
 

Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği 

Okuma Listesi Çalışması 

Giriş 

Öncelikle bu çalışmayı uzun zamandan beri yapmak istediğimizi belirterek konuya girmeliyim. 

Sosyal Bilimler alanlarında yeni üniversitelere başlamış öğrencilerin okumaya yönlendirilme 

sorunu çektiğini yaşayarak öğrendik. Kurduğumuz ve araştırmalarımızla geliştirmeye 

çalıştığımız bu araştırma grubumuzda ise bu eksikliği nasıl kapatırız sorusunun yollarını hep 

aradık. Elimizden geldiğince temel disiplin ve ilgileri içeren bir okuma listesi hazırlama 

gayretine tüm ekibimiz canı gönülden katıldı. Bu listedeki kitapların çoğu temel bir bilgi 

birikimi sağlarken aynı zamanda ilginizi ve yönünüzü bulmanızı da kolaylaştırabilecek ölçütte. 

Bir yerden okumaya, araştırmaya başlamak gerekir. Durmak için zaman yok. Keyifli okumalar. 

 

Milliyetçilik 

1-  Umut Özkırımlı - Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, Doğu-

Batı Yayınları, 4. Basım 2013 

Umut Özkırımlı bu kitabından 3 temel ana milliyetçilik teorilerini topladıktan sonra her teori 

sonunda yöneltilen eleştirileri de devamında vermekte. Kitap genel bir fikir oluşumu 

açısından önemli milliyetçilik eserleri arasında yer almaktadır. 

2- Ernest Gellner - Uluslar ve Ulusçuluk, 2013 Basım 3. Baskı, Hil 

Yayınları 

Gellner; bu eserinde milliyetçiliği tanımlarken atıflarını çok sert yaparak keskin çizgiler 

çiziyor. Milliyetçilik bir sanayi toplumunun sonucunu mu değil mi ? Okuduktan sonra 

düşüneceksiniz. 

3- Benedict Anderson - Hayali Cemaatler, (Milliyetçiliğin Kökenleri ve 

Yayılması) Metis Yayınları, 8. Basım 2015  



Milliyetçiliğin kökenini ararken hiç Latin Amerika'ya gittiniz mi ? Anderson kitabında sizi 

milliyetçilik adına bambaşka yerlere götürüyor. Latin Amerika, Avrupa'nın yerel kültürü ve 

daha birçok yeri tanıyorsunuz. 

4- Edward Hallet Carr - Milliyetçilik ve Sonrası, İletişim Yayınları, 6. 

Baskı, 2015 

Carr bu kitabından milliyetçiliğin kökenlerini araştırdıktan sonra 4 bölüme ayırarak gidiyor 

Fransız Devrimi Öncesi, Napolyon'dan 1. Dünya Savaşı'na kadar, İki dünya savaşı arası ve 

ikinci dünya savaşı sonrası. Okumadan geçmeyin. 

5- Anthony D. Smith - Milliyetçilik (Kuram-İdeoloji-Tarih) Atıf 

Yayınları, 2013 Ankara Baskı 

Smith Milliyetçilik kuramlarına ve tartışmalarından genel bir bahsettikten sonra kendi görüş 

ve fikirlerini tartıştığı bölümleri bizlere açıyor. Kendi görüş ve fikirleri Etno-Sembolcü akımın 

en önde giden fikirlerinden olacak. 

6- Carlton Hayes - Milliyetçilik Bir Din, (Batı Siyasal Düşüncesi'nde 

Ulusalcılık Kavramı) İz Yayıncılık, 2. Baskı, 2010 

Hayes Milliyetçilik ile bildiklerinizi bir kez daha sorgulatıp din ve milliyetçilik arası ilişkilere, 

tartışmalara, savaşlara, yıkımlara farklı bir taraftan bakmanızı sağlayacak. Milliyetçilik bir din 

mi toplumlar için ? 

Uluslararası İlişkiler Temel Disiplinler 

 

 1- Esra Diri - Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, Uluslararası 

İlişkiler Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2013  

Kitap Cox'tan Mersheimer'a birçok uluslararası ilişkiler uzmanlarının ana metinlerini derleyen 

özellikte. Anahtar metinlerin çoğunu bu kitapta bulabilirsiniz. 

 2- Joseph S. Nye, Jr. & David A. Welch, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini 

Anlamak, Türkiye İş Bankası Yayınları 3. Basım Ekim 2013 Uluslararası 

İlişkiler sahnesine tarihsel yönden çok farklı bir bakış sunan Nye & Welch bu kitapta bazı 

şeyleri sorgulatmayı ihmal etmiyor. Soğuk Savaş bölümü en farklı bölümlerinden olsa gerek. 

 3- Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse - Uluslararası İlişkiler, 

BB101 Yayınları  

Uluslararası İlişkilerin temel disiplin ve kavramlarını daha akademik dilde incelemek 

istiyorsanız eğer incelemeniz gereken bir eser.  



4- Derleyen: Atila Eralp, Devlet ve Ötesi (Uluslararası İlişkilerde Temel 

Kavramlar), İletişim Yayınları  

Güvenlik, devlet, güç, hegemonya gibi temel kavramları kısa ve öz olarak bu kitapla biraz 

daha anlaşılabilir kılabilirsiniz. 

5- Derleyen: Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İletişim Yayınları 

Uluslararası İlişkiler teorileri olan Yeşil teoriden tutun da Post Kolonyal teoriye kadar her 

teoriyi açıklamada ve temel olarak görmede yararlı bir eser. 

 

Siyaset Felsefesi/Siyaset Düşüncesi 

 
1-Siyasal Tarih – Toktamış Ateş 

 

-Prof. Dr. Toktamış Ateş, tarih dersinin amacının günümüzde yaşanmakta olan toplumsal 

olayların ve değişimlerin anlaşılabilmesinde çok önemli olduğunu vurgular ve toplumdaki 

değişimi gözleyebilmenin tek yolunun “geçmiş”le doğru bir bağ kurmaktan geçtiğini açıklar. 

