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EDİTÖRDEN  

 

 

 

 

Merhaba, 

  

Bu yılın ilk ve aynı zamanda 27. Sayımız ile karşınızdayız. İlk sayımızı 7 yıl önce 

çıkarmıştık. Sizlerin katkıları ve destekleriyle dergimizin daha sonraki yıllara ve kuşaklara 

doğru yolculuğuna devam edeceğine gönülden inanıyoruz. 

Bildiğiniz gibi her yılın ilk sayısını Türk tarihi ve kültürüne yazılarıyla ve çalışmalarıyla 

katkı sağlayan bir bilim adamımıza armağan olarak yayınlıyorduk. Bu yılki armağan sayımızı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve en son İstanbul 

Üniversite’sinde çalışırken 2014 yılında ve 57 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. İbrahim 

GÜLER hocamız adına çıkaracağız. Genç yaşta vefat eden İbrahim GÜLER hoca, Osmanlı 

son dönemini kapsayan çok sayıda çalışmayı bilim dünyasına kazandırdı. Görev yaptığı 

üniversitelerde sayısız öğrenciler yetiştirdi ve dersler verdi. 

Bu sayının benim için de ayrı bir önemi bulunmaktadır. 1987 yılında öğrenime başladığım 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İbrahim hoca dört yıl boyunca çeşitli 

derslerimize girdi. 1992 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu bölümde göreve başlayınca da 

kendisi ile beraber çalışma imkânım oldu. Fakat hocamız kısa süre sonra buradan ayrılarak 

Muğla ve daha sonra da İstanbul’a gitti. Samsun’dan ayrılmasından sonra kendisi ile irtibatı 

hiçbir zaman bırakmadım. Çeşitli zamanlarda ve vesilelerle görüştük. Eğer hastalığın girdabına 

düşmeseydi ve genç yaşta dünyadan ayrılmasaydı Türk tarihi ile ilgili çok sayıda çalışmayı 

bilim dünyasına kazandırabilirdi. Çünkü çalışan ve hiç boş durmayan bir hocamızdı. Kendisine 

Allahtan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. 

Bu sayıda çok değerli araştırmacılarımızın göz nuru 15 makale bulunmaktadır.  

Birbirinden değerli bu çalışmaları zevkle okuyacağınızı biliyorum. Ayrıca İbrahim GÜLER 

hocanın yakın arkadaşlarından Prof. Dr. Nedim İPEK ve Doç. Dr. Hamza AKENGİN’in 

merhum hocamızın hayat hikâyesi ile ilgili birer tane de yazıları bulunmaktadır. Katkılarından 

dolayı iki değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle çalışmalarıyla bu sayının 

ortaya çıkmasına vesile olan değerli araştırmacılarımız Esma ÖZ, İrfan ALBAYRAK, Ersin 

MÜEZZİNOĞLU, Metin MENEKŞE, Muhammed SARI, Nurgül YILDIRIM, Şenay 

YANAR, Özden ÜRKMEZ, Kamil ÖZDEMİR, Salih AKYEL, Hasan Hüseyin ADALIOĞLU, 

Fatih GENCER, Emrah YILDIZ, Ebru MANDACI, Refik BÜRÜNGÜZ, Yasin TAŞ ve Figen 

ATABEY’e teşekkür ediyorum. 

Bu sayıdaki makaleleri okuyan ve değerlendiren değerli hakemlerimize ve dergide görev 

alan arkadaşlarımıza da en derin sevgiler ve teşekkürlerimi iletiyorum 

 Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle, 

 Hoşçakalın. 

 Prof. Dr. Osman KÖSE 

   Editör 
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FROM EDITOR  

 

 

 

Dear readers, 

 

We are happy to present you our 27th issue.  We released our first issue seven years ago. 

We are convinced that with your support and contributions, our journal will move forward for 

years and generations.  

Our regular readers are familiar that every year we dedicate the first issue of our journal 

to historians, who have contributed to the understanding of history with their works. We are 

honored to dedicate this issue to Prof. Dr. İbrahim GÜLER. Dr. Güler worked in Ondokuz 

Mayıs University, Muğla Sıtkı Koçman University and Istanbul University respectfully and 

passed away in 2014 when he was only 57 years old. Professor Dr. Güler has greatly 

contributed to the understanding of late Ottoman period with his publications and he taught to 

generations of students and young academics in the universities he served. 

This issue also has a special meaning for me because I was among the fortunate students 

who has taken some of Professor Güler’s courses in Ondokuz Mayıs University, College of 

Education, where I started as an undergraduate student in 1987. When I started my emploment 

as a Research Assistant in 1992, I had the opportunity to work with him. Shortly after he 

moved to Mugla and later to Istanbul but we have always remained in touch and occasionally 

met. I am sure he would have contributed more to the understanding of history had his health 

not detoriated.  He was a hardworking teacher and  a colleague. He should rest in peace.  

This issue has 15 valuable articles. We are sure our readers will enjoy reading them all.  

We also have two additional pieces written by two close friends and colleagues of Prof.Dr. 

İbrahim GÜLER. Prof. Dr. Nedim İPEK and Associate Prof. Dr. Hamza AKENGİN share 

their views on life and contributions of Prof. Dr. GÜLER. I personally thank them for their 

valuable contribution.  I also thank to to the authors of this issue: Esma ÖZ, İrfan 

ALBAYRAK, Ersin MÜEZZİNOĞLU, Metin MENEKŞE, Muhammed SARI, Nurgül 

YILDIRIM, Şenay YANAR, Özden ÜRKMEZ, Kamil ÖZDEMİR, Salih AKYEL, Hasan 

Hüseyin ADALIOĞLU, Fatih GENCER, Emrah YILDIZ, Ebru MANDACI, Refik 

BÜRÜNGÜZ, Yasin TAŞ and Figen ATABEY. 

I also appreciate the reading, reviewing and editing work done by our referees and the 

editors. Looking forward to address you in the next issue. 

 

Sincerely, 

                                                                                                         Prof. Dr. Osman KÖSE 

      Editor 


