EDİTÖRDEN

Değerli okuyucular
Türkiye’de ve dünyada olayların hızla geliştiği ve farklı kulvarlara evrildiği bir
dönemde dergimizin 44. sayısını yayınlıyoruz. On yıldır devam eden bu kararlı, yorulma
bilmeyen, duruşundan taviz vermeyen ve kendini her geçen gün daha da geliştiren yürüyüş, siz
değerli okurlarımızın ve araştırmacılarımızın destek, teşvik ve telkinleriyle bu güne kadar
gelmiştir.
Elbette ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar bizleri etkilemektedir. Gelişen bu
olayları yaşarken, tarihçilerin yazacak olduğu olaylar dizisini yaşamaktayız. Yani gelecek
kuşakların kitaplardan okuyacak oldukları tarihi biz bu gün canlı olarak yaşamaktayız.
Türkiye, tarihimizde bir dönüm noktası olan ve gelecekte de bu şekilde anılacak ve
yazılacak olan 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sürece girmiştir. Parlamenter sistem yerini
başkanlık sistemine bırakarak, Cumhurbaşkanlığı her anlamda devleti yöneten bir makam
olmuştur. Henüz yeni çıktığımız bu seçim sürecinden sonra temelleri yeni yeni atılmaya
başlayan bu sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Türkiye yaklaşık 40 yıla yakın bir zamandır uğraştığı PKK terörünün belini kırmak
üzeredir. Son yıllarda yerli üretim silahlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra etkili
kurumlara sızan FETÖ terör örgütünün tasfiyesi bu başarıda büyük etkendir. Ortaya çıkan
gerçek şudur; Türkiye gelişiyor, büyüyor ve güçleniyor; terörden temizleniyor.
Maalesef İslam dünyası savaş, kan, gözyaşı, açlık, sefalet ve fukaralıkla içler acısı bir
durumdadır. Suriye’de iç savaş, Libya’da iç savaş ve üçe bölünmüş istikrasız bir ülke, Irak’ın
yaşadığı büyük felaketten sonra toparlanma gayretleri, Filistin’in İsrail terörü tarafından
günden güne yok edilişi, Yemen iç savaşı, Afganistan’da Taliban terörü, Burma
Müslümanlarının yaşadığı devlet terörü, Mısır, Sudan, Somali ve Kuzey Afrika boyunca
uzanan Müslüman ülkelerin istikrasız durumları, Batı’nın ve Amerika’nın Türkiye’ye karşı
tutumları ile pek iç açıcı olmayan siyasi bir manzara ile karşı karşıyayız.
Fakat her şeye rağmen durağan bir şey yok, her şey değişiyor. Necip Fazıl
Kısakürek’in dediği gibi bu tekerlek ilelebet tümsekte kalmaz:
Mehmed'im sevinin başlar yüksekte;
Ölsek de sevinin, eve dönsek de.
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte...
Yarın elbet bizim, elbet bizimdir.
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir.
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Bu yılın başında dergimizin önderliğinde Kemer’de yaptığımız kongrede sunulan
bildirilerden seçerek oluşturduğumuz iki kitabı bilim insanları ve siz değerli okuyucularımız
ile buluşturmuş bulunuyoruz.
İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler ve Modern Dönemde Edebiyat,
Eğitim, Sanat ve İktisat adlı kitapların hayırlı olmasını diliyorum. Kitapları, Ankara’da
Berikan Yayınevi’nden temin edebilirsiniz.
Mardin’de yaptığımız kongrede sunulan tebliğlerden seçilerek oluşacak olan kitap
hazırlığımız ise devam etmektedir. İleriki zamanda onunla ilgili sizlere bilgi vereceğiz.
Yine dergimizin önderliğinde 9 – 11 Eylül tarihleri arasında Kozaklı-Nevşehir’de bir
kongre daha yapacağız. Kongre müracaatları devam etmektedir.
Dergimin bu sayısında 14 makale yer almaktadır. Makalelerin her biri birinden
değerlidir. Bu sayının ortaya çıkmasına katlıda bulunan değerli bilim insanları Abdullah
Saydam, Alaattin Uca, Aytunç Ülker, Ayşen Sina, Bayram Arif Köse, Elif Fatma Salihoğlu,
Mehtap Özbayraktar, Emre Yürük, Kaya Göktepe, Mustafa Kemal Şahin, Ökkeş Hakan Çetin,
Burak E. Tarlakazan, Önder Duman, Tekin Tuncer, Uğur Üçüncü, Yaşar Baytal, Yunus İnce
hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca dergimizin heraşamasında görev alan arkadaşlarımıza, hakemhocalarımıza ve
katkı veren herkese teşekkürler.
Hoşça kalın
Prof. Dr. Osman KÖSE
1 Ağustos 2018
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FROM EDITOR