 

 

 

2-Joseph Stiglitz – Eşitsizliğin Bedeli 
Asgari ücret açlık alt limiti, bir ailenin aylık geçimi için zorunlu asgari miktar, 100 doların 

satın Alma Gücü, Sosyal Ekonomik Destek Programları gibi pek çok faktör ülkeden 
ülkeye değişmektedir. Kaldı ki Kapitalist sistemin varlığını koruyarak sürdürebilmesinin 
altında yatan en önemli unsur sürekli kendini günün koşullarına göre 
yenileyebilmesidir. Ama hiç tartışılamayacak gerçek dünyanın bu gelir dağılımı 
eşitsizliğini daha uzun süre sürdüremeyeceğidir. Her türlü ülke içi ve ülkelerarası 
çatışma bizleri bekliyor. 
  

 
   3-Ütopya- Thomas More 

Thomas More’un “Ütopya”sı, roman sanatının henüz ortaya çıkmadığı o tarihlerde, bir 

anlatı metni olarak kurgulanmıştır ve Kolomb’un keşiflerinin etkisiyle yazılmış ilk 

kurgusal metin olması nedeniyle de ilginçtir. Ütopya, Güney yarım küresinde bir adadır. 

Hikaye, bu adada yaşamış bir gemicinin, ada halkının kurduğu düzeninin 

mükemmelliğini Avrupa’ya tanıtması biçiminde sürer. Böylece More, hem İngiltere’deki 

iktidarın mutlak olamayacağını belirtir, hem de olması gerekenleri işaret eder. Siyasi ve 

ekonomik hayatı yeniden kurgular. 

 

 



  4- Devlet – Platon 

Platon, siyasetname tarzındaki bu eserinde ideal toplum düzeninin, adaletli bir devletin 

nasıl olması gerektiğini anlat maktadır. Platon, yaşadığı devrin özelliklerinden de 

etkilenerek, adaletli bir devletin nasıl olması gerektiği üzerinde araştırmalar yapmış tır. 

Bu eserde, filozof, ideal devletin özelliklerini ortaya koy maya çalışmıştır. 

     

   5- Prens- Macchiavelli 

- Machiavelli'nin Prens'i yoğunlaşmış bir cumhuriyet idesidir; bir ayağı doğada, bir ayağı 

toplumda duran devletin kendisidir. Halkının özgürlüğüne bağlı olduğu oranda 

özgürdür; ama halka borcu olmadığı halde ortak iyiyi amaçlaması onun erdeminden 

kaynaklanır. Prens, bir tiran değildir; sahip olduğu Virtù ona iktidarın yolunu açar, 

düzenlediği yasalarla ülkesinin özgürlüğünü sağlar; bu sayede kazandığı ihtişam, 

halkının ihtişamı olur. O, ya bir ülkenin ilk kurucusu olarak doğru yasalarla özgürlüğün 

kalıcı temellerini atan kurtarıcıdır; ya da çöküntü içindeki toplumun karmaşık siyasal 

ilişkileri içinden kendi iktidar yolunu açan reformcudur. 

 

ORTADOĞU 
 

1- WILLIAM L. CLEVELAND – MODERN ORTADOĞU TARİHİ, 

Agorakitaplığı (Türkçesi: Mehmet Harmancı) 
‘’Modern Ortadoğu Tarihi’’, yazarının öncelikle öğrencileri ve bu konuda ayrıntılı bilgi 

sahibi olmayan genel okurları gözeterek hatırladığı yetkin bir tarih çalışmasıdır. 

Ortadoğu alanında başlıca okunması gereken kitapların arasında gelir. Cleveland bu 

kitabında 7.yy’da İslamiyetin doğuşuyla ele aldığı Ortadoğu tarihini müthiş bir 

çalışmayla bizlere sunmaktadır. Özellikle de bölgedeki derin ve dramatik nitelikteki 

dönüşümlere odaklanarak kapsamlı bir çalışma sunmuştur. 

 

2- BERNARD LEWIS – ORTADOĞU, Arkadaş Yayıncılık, 496 Sayfa, 

(Çevirmen: Selan Y. Kölay) 
Hiç kuşkusuz, Orta Doğu ve İslam tarihi konusunda yaşayan en önemli tarihçilerden biri 

Bernard Lewis'dir. Hıristiyanlığın başlangıcından günümüze Ortadoğu'nun iki bin yıllık 

tarihini dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis'in bilimsel bir yaklaşımla ve etkileyici bir 

dille anlattığı 'Ortadoğu' kitabında; üç büyük dinin ve pek çok uygarlığın doğum yeri 

olan Ortadoğu bölgesi tarih boyunca nice savaşlara, nice göçlere, nice gelişimlere, 

değişimlere şahit olmuş, ev sahipliği yapmış olan bu bölgeyi anlatmaktadır.  

 



3- PETER MANSFIELD – ORTADOĞU TARİHİ, Say Yayınları 

(Çevirmen: Ümit Hüsrev Yolsal), 664 Sayfa 
Uzun yıllar Ortadoğu'da gazetecilik yapmış ve olaylara yakından tanıklık etmiş bir 

araştırmacı olan Peter Mansfield bu klasikleşmiş kitabında antik çağdan günümüze dek 

Ortadoğu'da meydana gelen tarihsel olayları ele alıyor. Kitabın asıl odağını kuşkusuz 

bölgede son iki yüzyıldır yaşanan gelişmeler oluşturuyor: Fransa ve İngiltere'nin Mısır'ı 

işgali, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Arap devletlerinin doğuşu, İsrail'in kuruluşu, 

Arap-İsrail savaşları, Filistin sorunu, siyasal İslam'ın yükselişi ve ABD'nin Irak'ı işgal 

etmesi. 

