerimize ve flütlerimize benzeyen 
enstrümanlardan müteşekkildir. Onların folklor oyunları çoktur. 
Oyunları farklı kıvraklıklar ile zıplamalardan oluşmaktadır. Taşkentliler 
orta boylu ve endamlıdırlar. Onlar ihtişamı ve eğlenceleri severler. 
 
Taşkent hakkında dile getirilen bu gibi eserlerde, Türkistan'a seyahat 
eden Rus eliçilerinin gözünden Fergana bölgesi ve Güney Kazakistan'da 
bulunan kadim Türkistan şehirleri medeniyet ve gelenekleriyle 
tanıtılırken, Hokand Hanlığı'nın 19. yüzyılın ilk yarısındaki siyasi, askeri 
ve ekonomik vaziyeti ortaya konmuştur. 
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Basım Tarihi: 2011 
ISBN: 978-605-5729-07-3 
Tür: Tarih   
Boyut: 14.x21 cm 
Sayfa: 200 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Osmanlı Yönetiminde  

Irak ve Suriye 
 

 
 

Remzi Kılıç 
 
 
 
 
 
Ön Asya toprakları ya da Ortadoğu, Mısır'da Tolunoğulları'ndan (867-905) 
başlayarak Büyük Selçuklular (1038-1157) ile devam edip gelen süreç 
içerisinde bin yılı aşkın bir zamandır Türk devletlerinin yönetiminde kalmıştır. 
Osmanlı Devleti'nin yıkılışı (1922) ile bu toprakların çoğu, Türkiye Cumhuriyeti 
devleti hudutlarının dışında kalmış olmasına rağmen, Türk tarihi ve kültürü 
açısından araştırılması son derece önemlidir. 
 
Araştırmamıza konu olan XIX. yüzyılda Irak ve Suriye topraklarının “tarihî 
coğrafya” ve "idarî yapı" açısından incelenmesi hususunun, Ortadoğu'nun 
coğrafî bütünlüğü ve dünyada XIX. yüzyıldaki gelişmeler dikkate alınırsa, 
bölge ülkeleri açısından ve dünya milletleri bakımından, toplumsal barış için 
ne kadar elzem bir konu olduğu ortaya çıkar. 1991 yılında 1. Körfez Savaşı, 
2003 yılında ise 2. Körfez Savaşı ile Irak toprakları işgal edilmiştir. Bu 
hadiseler de bölgenin iyi tanınmasının gereğini bir kez daha öne 
çıkarmaktadır. 
 
XVI. Yüzyıldan başlayarak, XIX. Yüzyılda Osmanlı yönetimi altında bulunan 
Ortadoğu topraklarının büyük bir kısmı; bugün Türkiye, Suriye, Irak, Suudi 
Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, İsrail, Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Yemen ve Kuzey Yemen gibi, ülkelerin 
sınırları içerisinde yer almaktadır. 
 
Bu çalışmamızda, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti hudutları dışında 
kalan, Irak ve Suriye topraklarının XIX. Yüzyılda idarî yapısı ile bu yerlerin 
tarihî coğrafyaları incelenmiştir. Bugün Irak ve Suriye topraklarında bulunan 
yerleşim yerlerinin, şehir ve beldelerin, tarihî seyir içerisindeki durumları 
araştırmamızda ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti 
yönetiminde XIX. yüzyıl içersinde Lübnan, Filistin, Irak ve Suriye'deki 
şehirlerin idarî yapısı, Arapça ve Osmanlıca eserlerden yararlanarak 
belirtilmiştir. 
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Basım Tarihi: 2013 
ISBN:978-605-5729-39-4 
Tür: Tarih 
Boyut: 13x21 cm 
Sayfa: 219 Sayfa 
Kapak Türü: Karton Kapak 
Kâğıt: Kitap Kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OSMANLI TOPÇULARI 
 
 
 

Hazırlayan: Ahmet Köç 
 
 
 
 
 
Ferik Ahmed Muhtar XIX. Yüzyılda batı tarzı okullarda yetişmiş bir 
Osmanlı aydınıdır. Yazarın esas mesleği askerliktir. Ancak daha 
dikkatle bakıldığında; Ferik Ahmed Muhtar'ın iyi bir komutan olmanın 
yanı sıra, iyi bir eğitimci ve aynı zamanda iyi bir müzeci olduğu 
görülecektir. Ferik Ahmed Muhtar'ın yazarlığı bunlara bağlı olarak 
gelişmiştir. Yazar, Osmanlı toplumunun gelişmesi için tarihten 
coğrafyaya, ilahiyattan sağlığa ve top döküm teknolojisinden askerî 
lojistiğine kadar çeşitli alanlarda eserler vermiştir. 
Ferik Ahmed Muhtar'ın Osmanlı Topçuları isimli bu eseri, Osmanlı top 
dökümü teknolojisinin ve XIX. Yüzyıldaki topçu ocağının İstanbul ve 
Taşradaki idarî hiyerarşisini ortaya koymaktadır. Bunların dışında Ferik 
Ahmed Muhtar, ocağın hem asker ve komutan sayılarını hem de 
mühimmat miktarlarını vermektedir. Son olarak eserinde, Osmanlı 
topçularının daha başarılı olması için atılması gereken adımları 
saymaktadır. Eser bu hâliyle, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı 
topçularının batı tarzı silah ve mühimmatla nasıl şekillendirildiğini 
ortaya koyduğu gibi, -tavsiye niteliğinde de olsa- daha başka atılması 
gereken adımları da belirtmektedir. 
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