Dear Readers,
While the events develope rapidly in the world and Turkey and at a time they evolve
into different lanes, we are publishing our 44th issue. This movement that did not compromise
its position and develops itself more and more day by day has been going on for decade, and
has came to present thanks to the support, encouragement and suggestions of our esteemed
readers and researchers.
Of course, events that are happening in our country and in the world affect us. While
experiencing these evolving events, we live in a series of events that historians would write.
We live the history today that the future generations will read from the books.
Turkey has entered a new process with 24-June elections which is a milestone in our
history and in the future will also referred and written in this way. By leaving the
parliamentary system to the presidential system, the presidency has become a governing body
in every sense. We hope that this newly launched system will be beneficial to our country after
the election process.
Turkey is about to break the waist of PKK that she is nearly dealing for 40 years. The
liquidation of the terrorist organization FETO after the coup attempt of July 15 2016 which has
leaked into effective institution and the production of domestic weapons in recent years has
greatly influenced this success. The real shudder that emerges; Turkey is developing, growing
stronger; being cleared from terrorism.
Unfortunately, the Islamic world is suffering with war, blood, tears, hunger, misery
and poverty. Civil war in Syria, civil war in Libya and an unstable country divided by a squad,
efforts of Iraq to recover after the great catastrophe suffered, day to day destruction of
Palestine by Israeli terror, civil war in Yemen, Taliban terror in Afghanistan, lived state
terrorism of Muslims, Egypt, Sudan, Somalia and North the unstable situation of extending the
Muslim countries throughout Africa, we are against a political landscape of the West and the
United states attitude against Turkey which is not pleasant.
We have published two books for our precious readers and scientists which we have
selected from the declarations presented in the congress we made in Kemer under the
leadership of our journal at the beginning of this year.
I hope that the books of Literature, Education, Art and Economics in the Modern
Times and Marks From History From Early Ages To Modern Times will be beneficial. You
can obtain the books from Berikan Publishing House in Ankara.
The preparations for the book, which will be formed by selecting from the papers
presented in the congress we made in Mardin, is continuing. We will inform you about it in the
next days.
Again, under the leadership of our journal, we will have another congress in KozaklıNevşehir between 9 and 11 September. Congress applications are continuing.
There are 14 articles in this issue. Each of the articles is worth one. The valuable
scientists who are involved in the emergence of this issue are Abdullah Saydam, Alaattin Uca,
History Studies
Volume 10/5 August 2018

Aytunç Ülker, Ayşen Sina, Bayram Arif Köse, Elif Fatma Salihoğlu, Mehtap Özbayraktar,
Emre Yürük, Kaya Göktepe, Mustafa Kemal Şahin, Ökkeş Hakan Çetin, Burak E. Tarlakazan
Önder Duman, Tekin Tuncer, Uğur Üçüncü, Yaşar Baytal, Yunus Sincerely, we thank you
very much.
In addition, thanks to our colleagues who took part in every stage of our journal, who
contributed to the referee.
Goodbye
Prof. Dr. Osman KÖSE
1 Ağustos 2018
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