 

4- ALBERT HOURANI – ARAP HALKLARI TARİHİ, İletişim Yayınları, 

(Çevirmen: Yavuz Alogan), 608 Sayfa 
Modern Arap tarihinin ve düşüncesinin önde gelen uzmanı Hourani’den bir kaynak 

eser: Arap halklarının çağlar boyu hikayesi üzerinden Ortadoğu tarihi... Yalnızca Fırat-

Dicle’nin güneyini değil Kuzey Afrika’yı da kapsayarak, yalnızca Emevi halifelerini değil 

Bağdat’ın şehir tarihini de anlatarak, yalnızca din savaşlarına değil sınıf oluşumlarına da 

yer ayırarak, yalnızca Nasır'ın konuşmalarına değil Ümmü Gülsüm'ün şarkılarına da 

kulak vererek... 

 

Hazırlayan: YOUSSEF M. CH0UEİRİ, İnkılap Kitapevi, Baskı Yılı 2012, 

Sayfa Sayısı: 704 
Bütün dünyada alanının önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışmada 

Ortadoğu, dört ayrı siyasi yapı -İran, Türkiye, İsrail ve Arap dünyası-olarak ele alınıyor. 

Kronolojik bir çerçeve içinde sıralanan konu başlıkları İslamiyetin yükselişinden çeşitli 

hanedanların yönetimi altında militaristleşmesine, ticaret ve sanayi devrimlerinden 

sömürgeci egemenlik dönemine ve bağımsızlık mücadelesine kadar uzanıyor. 

 

Avrupa Tarihi 

1- Ortaçağ Avrupa'sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi/ Henri Pirenne 

Kapitalizmi hazırlayan koşullar, kent ticaretinin nasıl şekil değiştirdiği, büyük nüfus 

hareketleri, paranın ekonomisinin dönüşümü ve bu dönüşüme etki eden faktörler, yüzyıllara 

yayılan bir iz sürmeyle ele alınır. Ekonomik hayattaki bu değişiklikler yalnızca bu alanla sınırlı 

tutulmayarak, kentlerin dönüşümü ve nüfus hareketleri de hesaba katılarak hatta kimi zaman 

bir ülkenin bir bölümü ayrıntılı incelenerek ortaçağlar tablosuna ilave edilir. 

 

http://www.idefix.com/Sanatci/youssef-m--choueiri/s=275091


2- Ortaçağ Kentleri  

Kökenleri ve Ticaretin Canlanması/ Henri Pirenne 

Batı Avrupa’da ekonomik canlanma ve kent uygarlığının doğuşunu ele alırken tüccar sınıfının 

oluşumu, toprak köleliğinin ortadan kalkışı, burjuvazinin doğuşu ve belediye kurumlarının 

ortaya çıkışı gibi süreçlere ışık tutuyor. 

 

3- Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu/Charles Tilly 

Charles Tilly'nin Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin oluşumu kitabı, bin yıllık Avrupa 

tarihini, "devlet"i anlamak, geçirdiği evrelerle bugünkü ulus-devlet oluşumunu ve 

egemenliğini açıklamak, bu oluşumda toplumsal sınıfların konumunu çözümlemek amaçlı bir 

inceleme girişimidir. 

 

4- Avrupa’da Devrimler 1492 - 1992/Charles Tilly 

 

Bu kitap Avrupa tarihinin savaş, isyan ve çekişme; devletlerin ve imparatorlukların yükselişi 

ve mücadelesi; kentleşme, zenginleşme ve sanayileşmeyle geçen son beş yüzyılına yeni bir 

yorum getirmektedir. Bu kitabın literatüre gerçek katkısı, Avrupa’nın çeşitli  bölgelerindeki 

devrimci durumların büyük çeşitliliğinin dökümünü ve özenli bir anlatısını içermesidir. 

5- Avrupa Tarihi (Ciltli)/ Norman Davies 

1400 sayfa ile hacimli bir kitap olmasına karşın gerek yazar gerekse de çevirmenin başarısı ile 

anlatımda yakalanan akıcılık, bu eseri hepsi aynı şeyi anlatan diğer tarih kitaplarından ayıran 

unsur. Avrupa tarihi açısından en kapsamlı ve en popüler çalışmaların başında gelmektedir. 

6- Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla/Leo Huberman 

Leo Huberman, eser için hazırladığı ön sözünde amacını  “Tarihi ekonomi teorisiyle ve 

ekonomi teorisini tarihle açıklamak.”  Kitabın incelemeye aldığı dönem kısa olmakla beraber, 

çok keskin dönüşümlerin hızla yaşandığı da bir dönemdir. Ve bu döneme ait değişimler, 

iktisadi kurumların dönüşümü ışığında yansıtılmıştır. 



7- Avrupa'da Reform Tarihi  

Ortaçağ Avrupası'ndan Modern Avrupa'ya Reformların Tarihçesi/ 

Carter Lindberg 

Boston Üniversitesi, Teoloji bölümü Profesörü Carter Lindberg tarafından kaleme alınan eser 

Avrupa da meydana gelen dönüşümü,  din ve siyaset ilişkisinde meydana gelen çözülmelerin 

ışığında ele almış ve reformist hareketlere odaklanmıştır. Bu yönüyle listemizdeki diğer 

eserleri tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. 

8- Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789/Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-

1980/ Stephen J. Lee 

Stephen J. Lee  tarafından kaleme alınan ve birbirini takiben iki ciltten oluşan eserler, dil ve 

anlatım açısından bazı zorluklar içermesine karşın oldukça çok okunan bu eseri de listemize 

almalıydım. 

9- Batıya Yön Veren Metinler 1-2-3-4 /Alev Alatlı 

Bu eseri diğerlerinden ayıran özelliği tarihi gelişmeleri değil, tarih bilimine kaynaklık eden 

orijinal belgeleri sunması. Sözleşmeler, bildirgeler, mektuplar ve döneme şahitlik eden daha 

bir çok bu metin kronolojik bir sıralamanın yanı sıra birbirleriyle ilişkileri, benzerlikleri ve 

farklılıklarına da dikkat çekilmek suretiyle Alev Alatlı tarafından sunuluyor. 

 

ÇOCUK TARİHİ 

1- Türkiye'de Çocukluğun Tarihi - Bekir Onur- İmge Kitabevi  

Batı’da çocukluğun tarihi, bir bilim dalı olarak son elli yılda hızla gelişmiş; psikoloji, sosyoloji, 

antropoloji ile tarih arasında yeni köprüler kurulmuştur. Türkiye’de ise bu konuyu sistemli 

biçimde ele alan bir çalışmanın eksikliği uzun yıllar hissedilmiştir. Bu eser, Türkiye’de 

çocukluğun tarihine ilk kez bütünlüklü ve özgün bir bakış getirmektedir. Prof. Dr. Bekir Onur, 

çocukluğun yaklaşık iki yüz yıllık geçmişini anılardan yola çıkarak izlemekte ve 

yorumlamaktadır. Bu geniş kapsamlı çalışmada çocukların gündelik yaşamı, çocuklara ilişkin 

gelenekler, çocuk yetiştirme yöntemleri, eğitim-öğretim pratikleri, oyun ve eğlence kültürü 

zengin örneklerle incelenmektedir. 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/stephen-j-lee/21135.html


2- Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak- Yahya Araz- Kitayayınevi  

Çocuk emeği, çocuk evlilikleri gibi çocuklarla ilgili sorunlardan yoğun bir şekilde bahsedildiği 

modern Türkiye’de, bu sorunların tarihsel arka planına yönelik ilginin azlığı şaşırtıcıdır. 

Osmanlı toplumunda özellikle “modernleşme süreci” öncesinde çocukların yaşamına ilişkin 

çağdaş dönemde çok az şey üretilmiştir. Bu anlamda elinizdeki çalışma, ele aldığı dönem 

bağlamında Osmanlı toplumunda çocukların yaşamına, içinde büyüdükleri ve şekillendikleri 

toplumla ilişkilerine değinen ilk kitaptır. 

3- Baba Bana Top At! Batıda Çocukluğun Tarihi- Colin Heywood – Kitap 

Yayınevi  

Bu kitap, batı toplumlarının çocuğu nasıl algıladıklarını irdeliyor, çocukların aileleri ve yaşıtları 

ile ilişkilerini anlatıyor, onların iş, sağlık ve eğitim sorunlarını ele alıyor ve bizi yeni doğmuş 

çocukların öldürülme veya terk edilmelerinin gerçek hikayelerinden çocuk oyunlarına kadar 

uzanan uzun bir yolculuğa çıkarıyor. 

 4- Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası- Güven Gürkan- İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları  

Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası adlı bu eserinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslaşma 

sürecinde Tanzimat'la başlayan dönüşümleri, bunların Meşrutiyet ve Cumhuriyet 

dönemlerinde aldığı farklı biçimlenmeleri, "yurttaş çocuk"tan "milliyetrperver çocuk"a ve son 

kertede "cumhuriyet çocuğu"na kadar uzanan değişik nitelendirmelerin ideolojik temellerini 

ele alıyor                   

EMEK TARİHİ 

1-Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi – Zafer Toprak - Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946 ile emeğiyle geçinen bir "sınıf"ın doğuş öyküsünü gündeme 

getirerek Aydınlanma'ya olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. 

2- Ameleden İşçiye - Ahmet Makal – İletişim Yayınları  

Erken Cumhuriyet döneminin emek tarihine ilişkin gelişmelerini çeşitli yanlarıyla ele alan bu 

kitap, genel olarak sözkonusu dönemin politik ve sosyal tahliline dönük çalışmalara katkıda 

bulunduğu gibi, Türkiye’de işçileşme süreçlerinin tarihindeki bir merhaleyi de aydınlatıyor.             

 

 

 

 

http://www.idefix.com/Yayinevi/istanbul-bilgi-universitesi-yayinlari/s=6627
http://www.idefix.com/Yayinevi/istanbul-bilgi-universitesi-yayinlari/s=6627


TARİH YAZIMI 

1- Tarih Nedir? Edward Hallet Carr – İletişim –  

Dostoyevski, Marx ve Bakunin hakkındaki biyografileri hala önemli başvuru 

kitaplarıdır...Tarihçinin okuruna karşı sorumluluğunu yargıladığı eseri Tarih Nedir, Edward 

Hallett Carr'ın, başta Cambridge Üniversitesi olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında verdiği 

konferansların derlemesiyle oluşmuş, dünyada elden ele dolaşmış ve hala dolaşan ünlü 

broşürüdür. Her düzeydeki okuyucunun keyifle okuyabileceği bir yöntembilim denemesidir. 

 2- Tarih Yazımı -  Ernst Breisach – Yky  

Breisach bu kitapta Batı kültüründe tarihyazımının gelişimini iyi düzenlenmiş, sistemli ve özlü 

bir biçimde anlatıyor. Antik Yunan’dan günümüze, Homeros’tan Hegel’e, Bancroft’tan 

Collingwood’a, bu bilim dalının gelişimini izlemek için bir başvuru kitabı olan bu eser modern 

tarihyazımının en önemli meselelerine, tartışmalarına ve yeniliklerine ışık tutuyor. 

3- Tarih Üzerine – Eric Hobsbawn – Agora  

Hobsbawm: 'Elinizdeki kitapta toplamış olduğum makaleler, bir dizi bütünlüklü ve birbiriyle 

ilintili problem üzerinde durmaktadır. Birincisi, ben, tarihin gerek toplum nezdinde gerekse 

siyaset alanında hangi yollarla kullanıldığına (veya kötüye kullanıldığına); bunun yanı sıra, 

dünyanın anlaşılıp kavranması ve yeniden şekillendirilmesine ne ölçüde katkıda 

bulunabileceğine eğiliyorum. Demek istediğim, bu makalelerde, tarihin başka disiplinler, 

özellikle de sosyal bilimler açısından taşıdığı değeri tartışıyorum. İkincisi, bu makaleler, 

tarihçiler ile geçmişteki olayları inceleyen başka disiplinlerden araştırmacılar arasındaki 

ilişkileri; yani, çeşitli alanlardaki tarihsel eğilimler, modalar ve müdahalelerle ilgili 

değerlendirmeleri kapsamaktadır. Üçüncüsü, bu kitap baştan sona benim tarih anlayışımı 

ortaya koymaktadır.' 

4- Tarih Savunusu- Marc Bloch – İletişim  

Annales ekolünün kurucularından Marc Bloch’un “tarihçilik”in mahiyetine dair kaleme aldığı 
bu eser, tarihin “ne” olduğu üzerine de 20. yüzyılda yazılmış birkaç önemli başlıktan biri olma 
sıfatını hakkıyla taşıyor. 

5- Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı - İggers - Tarih Vakfı  

George G. Iggers, tarihyazımında kilometre taşları olan Leopold von Ranke, Weber, Marx ve 

Marksist tarihyazımı, Annales okulu, yapısalcılık, Frankfurt okulu, Foucault, Derrida, 

Thompson, post-modernizm gibi akımları, içinde şekillendikleri koşullarla birlikte ele alırken, ayrı bir 

disiplin olarak doğduğu 19. yüzyıldan günümüze dek tarihyazımının serüvenini ve ardında bıraktığı soruları 

anlatıyor. 

 



6- Tarihin Peşinde - John Tosh- Tarih Vakfı  

Kitap, ikinci anlamıyla tarih konusuna bir giriş niteliği taşıyor. Tarihsel araştırmanın nasıl 

yapıldığını ve ne gibi bir amaç taşıdığını merak edecek kadar konuyla ilgilenen herkes için 

kaleme alındı; ama ayrıca bu sorularla özel olarak ilgilenen tarih öğrencilerine de hitap 

ediyor. 

 

SOSYOLOJİ OKUMALARI 

1-Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi – Alan Swingewood 

Alan Swingewood bu kitabında çağdaşlarından farklı olarak klasik, modern ve güncel toplum 

teorisini kapsamlı biçimde inceleyerek bu alandaki temek kaynaklardan birini oluşturmuştur. 

Üzerinde çokça emeğinin bulunduğu aşikar olan bu kitap, haklı olarak çok çeşitli kesimlerce 

takdirle karşılanmıştır. Eserde sosyolojik düşüncenin tarihi boyunca karşımıza çıkan teorik 

tartışmalardaki eğilimler, gerilimler ve gelişmelerin izini sürerek geçmişin ve bugünün 

yazarlarıyla eleştirel bir diyalog geliştirmiştir. Yayınevi: Agora Kitaplığı. 

2- Sosyolojide Temel Fikirler – Martin Slattery 

Sosyolojide Temel Fikirler, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik 

düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmıştır.Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal 

bilim derslerine devam eden Lisans ve Hazırlık Sınıfı öğrencileridir.Kitabın ilgi odağı,sosyoloji 

ve toplumsal düşüncenin-içinde yaşadığımız dünyayı anlama,yorumlama ve bazı örneklerde 

değiştirme aracı olarak-gelişiminde etkili olan temel fikirlerdir. Yayınevi: Sentez Yayıncılık 

3- Sosyolojik teorinin oluşumu – sentez yayınları 

Kitap Jonathan H. Turner, LeonardBeeghley ve Charles H. Powers tarafından 

yazılmıştır”.Hedefimiz sosyolojik teorinin oluşumunu analiz etmektir. Bizzat teorileri ve daha 

sınırlı ölçüde üretildikleri bağlamları ele alacağız... Comte'da yaptığımız gibi, kesinlikle her bir 

teorisyenin etkilendiği şahsiyetler ve düşünce okulları hakkında açıklamalar suncağız, ancak 

bu basitçe bir sosyoloji kitabı olmaktan ziyade, kabaca sosyolojinin Comte'un disipline adını 

verdiği ve teorik olarak biçimlendirilmiş bir pozitif bilim talep ettiği 1830'lardan ilk büyük 

ustalar kuşağının hayata veda ettikleri 1930'lara kadar teorik gelişiminin tarihi üzerine bir 

çalışmadır. 

 

 

 



4- Sosyal Bilim Felsefesi – Tedbenton, Ian Craib 

Burada incelediğimiz tartışmaların beraberinde getirdiği değerler vardır. Bunlardan biri, ister 

doğa bilimlerinde isterse sosyal bilimlerde olsun, bilimsel ve felsefi araştırmaların 

kompleksliğine saygıdır. Ortaklaşa sahip olabilecekleri şeyleri ve hangi noktalarda 

farklılaşabileceklerini sormaktan ziyade doğa bilimlerinin hiçbir şekilde sosyal bilimlere 

benzemediğini söylemek çok kolaydır; hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerde uzlaşımcı 

bir konumu benimsemek ve fikirlerimizi hangi argümanlar ve kanıtlarla 

destekleyebileceğimizi düşünmekten kaçınmak çok kolaydır. İnsanların bize söyledikleri 

şeyleri nasıl yorumladığımızı, nasıl anlayacağımızı sorgulamadan yorumcu veya 

fenomenolojik bir konumu benimsemek kolaydır. Ayrıca, insanların söylediklerini olduğu gibi 

kabul etmeli miyiz? Onların ifadelerini daha genel bir bağlama yerleştirmemiz gerekir mi? vb. 

Ve toplumsal gerçekliğin doğası hakkında zor ontolojik sorular sormadan yorumcu bir görüşü 

benimsemek de çok kolaydır. Buradaki mesaj, bizzat düşünmenin, kullandığınız fikirlerin ve 

araştırdığımız dünyanın detayları, derinlikleri ve paradokslarının farkında olmanın, hiçbir açık 

cevabı olmayan zor meselelerden kaçınmamanın bir değeri olduğudur. (Arka Kapak) 

5- Toplum Bilim. – T.B. Bottomore 

İngiliz Marksist toplumbilimci Thomas BurtonBottomore, Toplumbilim kitabında insan, 

toplum, toplumsal değişim ve tarihin oluşumunda insanın yeri gibi temel sosyolojik sorunları 

ele alıyor. Bu konulardaki görüşlerini tek bir pencereden değil; toplumdaki eşitsizliği, 

toplumun en önemli yerlerine en nitelikli kimseleri getirebilmek için farkında bile olmaksızın 

başvurduğu bir araç sayan Fonksiyonalistlerin ve de toplumsal olguların toplumdaki sınıflar 

arasındaki çelişkiler açısından yorumlanması gerektiğini savunan Marksistlerin görüşlerini 

kıyaslayarak, sorgulayarak ve eleştirerek daha geniş bir bakış açısıyla irdeliyor.  Toplumbilim 

konusunda bu kadar farklı görüşü destekleyen zengin kaynaklar ve yaptığı yorumlarla 

alanındaki en iyi eserlerden biri olan Toplumbilim, toplumsal sorunlar ve çağdaş toplumbilim 

üzerine geniş bilgi edinmeye hazırlananlar için en temel başvuru kitabıdır.  

"Bottomore'unToplumbilim'ini seçmemizin nedeni, çoğu Batılı sosyal bilimcinin içinde 

bulunduğu 'çıkmazlar' açısından, bu çalışmanın en az kusurlu olanların başında gelmesi; 

ayrıca her sorunu tarihsel boyutu içinde ele alması ve çok zengin bir biçimde her görüşe yer 

verip bunlar arasında açıksözlülükle ayrıntılı karşılaştırmalar yapmakta oluşudur." (Tanıtım 

Bülteninden) Yayınevi: Der Yayınları 

6- Modernliğin Sonuçları - Anthony Giddens 

Neredeyse yüz elli yıldır modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaşıyoruz. 

Düşünce iklimimize, Aydınlanma iyimserliği ve pozitivizmle malûl bir “Batıcılık” ile tekrar 

tekrar gelenekler “icat ederek” (en son İslamcılık biçiminde) “özkültürümüze” dönmekten 

yana olan bir “gelenekçilik” arasındaki kısır çekişme hâkim! AnthonyGiddens’ın Modernliğin 



Sonuçları adlı yapıtı postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesiyle ve modernliğin 

doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesiyle son derece özgün bir kitap. 

7-İstanbul Gecekondu Kimliği - IQ Kültür Sanat Yayıncılık - Prof. Dr. 

Orhan Türkdoğan 

İstanbul, tarihsel gelişim süreci içinde çok boyutlu kültürel değerleri, yoksul-zengin 

yapılaşması, yüzyıllarca Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen göçler ve etnik 

grupların yerleşimleri ve imparatorluğun payitahtı olması gibi çok yönlü nedenler ile stratejik 

konumu olan bir anakentimizdir. Büyük kentlerde gecekondu alanlarının oluşturduğu 

yoksulluk kültürü kadar kabile-aşiret dediğimiz millet attı kuruluşlarda ulus-devlet sürecini 

etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında gecekondular tamamen bir yan-kültür alanı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Böylece, Türk toplum yapısında iki önemli kırılma alanı, yoksulluk 

kültürü ve kabile-aşiret yapılaşması, millet inşası (Nation-Building) diyebileceğimiz süreci 

etkilemektedir.  

Siyasi İdeolojiler 

 

1- 20. Yüzyılda Modern İdeolojiler-Derleyen Birsen Örs-İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları 

Milliyetçilikten tutunda liberalizme kadar ideolojinin tanımının neleri kapsadığına kadar çok 

güzel bir derlenen eser. Okumanız gerekli mi ? Evet kesinlikle gerekli. 

2- Liberalizmden Sonra - Metis Yayınları - Immanuel Wallerstein 

Yirminci yüzyılın son on yılı, "Komünizmin çöküşü ve Liberalizmin zafer yılları" diye mi 
anılacak ileride? ImmanuelWallerstein, 1990'larda çökenin Liberalizmin ta kendisi olduğunu 
iddia ediyor. Fransız Devrimi'nden bu yana soldan sağa "Sosyalizm, Liberalizm, 
Muhafazakârlık" diye sıralanan üçlü ideolojik sistemin, aslında dünya çapında hâkim ve 
merkez ideoloji olan Liberalizmin üç görüntüsü olduğunu, bu sistemin "sol" kanadının 
çöküşüyle, dünya çapında bir bütün olarak meşruiyetini ve geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. 
 

İdeolojik meşruiyetini yitirmiş devletler 21. yüzyılda ayakta kalabilmek için ne yapabilir? 
Daha da önemlisi, "sol" geleneğini yitirmiş sistem karşıtı güçler, aynı dönemde hangi ideolojik 
çerçevede, nasıl bir yapı içinde örgütlenebilir? Wallerstein SSCB'nin çöküşüyle "tek kutuplu" 
hale gelen "yeni dünyadüzeni"nin, yakın gelecekte ABD-Japonya ve Avrupa Birliği-Rusya 
eksenlerinde yeniden örgütleneceğini ve bu temelde yeni bir meşruiyet aramaya 
başlayacağını öngörüyor. Sömürüye karşı ve özgürlükten yana güçlerin kaderi ise, bu yeniden 
yapılanma sürecinde ne yaptıklarına bağlı. Liberalizmin "sol" bir türevi olan eski sistem karşıtı 
hareketleri diriltmeye mi çalışacağız, yoksa özgürlük, eşitlik ve demokrasi için yeni bir 
yapılanma ve meşruiyet arayışına mı girişeceğiz? Wallerstein'a göre 21. yüzyılın ilk ve hayati 
soruları bunlar. 
 



3- Postmodernizm ve Tüketim Kültürü - Mike Featherstone, Ayrıntı 

Yayınları 

Şimdilerde "dünyanın yeni halleri"ni kavrayamadıklarını sezen ve buna dehşet verici bir 

muhafazakârlıkla tepki gösteren entelektüellerden önümüzü göremediğimiz bir ortamda 

özlemini çektiğimiz sahici, soyu tükenmeye yüz tutmuş bir sosyolog tutumu sergileyen 

Featherstone, şu önermeden hareket ediyor: "Ortaya attığı toplum ve kültüre ilişkin teorik 

sorunlardan ötürü postmodernin ortaya çıkışını hoşnutlukla karşılamaktan kaçınamayız." 

Kavramların iman etmeye değil, düşünmeye yaradığını, entelektüel dediğimiz yaratığın bir 

davanın eri değil araştırmacı olduğunu görenlere; karmaşıklığı artan bir dünyanın sunduğu 

boyutları ve kavramları anlamamak gibi bir lükse sahip olamayacağını hâlâ unutmamış 

olanlara öneriyoruz bu kitabı. 

(Tanıtım Bülteninden) 

4- Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel 

BorisFrankel bu kitabında, solun “şimdiyi ve yakın geleceği cesaretle göğüslemekten 

çok, geçmişte yaşamayı tercih edişinin” tehlikelerine dikkat çekiyor. Sol, var olan 

toplumlara yönelik feminist ve pasifist eleştirilere kulaklarını tıkar, gerçekten 

alternatif sosyalist politikalar geliştirme yolunda ciddi adımlar atmaz, yeni toplumsal 

hareketlerle arasındaki düşmanlığı ve bilgisizliği giderme çabası göstermezse kendini 

siyasal muhafazakârlığa  ve marjinalliğe mahkûm etmiş olur. Bu arada eski/yeni sağ 

ilerlemeyi ve toplumsal tartışmanın gündemini belirlemeyi sürdürür, diyerek önerilen 

sanayi sonrası “gelecek modelleri”ni tartışmaya girişiyor.Kitapları ülkemizde de 

yayımlanan R. Bahro, A. Gorz, A. Toffler... gibi düşünürlerin tezlerine -esas olarak- 

eğilirken; eko-sosyalist, feminist, barış ve yeşil hareketlerin savunduğu yeni toplumsal 

ilişki ve kurumların uygulanabilirliğini inceliyor.  Önerilere eleştirel bir üslupla 

yaklaşan Frankel, sonuçta kendi özgün perspektifini geliştiriyor ve uygulanabilir 

toplumsal/siyasal alternatifler sunuyor.“Can alıcı sorunları gündeme getiren Frankel, 

Toffler, Gorz ve Bahro’nun özellikle teknolojinin askeri kullanımı konusunda oldukça 

sessiz kaldıklarını belirtiyor ve askeri amaçlı üretimin olumsuz etkilerini vurguluyor. 

Sanayi sonrası ile sanayi öncesini karşılaştıran Frankel, Üçüncü Dünya’nın sömürüsü 

olayına da ağırlık veriyor.  Frankel’in mutlaka okunması gereken kitabını burada 

özetlemenin olanağı yok.” Ahmet Oktay / Milliyet 

 

5- Dünya Ahvali - Meryem Koray 

Ekonomik büyümeden modernleşmeye, küresel piyasadan ulus-devlete, insan haklarından 

demokrasiye, “homo economicus”tanpostmodern anlayışlara kadar birçok konuda, 

“sosyoekonomik sisteme dönüşen kapitalizm”gerçeğini dikkate alan okumalara ihtiyaç vardır. 

İşte bu kitap, bu ihtiyaca cevap arama yönünde bir çağrı olarak görülebilir.DünyaAhvali’nde 



Meryem Koray, bu dünyadan kaygı duyan birçok araştırmacıya ve farklı bir dünya adına 

sunulan önerilere değinerek, Türkiye’den gelecek tartışmalara da çağrı yapıyor. Yazar, 

küresel bir toplumun, enternasyonal bir dayanışmanın ve kozmopolit bir dünyanın 

gerçekleşmesi için, Batı’dan başka dünyaların, Batı’dan başka dillerin, Batı’dan farklı kaygı ve 

yaklaşımların bu evrene dökülmesine duyulan ihtiyacı vurguluyor.Kısaca bu kitap, sol 

düşünceden kaynaklanan bir duyarlılıkla, küreselleşen kapitalizmin şekillendirdiği “dünya 

ahvalinigözler önüne seriyor. 

 

Türk Siyasal Yaşamı 

1- 1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi, Suavi Aydın, Yüksel Taşkın 

 “Bu kitabın ortaya çıkışında hacimli bir külliyatın varlığı kadar, o yıllarda yaşananlardan arta 

kalan deneyimler de önemli rol oynadı. Zira pek çok döneme ait tarih metinlerinden farklı 

olarak, bu kitaba konu olan olaylar, kişiler ve kurumlar büyük ölçüde bizim çağdaşlarımız… 

Dolayısıyla bu dönemin ‘tarih’i, aynı zamanda bir deneyimler, gözlemler tarihidir ve bu 

çerçevede bizim ‘önemli gördüklerimiz’in, ‘belirleyici saydıklarımız’ın tarihi oluyor. Başta 

değinilen kaygı ve çabalar esas olmak kaydıyla, bu bakımdan bizim kaleme aldığımız metin, 

tarih yazıcılığı bakımından önemli avantajlar sağlayabilecek bir yazma ve görme biçimi 

imkânını kullanmaktadır.” 

2-Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Eric Jan Zührer, İletişim Yayıncılık 

1800'lerden bugüne, özgün, karmaşık, tartışmalı hatta kavgalı bir süreç olarak yaşanan 

modernleşme tarihimiz üzerine derinlikli bir inceleme... Zürcher'in emeği, hem yeni bilgiler 

sunuyor okurlara hem de tutarlı bir yaklaşım. Üçüncü Selim'den, Zürcher'in tanımlamasıyla 

"Üçüncü Cumnuriyet"e, yani 1980 sonrasına. 

(Tanıtım Bülteninden) 

3- Modern Türkiye'nin Oluşumu, Feroz AHMAD, Çev. Yavuz Alogan, 

Kaynak Yayınları 

Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine uzman olan Feroz 

Ahmad, bu kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunu toplumsal, siyasal ve ekonomik 

yönleriyle ele alıyor.Kitaptan kimi konu başlıkları şöyle:Türkiye Askeri Bir Toplum 

mu?..Osmanlı Mirası...İmparatorluktan Ulusa(1908-1923)...Yeni Türkiye: Siyasal Yaşam 

(1923-1945)...Yeni Türkiye: Toplum ve Ekonomi (1923-1945)...Çok Parti Bilmecesi(1945-

1960)...Askeri Müdahale, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İdeolojik Siyasetler (1960-

1971)...Askeri Müdahale, Sosyal Demokrasi ve Siyasal Terör (1971-1978)...Askeri Müdahale, 

Siyasal ve Ekonomik Yeniden Yapılanma (1980-1991)..Türkiye'nin Bugünü ve Yarını 

 



Türk Dış Politikası 

1-Baskın Oran, Türk Dış Politikası Cilt 1,2,3. İletişim Yayınları 

Baskın Oran Türk Dış Politikası'nda önem niteliğine sahip birçok olay, olgu, kavram ve 

dinamiği tarihsel anlatıyla bu 3. cildinde bizlere açıklıyor. 

2- Oral Sander, Türk Dış Politikası, İmge Kitabevi 

Oral Sander'in hiç yayımlanmamış makalelerin bir toplamı olan eser Türk Dış Politikası'ndaki 

dinamiklerle açıklamalar getirmekte. 

3- Kemal Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, Timaş Yayınları  

Osmanlı İmparatorluğu'undan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan Türk Dış Politikası çalışması 

okunmaya değer nitelikte bir eser. 

ABD Tarihi 

1- Robert J. Allison, Amerikan Devrimi (Kısa Bir Tarihçe) İletişim 

Yayınları  

Amerikan Devrimini, nasıl oluştuğunu ve dönüm noktalarını tahlil eden bu kitap ABD üzerine 

gerçekten iyi bir başlangıç olabilir. 

2- Amerikan Dış Politikası, Steven W. Hook, John Spanier, İnkilap 

Kitabevi 

Amerikan'ın 20. yüzyılda yaşadığı olayların tarihsel bağlamda oluşmasıyla karşımıza çıkan bu 

kitap genel bir görünüm bizlere sunmakta. 

Sivil İtaatsizlik 

1- Etienne de La Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Alfa Yayıncılık 

La Boetie ''Tiranı desteklemeyi bırakın bu yeter.'' diyecek ve 16. yüzyılda, monarşinin en 

yoğun olduğu zamanlarda hiç umulmadık bir düşünce akımının doğmasına yardımcı olacaktır. 

2- Henry David Thoreau, Sivil İtaatsizlik – Yürümek, Zeplin Yayınları, 

Sivil İtaatsizlik Say Yayınları 

Kendi başından geçen olay üzerinden anlattığı sivil itaatsizlik ile bizi çok derinlere kadar 

sorgulamamız gerektiğine ikna edecek Thoreau. 

3- Peter Weiss, Direnmenin Estetiği, İletişim Yayınları 



Bu kitabı okurken birçok şey düşünmek zorunda kalıp tekrar tekrar sorgulayacaksınız. 

 

Siyasi Tarih 

1-Oral Sander, Siyasi Tarih Cilt 1,2 İmge Kitabevi 

Oral Sander iki ciltte de biz tarih sahnesinin genel ve irdelenmesi gereken yerlerini büyük bir 

ustalıkla veriyor. 

2- Rifat Uçar, Siyasi Tarih, Der Yayınları 

Kitabın sayfa sayısını gördüğünüzde bu kitabı neden okumanız gerektiğini anlayacaksınız. 

Siyasi Tarih alanında görmezden gelinmemesi gereken bir eser. 

3- Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları 

Fahir Hoca'nın yazdığı kitapları okuduktan sonra bildiklerinizin aslında hiçbir şey olmadığını 

görüyorsunuz. Size katacağı çok şey var. Kütüphanenizde olması gereken iki kitap. 

 

Osmanlı Tarihi 

1-Halil İnalcık Devlet-i Aliyye, Türkiye İş Bankası Yayınları  

Devlet-i 'Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık'ın yarım 

yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Orta-

Doğu ve Balkanlar'ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine 

odaklanıyor. İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi'ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi 

tarihin toplumsal-ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel 

ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da 

analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve 

kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor. 

2- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) Yapı 

Kredi Yayınevi 

Halil İnalcık Hoca'nın kitaplarını değerlendirmek yerine sadece okumayı tercih etmek belki de 

en mantıklısı.  

3- Namık Sinan Turan, İmparatorluk ve Diplomasi (Osmanlı 

Diplomasisinin İzinde) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 



Namık Sinan Hoca'dan Osmanlı Diplomasisi dersini almış biri olarak diyebileceğim en önemli 

şey bu kitabı okuyup Namık Hoca'yı bir şekilde dinlemeniz gerektiğidir. Osmanlı'daki 

diplomasi kavram ve dinamiklerini çok daha iyi göreceksiniz. 

4- İlber Ortaylı, İmparatorluğun En uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları 

19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nu birçok yönden ele alan İlber Hoca yine okunması 

gereken bir eser ve bilgi birikimi bırakmış ortaya. 

 

Hazırlayanlar:  

1-) Recep Öztürk 

2-) Atilla Arda Beşen 

3-) Mervan Nazım 

4-) Ufuk Ekdal 

5-) Halil İbrahim Binici 

6-) Ulaş Tümkaya 

7-) Merve Nur Bayraktar 

Editör: Atilla Arda Beşen 

Editörün notu: Bu çalışma fikrini Recep Öztürk'e borçlu olmakla beraber emek veren her 

araştırmacı dostuma teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamının geleceği haberi de doğru. 

Bu tarz birçok çalışmayla karşınızda olacağız. Sevgi ve huzur içinde kalın. 


